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ім. М. Грушевського НАН України, м. Київ, Україна, 

e-mail: ---------- 

 
 

ДОЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕМІГРАНТА У  
МІЖВОЄННІЙ НІМЕЧЧИНІ В СПОГАДАХ ГОЛОВИ  

УНО ТИМОША ОМЕЛЬЧЕНКА 
 

 

В Німеччині в 1920-1930-х роках була одна з найбільших українських 
емігрантських колоній в Європі. Представники українських політичних 
партій і організацій на еміграції конкурували за вплив на емігрантське 
середовище використовуючи для цього громадські організації. В 1933 р. в 
Німеччині було створено Українське національне об’єднання (УНО), а зго-
дом до керівництва цього об’єднання були обрані провідні члени ОУН. Го-
ловою УНО було обрано полковника Тимоша Омельченка, який формаль-
но не належав до жодних політичних партій чи організацій, але був в ми-
нулому активним учасником Української революції. Полковнику Омельчен-
ку вдалося розбудувати УНО, перетворити її на потужну громадську 
установу і не дати її розколоти внаслідок різних політичних інтриг. Крім 
громадської діяльності, Тиміш Омельченко був ще й відомим спортсме-
ном і завзятим пропагандистом фізичної культури та здорового способу 
життя. Саме про це йдеться в його автобіографічному нарисі «В здоро-
вому тілі здоровий дух», який опубліковано в цій статті. 

Ключові слова: Тиміш Омельченко; УНО; ОУН; мемуари; архів; Німеч-
чина; еміграція. 

 

 

Німеччина міжвоєнного періоду 1920-х – 

1930-х рр. була одним з центрів української 

політичної еміграції. В країні діяла низка 

українських громадських організацій, зокре-

ма Українська Громада та Українське Націо-

нальне Об’єднання в Німеччині. Також тут 

мешкали члени різних українських політич-

них партій і організацій, які боролися за 

вплив на емігрантське середовище. В декіль-

кох попередніх публікаціях ми вже торкали-

ся теми становища української еміграції у 

міжвоєнній Німеччині [3–8] та розказували 

про Архів ОУН у Києві, в якому зберігають-

ся документи українського націоналістично-

го руху [7; 13]. В деяких з цих документів є 

інформації про українських політичних дія-

чів міжвоєнного періоду в Німеччині.  

Більшість документів Архіву ОУН стосу-

ється діяльності Проводу українських націо-

налістів (ПУН). Члени ПУН в ці роки жили в 

різних країнах Європи: Євген Коновалець в 

Німеччині, Швейцарії та Італії, Дмитро Анд-

рієвський в Бельгії, Микола Сціборський в 

Чехо-Словаччині і Франції, Роман Сушко в 

Австрії, Володимир Мартинець в Чехо-

Словаччині і Франції, Микола Капустянсь-

кий у Франції, Ріко Ярий в Німеччині. В Іта-

лії жив Євген Онацький, який формально 

членом ПУН не був, але мав великий авто-

ритет в організації і голова ПУН Євген Ко-
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новалець радився з ним з усіх важливих пи-

тань. Можливості збиратися на конференції 

регулярно у членів ПУН не було. Як правило 

конференції проводилися раз на рік. Інколи 

ще Євген Коновалець скликав наради, на які 

запрошував декількох членів проводу. А бі-

льшість поточних питань вирішувалася шля-

хом листування. В тому випадку, коли автор 

листа вважав, що обговорювані проблеми 

мають важливе значення для всієї організа-

ції, тоді копії листа відсилалися й іншим 

членам ПУН. Тому основний масив докуме-

нтів в цьому архіві складає листування по-

між членами ПУН та керівниками відділів 

ОУН в різних країнах. 

Про події в Німеччині ми дізнаємося, го-

ловним чином, з листування трьох осіб: Ріка 

Ярого, Михайла Селешка та Сидора Чучма-

на. Всі вони на той час мешкали в Берліні. 

Ріко Ярий був членом ПУН і керівником 

ОУН в Німеччині. Сидір Чучман був скарб-

ником ПУН, а Михайло Селешко деякий час 

працював секретарем Євгена Коновальця, а 

згодом виконував функції керівника канце-

лярії ПУН. Саме через Михайла Селешка 

йшло все організаційне листування з Німеч-

чини. 

В особовому фонді Дмитра Андрієвського 

ми знаходимо листи до нього від Ріка Ярого 

та Михайла Селешка за 1930-і роки. Нагада-

ємо, що Дмитро Андрієвський був політич-

ним референтом ПУН і автором численних 

статей в націоналістичній пресі. Восени 1930 

р. українські політичні та громадські органі-

зації підняли на еміграції хвилю протестних 

акцій, скерованих проти польської «пацифі-

кації» в Галичині. В листі від 25 листопада 

1930 р. Ріко Ярий розповідає про заходи, які 

були проведені з цього приводу в Німеччині: 

видавалися різні комунікати, бюлетені, готу-

вали матеріали до німецької преси, а також й 

англомовної, зокрема «Манчестер Ґардіен» 

та «Нью-Йорк Трибюн». «Вершком нашої 

акції – пише Ярий – було влаштоване віче 

протестне в дні 3 цього місяця, яке надзви-

чайно гарно випало і на якому кромі україн-

ської колонії біли численні заступники німе-

цьких, литовських, болгарських, грузинсь-

ких, азербайджанських, вірменських і т. д. 

організацій. Кромі великого загального ре-

ферату про український проблєм був виго-

лошений оригінальний звіт з краю, доповне-

ний цілим рядом оригінальних світлин зни-

щених інституцій, побитих і т. д. Цілий ряд 

чужих гостей виголосили свої реферати 

зглядно висказували вислови співчуття. Ту-

тешня преса опісля дуже прихильно писала 

про протест. На цих вічах був прийнятий 

українською колонією протест (оригінал 

цього протесту одержите завтра з Остеуропе-

їше Кореспонденц) який вислано до Союза 

Народів та міжнародного Червоного Хреста, 

як рівно ж тутешньому закордонному мініс-

трові, тутешнім амбасадорам Англії, Фран-

ції, Америки та Італії і апостольському нун-

цієві» [2, арк. 3] Одначе далі в листі Р.Ярий 

наголошує, щоби не склалося враження, що 

Німеччина стала більше цікавитися україн-

ським питанням, бо «катастрофальна еконо-

мічна криза» спричинилася до того, що офі-

ційні й приватні чинники мало цікавилися 

тим, що відбувалося в Польщі. 

В листі від 7 травня 1931 р. Ріко Ярий 

пише про посилення впливу ОУН серед 

українських емігрантів в Німеччині. «Як у 

минулому році була наша політика на туте-

шньому ґрунті в формі лявірованія так вона 

тепер має більш виразні форми. Моя позиція 

в урядових колах ще скріпилася. Рівночасно 

загальна ситуація для українського руху по-

ліпшилася трохи через персональні зміни на 

деяких становищах. Рівночасно у внутрішній 

організації через доплив молодих студентсь-

ких елементів побільшився маленький гур-

ток наших націоналістів на тутешньому те-

рені. Так стали ми у внутрішніх громадських 

справах рівновартісним політичним чинни-

ком в порівнянні з іншими політичними гру-

пами. Наслідки того вже видно з нових ви-

борів до «Укр. Громади», де вийшло велике 

число наших членів або прихильників. Я сам 

став першим місто головою (голова проф. 

Кузеля, другий містоголова інж. Шемет)» [2, 

арк. 15]  

Далі в листі Ріко Ярий розповідає про різ-

ні заходи, за рахунок яких представники 

української еміграції намагалися поширюва-

ти в Німеччині інформацію про українське 

питання. Це була підготовка статей для ні-

мецької преси і виступи в різних німецьких 

товариствах і політичних організаціях як в 

Берліні так і на провінції. Зокрема, він писав 

про свої виступи перед студентами в Данціґу 

та Кенігсберґу. Виступ в Данціґу очевидно 
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був добрим, бо як писав Ярий, польська пре-

са за цей виступ його «страшно атакувала». 

До того ж українські студентські організації 

намагалися нав’язати контакти з німецькими 

студентськими товариствами, щоби поши-

рювати інформацію про Україну та українсь-

кі справи. 

В листі від 3 березня 1933 р. Ріко Ярий 

згадує про видання українського часопису 

«Поява нашого журналу без попередньої 

реклами була дуже великою несподіванкою 

для всіх… Слідуюче число буде присвячене 

спеціяльно українсько-німецьким взаємовід-

носинам при співпраці деяких німців. Третє 

число має дати спеціяльний образ українсь-

кого націоналізму (на обкладинці навіть буде 

наш тризуб як на РН

)…» [2, арк. 78]. В цей 

час в Німеччині до влади приходять нацисти 

– Ярий це називає «національною революці-

єю в Німеччині» і повідомляє Андрієвського, 

що різні українські групи та «спекулянти» 

намагаються скористатися кон’юнктурою та 

наладнати якісь зносини, щоб добути фінан-

сові засоби. Очевидно він мав на увазі геть-

манців та Вільне козацтво Івана Полтавця-

Остряниці – головних конкурентів ОУН на 

терені Німеччини. 

Дмитро Андрієвський в листах до Ріка 

Ярого цікавився подіями в Німеччині та 

українським життям в цій країні. В листі від 

16 липня 1933 р. він запитує: «Зрештою нова 

справа заарештовань. Зробите мені ласку, 

повідомивши, що то значить. У мене є підоз-

ріння, що Петю


 таки злапали на справі, про 

яку вже давніше були підозріння і яка є  

дуже компрометуюча для него. Але решта? 

Також цікавить мене значення, яке треба 

прив’язувати формування московського 

нац[іонал]- соц[іалістичного] відділу. Тут


 

ходять чутки, що в тім відділі понад десять 

тисяч люду. Думаю, що то перебільшено. 

Однак, що то значить?» [2, арк. 206] 

В листі у відповідь від 18 липня 1933 р. 

Ріко Ярий відповів на поставлені питання. 

Передусім він пише про боротьбу між украї-

нськими націоналістами та прибічниками 

                                                           

 Йдеться про часопис «Розбудова нації» – друкова-

ний орган ПУН. 


 Йдеться про Петра Кожевникова, якого підозрюва-

ли у шпигунстві. 


 Тобто в Бельгії. 

гетьмана Павла Скоропадського за вплив на 

діяльність Українського інституту в Берліні: 

«З важнющих подій на тутешньому терені 

можу Вам подати зараз слідуюче: внутрішня 

боротьба серед української еміграції ще не 

ослабла. В час, коли ми спокійно дальше 

провадимо свою акцію і передовсім старає-

мось використати всі технічні можливості, 

стараються гетьманці в звичайний спосіб 

побільшити число місцевих емігрантів-

гетьманчиків. Їм найбільше ходить о задер-

жання захитаної позиції в Інституті. По моїм 

інформаціям, однак, Інституту буде перебу-

довано в слідуючому семестрі згідно з на-

шим побажанням в чисто наукову, культурну 

інституцію з виелімінуванням всіх емігра-

ційних політичних комбінацій. Ґрунт і на-

прям роботи будуть чисто національні, 

спрямовані виключно в користь самого 

краю, а не як інвалідський притулок для емі-

грації. Гетьманці стараються скликати над-

звичайні загальні збори Громади, щоб мобі-

лізувати проти акцію проти такої постановки 

справи з Інститутом та мабуть при тій нагоді 

також виступити проти прилучення Громади 

до Об’єднання. В найближчому часі мусить 

прийти до перевиборів в Управі Громади, бо 

др. Вергун згідно з новими німецькими зако-

нами як священик не матиме можливості 

остати дальше головою політичної організа-

ції» [2, арк. 84, 84 зв.] 

Про гостроту політичної боротьби в укра-

їнських еміграційних колах Берліна повідо-

мляє Дмитра Андрієвського також Михайло 

Селешко. Він пише в листі від 19 липня 1933 

р. наступне: «Проти нас йде війна на всіх 

фронтах, але ми стоїмо досить сильно» [2, 

арк. 85] Пізніше, наступного року Михайло 

Селешко написав реферат про українське 

студентство в Берліні, де детально змалював 

події в Українському інституті, звичайно з 

погляду члена ОУН, починаючи від створен-

ня інституту в 1926 році. Він зазначав: «Ін-

ститут попав з самого початку під вплив так 

званої групи гетьманців-скоропадчиків. Вона 

зуміла в інституті настановити своїх профе-

сорів, а дальше поволі стягнути на стипендії 

студентів коли не приналежних до гетьман-

ської групи, то їй прихильних.»[ 11, с. 386] 

Далі в цьому рефераті Селешко розповідає 

про події 1933 р. в Українському інституті, 
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зокрема про діяльність нового німецького 

комісара. 

Але повернемося до листа Ріка Ярого. Він 

розповів Андрієвському про організацію 

Ронда, яку Андрієвський назвав «московсь-

кий націонал-соціалістичний відділ». Він 

пише, що організація утворилася за підтрим-

ки балтійських російських німців і частина 

українців, зокрема з комуністичної організа-

ції «Воля» перейшли до так званого україн-

ського відділу Ронда, щоб тим способом 

убезпечити себе від висилки з країни. Також 

в 1933 р. в Німеччині було створено нову 

українську організацію – Українське Націо-

нальне Об’єднання. Цікаво, що така ж орга-

нізація в 1933 р. була заснована і в Канаді. В 

цьому ж листі Ярий повідомляє Андрієвсь-

кого про формування об’єднання. 

Саме з формуванням УНО Ріко Ярий 

пов’язував і арешти українських діячів, про 

які запитував Андрієвський. «Недавно зало-

жено тут нову українську організацію УНО 

(українське національне об’єднання), до яко-

го входили переважно придніпрянські еле-

менти, як Зеленівський, Полетика, Королів, 

Шереметієф і т.п. Я про заложення довідався 

аж пізніше з харківського «Комуніста», який 

під заголовком «Гітлєр об’єднує українських 

білобандитів» писав про новостворене 

об’єднання та що в його склад входять між 

іншим Союз Старшин з Ярим на чолі, Гро-

мада, Біженецький комітет та Вільне козацт-

во Полтавця. Ця вістка каже, що в самому 

об’єднанні, про яке в Берліні тут майже ніхто 

нічого не знав, мусить сидіти большевиць-

кий провокатор, який зараз по заложенні 

організації доніс це большевикам. Кілька 

днів пізніше тутешня поліція зробила трус у 

провідників УНО мабуть під замітом, що 

розходиться о нелегальну організацію. При-

держаних деяких випущено, а частина, як 

Полетика, Шереметієф, Кожевників, Полта-

вець придержано. Були вже різні спроби та 

інтервенції з боку громадських інституцій, 

Громади, журналістичного союзу і т.п., од-

нак ніхто нічого не міг довідатись. Є факт, 

що у Полтавця вже кілька років тому назад 

були домашні ревізії та переслухання на по-

ліції ще в Мюнхені так, що та акція мусить 

мати якісь глибокі причини» [2, арк. 84 зв.] 

Цей лист Ріка Ярого становить певний ін-

терес для дослідників, тому що в українській 

історичній літературі не багато інформації 

про перший період діяльності УНО в Німеч-

чині. Спогади, які залишили активні діячі 

УНО, зокрема Володимир Маруняк, стосу-

ються періоду Другої світової війни, коли 

вирішальний вплив на діяльність об’єднання 

отримала ОУН. А довоєнні роки існування 

УНО, тобто період 1933–1939 рр., висвітлю-

ється лише фрагментарно. Так, Володимир 

Маруняк, активний діяч УНО, колишній ке-

рівник культурно-освітньої референтури 

УНО та відповідальний редактор «Українсь-

кого вісника», двотижневого органу Голов-

ної Управи УНО, про довоєнну історію 

об’єднання повідомляв наступне: «Українсь-

ке Національне Об’єднання, зорганізоване в 

1933 році в Берліні, нараховувало в грудні 

того року 36 осіб. В 1937 році, коли статута-

рно УНО стало на шлях українського націо-

налізму і коли другим з черги головою УНО 

став підполк. Тиміш Омельченко, організація 

почала вбиватися в пір’я. До неї вступали всі 

прихильні до українського націоналізму чле-

ни нечисленної української колонії в Німеч-

чині і на початку 1938 року членство УНО 

зросло до двохсот. Після анексії Австрії 

членство УНО збільшилося до декількох 

соток.» [ 10, с.310]. Така сама інформація по 

кількості членів УНО подається і в статті-

спогадах колишнього фінансового референта 

і заступника голови УНО Юрія Коваленка [9, 

с. 51] Правда, в цих двох роботах є й деякі 

розбіжності. Володимир Маруняк пише, що 

Тимоша Омельченка було обрано головою 

Управи УНО в 1937 році, а в статті Юрія 

Коваленка вказується, що це сталося в 1938 

році. Сам Тиміш Омельченко в документі, 

що публікується нижче, пише що його обра-

ли головою УНО в 1937 році. 

При написанні своєї статті Ю. Коваленко 

використовував документи УНО, про що він 

згадував в тексті. На підставі дослідження 

протоколів засідань Управи УНО Ю. Кова-

ленко робить дещо скептичний висновок про 

перший етап діяльності УНО: «З протоколів 

засідань Управи Українського Національно-

го Об’єднання за довоєнний час видно, що 

ця організація діяла відповідно до свого часу 

і до свого масштабу. Ясна річ, що така неве-

лика організація (як ми казали, – в ній до 

війни було 200 членів) не могла займатися 

полагодженням великих проблем і мабуть 
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членам Управи, колишнім значним українсь-

ким діячам з років 1917–20, що більше мрія-

ли під час засідань, згадуючи минуле, було 

просто приємно сходитись і тим підтримува-

ти товариські зв’язки, щоб на чужині не за-

тратитись у чужому великому морі. У 1938 

р. під впливом Проводу Українських Націо-

налістів, що передбачав розвиток великих 

подій в недалекому майбутньому, Українсь-

ке Національне Об’єднання починає поволі 

розгортатись. На річних загальних зборах 

того року було винесено рішення, що ця ор-

ганізація має покласти в основу своєї діяль-

ності засади українського націоналізму. Го-

ловою УНО тоді обрано полк. Тимоша Оме-

льченка і він з-поміж інших членів Управи 

УНО, разом з інж. М. Селешком та Ю. Ар-

тюшенком заходився біля розбудови органі-

зації. Інші члени Управи були обтяжені сво-

єю заробітною працею і не мали можливості 

приділяти організації більше часу поза неді-

лями й святами» [9, с. 53] 

Тиміш Омельченко був земляком і прия-

телем Юрія Коваленка. В його спогадах по-

даних нижче також йдеться про певну орга-

нізаційну слабкість УНО в Німеччині в пер-

ші роки існування. «Тільки здоров’я та міць 

духа уможливили мені розбудувати УНО з 

незначного товариства до значної, поважної 

та корисної громадської організації, помимо 

всіх труднощів і перешкод із сторони своїх і 

чужих» – писав голова УНО в 1940 році. 

Цитовані вище матеріали свідчать, окрім 

всього ще й про те, що з кінця 1930-х років 

на провідні посади в УНО обираються акти-

вні діячі ОУН. Згадуваний вже Михайло Се-

лешко, особистий секретар Є. Коновальця, а 

пізніше А. Мельника, протягом 1940–1941 

рр. обіймав посаду генерального секретаря 

УНО. Також під час війни на цій посаді пе-

ребував ще один відомий діяч ОУН, провід-

ник ОУН на Буковині Денис Квітковський. В 

1977 р. після смерті Олега Штуля Денис Кві-

тковський очолив Провід українських націо-

налістів. Відповідно й документи Українсь-

кого національного об’єднання в Архіві ОУН 

у Києві відносяться саме до періоду Другої 

світової війни, коли в діяльності об’єднання 

на головних посадах були члени або прихи-

льники ОУН. 

В цій статті ми публікуємо один з таких 

документів – спогади голови Українського 

національного об’єднання у Німеччині Ти-

моша Омельченка датовані 1940-м роком. 

Ось як згадував про нього Володимир Мару-

няк: «Незмінним головою УНО був синьо-

жупанник, підполк. Тиміш Омельченко, лю-

дина широкого серця, відданості справі і не-

малих організаційних здібностей. Найбіль-

шим його плюсом було те, що він прислуха-

вся до голосу членів Головної Управи УНО і 

через те нормальні в умовах широко розга-

луженої організації дрібні конфлікти та «бо-

ротьба за компетенції» обмежувалася між 

нами до мінімума, зокрема в першому періо-

ді існування до 1942 р.» [ 10, с. 323] 

З біографічного довідника [12], що уклав 

Ярослав Тинченко, дізнаємося про Тимоша 

Омельченка наступне. Народився він на 

Полтавщині в селі Вербки Хорольського по-

віту в 1895 році. Закінчив Тифліську чолові-

чу гімназію та Тифліське піхотне юнкерське 

училище (1915 р.). В тому ж році взяв участь 

у бойових діях та потрапив у німецький по-

лон. Останнє звання у російський армії – 

підпоручик. В роки Української революції 

був командиром 2-го куреня 7-го синьожу-

панного полку. В 1919 р. виконував 

обов’язки начальника штабу Південно-

Східної групи Дієвої армії УНР. Підполков-

ник Армії УНР. 10 серпня 1920 р. Тимоша 

Омельченка призначили представником Го-

ловного Отамана УНР в Берліні з того часу 

він мешкав у Німеччині. Після закінчення 

Другої світової війни в 1950 році Т. Омель-

ченко виїхав до Канади. Помер в 1955 р., 

похований в Торонто. 

Поданий нижче документ дає можливість 

дещо уточнити цю інформацію. Тиміш Оме-

льченко в своїх спогадах пише, що закінчив 

він не Тифліське юнкерське училище, а Пе-

рше Київське Костянтинівське військове 

училище. Автобіографічні спогади Тимоша 

Омельченка цікаві також тим, що вони ви-

світлюють маловідому історикам сферу його 

життя, а саме заняття спортом. Не випадково 

він і назвав свій рукопис «В здоровому тілі 

здоровий дух» Протягом тривалого часу 

Т. Омельченко виступав як професійний бо-

рець. Цей вид спорт він називає в своїх спо-

гадах «дужання». Також привертають увагу 

сюжети про важку фізичну працю, якою до-

водилося заробляти собі на хліб. Важкі мате-

ріально-побутові умови в Німеччині 1920-х – 
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1930-х років були характерні для повсякден-

ня переважної більшості українських емігра-

нтів. Багато про це можна прочитати в що-

деннику Михайла Селешка [14]. Автобіогра-

фічний нарис Тимоша Омельченка «В здоро-

вому тілі здоровий дух» публікується без 

скорочень та змін у повній відповідності до 

тексту оригіналу зі збереженням особливос-

тей написання слів. 

Документ 1. 

Здоровий дух у здоровому тілі 

Вже з античних часів походить приповід-

ка «здоровий дух у здоровім тілі». Витвори-

вшися на підставі досвіду тисячоліть, ця 

приповідка залишається в силі й до сьогодні. 

Більше того, теперішнє піднесення культури, 

цивілізації та технізації людського життя, 

ставлячи збільшення вимог до духових 

спроможностей людини позначається навіть 

зростом дбання про її тілесне й духове здо-

ров’я, з допомогою медицини, санітарії, гігі-

єни, повітря, сонця, руханки та спорту. Зок-

рема, плекання руханки та спорту, в тіснім 

полученню їх із повітрям та сонцем, творять 

у культурних народів окрему ділянку на від-

тинкові народнього здоров’я, під назвою фі-

зичної культури. 

Фізична культура стала тепер важливим 

чинником у життю кожної людини, кожного 

народу й усього людства, в значній мірі під 

впливом технізації людського життя. Якраз 

ця технізація вимагає від людини міці та ви-

тривалости тіла й духа, хоч сама заступає 

собою все більше працю м’язів. Прикладом 

сучасний плугатир із послугованням техні-

зацією потребує значно міцніших і витрива-

ліших нервів, як плугатир із послугованням 

волами чи кіньми. Для міці ж та витривалос-

ті нервів треба завжди здорового та міцного 

тіла й духа. 

Звичайно, зерня здоров’я та міці тіла й 

духа лежать в людині з народження. Але 

збереження та розвиток цього зерняти, або 

його занедбання та занепад залежать від 

умовин і образу життя людини та її поступо-

вань. В кожному разі здоров’я духу й тіла та 

їхня міць є найбільшим скарбом для кожної 

людини, а тому треба про них завжди ста-

ранно дбати.  

Дитина дбає про такий свій скарб підсві-

домо, шукаючи завжди руху повітря та сон-

ця, вільна ще від різних тілесних і духових 

лихих нахилів та поступовань. Зростаючи ж 

далі, вона підпадає все більше небезпекам 

тих чи інших лихих нахилів і поступовань, 

або стає жертвою незалежних від неї тяжких 

життєвих умовин, нараджуючися в обох ви-

падках на загрозу ушкодження здоров’я й 

міці свого тіла та духа. Найкращим забезпе-

ченням від такої загрози треба вбачати в 

плеканню фізичної культури. Принаймні 

такого переконання набрався я з мого влас-

ного життєвого досвіду. 

Народившися в селянській родині, мусив 

я, як і кожна селянська дитина, працювати 

вже змалечку на подвіррю, на городі, на полі 

й т. і., маючи завжди рух, повітря та сонце. 

Багато руху, повітря та сонця давали мені 

також і чисельні забави, що вимагали багато 

тілесного напруження, меткости, рішучости 

та швидкого думання. Здоров’ям та міццю 

тіла належав я до пересічности, а в школі 

вчився добре. 

По скінченню народної школи в ріднім 

селі на Полтавщині, судилося мені опинити-

ся аж в столиці Грузії Тіфлісі, на Кавказі, в 

тамошній 1-й гімназії. Тут вкоротилися мені 

відразу рух, повітря та сонце, бо з навчанням 

у першій класі получилася у мене і підготов-

ка до іспитів за другу класу, завдяки чому 

зміґ я перескочити із першої класи відразу до 

третьої. Далі моє навчання в гімназії 

в’язалося увесь час із співом у гімназійному 

церковному хорі за звільнення оплати на-

вчання, а також із зарібком на власний про-

житок домашньою канцелярійною працею 

для скарбового уряду по вечорах і ночах чи в 

самому уряді під час вакацій, або допомогою 

в навчанні звичайно двом слабим гімназій-

ним учням. 

Таким чином, вільного часу для руху, по-

вітря й сонця було в мене дуже обмаль, хоч 

мене до їх завжди тягло. Тому віддавався я 

дуже старанно годинам руханки в гімназії та 

використовував кожну перемінку між годи-

нами, щоби мірятися з дебелішими гімназис-

тами в фізичній міці, витривалости та метко-

сти. Так само використовував я й дома кож-

ну вільну хвилину на різнорідні фізичні 

вправи, розминаючи засиджені кістки та 

м’язи. Цим відпружувалися мої перетомлені 

навалом праці нерви й голова, усуваючи 

шкідливість такого переобтяження на здо-

ров’я й міць тіла і духа. 
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Віддаючися успішно науці в гімназії, за-

хоплювався я також і добре поставленою тут 

справою фізичного виховання та вишколу, 

дотримуючися завжди рішучо вимог фізич-

ної культури, а зокрема уникання куріння, 

пияцтва й т. і., що є особливо шкідливі для 

молодого тіла в його зростанню. Завдяки 

цьому, почував я себе здоровим і міцним, 

набираючися певности в собі та рішучости. 

Відвідавши одного разу професійну конку-

ренцію змагу в греко-римським дужанню, я 

захопився цим спортом і приступив до пле-

каючого його клубу важкої атлетики. Заня-

тий завжди зрання до пізньої ночі наукою в 

гімназії та зарібком на прожиток, я відвіду-

вав проте систематично години треніровки в 

клубі та старанно тренірувався. Незабаром 

вибився я в його передовики, а потім став у 

ньому понад кожною конкуренцією. До цьо-

го останнього спричинилися зокрема мої 

літні вакації в рідному селі, на дев’ятнад-

цятому році життя. Здорове українське пові-

тря й сонце, простий, але здоровий сільський 

харч та старанна праця, з косою в руках, при 

сіножаті чи жнивах, додали мені коло десять 

кіл ваги і такого розвитку та зміцнення тіла, 

що я зважився вже навіть на дужання з про-

фесіоналом, коли повернувся з вакацій до 

Тіфліса. Професіонал був значно важчий та 

сильніший за мене і знав краще греко-

римське дужання. Проте визначені на наше 

дужання 20 хвилин не дали його висліду. 

Тоді професіонал, здається Єлісєєв о прі-

звищу, попрохав додати ще 5 хвилин і кину-

вся на мене з усіма своїми силами і знання-

ми. Але й ці 5 хвилин залишили наше ду-

жання безвислідним. Це дужання та його 

вислід зробили мені ім’я серед тіфліських 

спортсменів, хоч воно далося моїм кісткам і 

м’язам, а особливо моїм позбиваним колі-

нам, таки добре в знаки. 

Так почався мій останній рік спорту в Ті-

флісі, що був моїм останнім матуральним 

роком у гімназії. Помимо великого навалу 

праці цього року в зв’язку із підготовкою до 

матури, я залишався старанно та системати-

чно при моїм спорті й при плеканні фізичної 

культури взагалі.  

Зробивши матуру, подався я до рідного 

села на передишку, з наміром вступити до 

Київської Воєнної Школи. Відвідавши Київ 

наприкінці червня 1913 року та подавши там 

вступну заяву до Воєнної Школи, пов’язався 

я при цій нагоді із тамошніми спортовими 

колами. В той час діяли в Києві два спортові 

товариства – «Спорт» і «Сокіл». Вони готу-

валися до першої Олімпіади царської імперії, 

що мала відбутися по 20 серпня того року в 

Києві. В дужанню мав виступити від «Соко-

ла» українець Новицький, а «Спортові» бра-

кувало змагунів у дужанню й вони попроси-

ли мене виступити від них. Мені запропоно-

вано було залишитися в Києві й почати тре-

ніровку. Остаточно домовилися ми на тому, 

що я проведу наступні тижні в рідному селі, 

де я буду треніруватися, але з початком серпня 

прибуду до Києва для кінцевої треніровки. 

Дома тренірувався я знов із косою в руках 

на жнивах, при гарнім повітрі та при добрих 

селянських харчах. На початку серпня при-

був до Києва та став до кінцевої треніровки. 

В ній взяли участь я, Новицький та змагуни в 

дужанню з Чернігова, але прізвища їхні за-

був. По якомусь тижні треніровки виявилося, 

що чернігівці були для виступу на Олімпіаді 

за слабими й тоді залишилося на цей виступ 

нас двох змагунів від Києва.  

Нарешті прийшла і Олімпіада. На неї 

з’явилися змагуни в дужанню з Петербургу й 

Дорпату

, що були вже відомі своїми успіш-

ними виступами в змаганнях любителів в 

царській імперії й поза нею. В порівнянню з 

ними, Новицький та я були ще зеленими но-

ваками. Отже нам доводилося кусати в дуже 

твердий горіх. 

По переваженні змагунів у дужанню (гре-

ко-римське), Новицький, я, латиш Тепан і 

естонець Поліс зложили собою змагунів се-

редньої ваги. Почався змаг у дужанню з лег-

кої ваги. По перебігові цього змагу я поба-

чив, що знанням та технікою дужання я ще 

не міг рівнятися із змагунами петербурґсько-

го та дорпатського клубів. Тому мені дово-

дилося покладатися більше на свою фізичну 

міць та витривалість, заховуючи спокій та 

рішучість у змагові. Дужання кожної пари 

могло тривати найдовше 40 хвилин, з двома 

хвилинами перерви по перших 20-ох хвили-

нах, із записом під час дужання точок плюсів 

і мінусів для кожного змагуна. По цих точ-

ках вияснявся переможець, коли би 
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40 хвилин дужання залишилися безвислід-

ними. 

Першою парою дужання в середній вазі 

випущено було нас обох киян. Дужання від-

бувалося під голим небом, при спеці коло 

30 ступнів. Вимірявшися з Новицьким вже за 

треніровки та пам’ятаючи потребу збере-

ження київських змагунів для дужання з ін-

шими змагунами, я був ощадний із витратою 

сил. Наше дужання залишилося по 40-ох 

хвилинах без висліду, але з точками в мою 

користь. Виморені були ми обидва, а особ-

ливо Новицький, що не з’явився наступного 

дня до дужання і вийшов із змагу. 

Другого дня став я до дужання з латишем 

Тепаном, що був вже відомим і досвідченим 

змагуном міцної будови й коло 5 кіл важчий 

за мене.  

Не взявши участи в дужанню напередодні, 

Тепан був свідомий своєї свіжости, а моєї 

виморености, як і свідомий своєї переваги 

над мною знанням і досвідом дужання. Тому 

пішов він на мене відразу із усією рішучістю 

і я відчув незабаром цю його перевагу та 

свіжість. Але у мене було теж досить міці, 

витривалости та завзяття, щоби йому так 

само рішучо протистояти. Змаг був запеклий 

і піт лився з нас річками, від напруження й 

від великої сонячної спеки. Помимо усіх зу-

силь, перші 20 хвилин дужання залишилися 

без висліду. В перерві кияни і підбадьорюва-

ли, і просили мене триматися для здобуття 

місця для Києва у висліді Олімпіади. Цю 

потребу розумів добре я сам і був тому рі-

шений напружитися до останнього. По пере-

рві кинувся Тепан на мене вже просто з лют-

тю. В цій люті ударив він мене один, а за 

якийсь десяток хвилин і другий раз із усієї 

сили головою в лице, з метою запаморочити 

цим мене на мент і кинути на лопатки. Я ви-

тримав стійко й це відступство люті, а Тепан 

дістав дві точки в мінус. Зрештою залишили-

ся 40 хвилин нашого запеклого дужання без 

висліду. На підставі одержаних Тепаном 

двох точок мінусу та на підставі ще й біль-

шої його ваги, мене визнано в цьому дужан-

ню переможцем. 

Ця перемога коштувала мені справді дуже 

дорого витратою великого напруження волі 

та м’язів. Тому до дужання з естонцем Полі-

сом, ще свіжим та дебелішим за Тепана, ва-

жчий коло 10 кіл за мене і з перевагою над 

мною знанням і досвідом дужання, став я 

справді дуже змореним. Проте був рішений і 

тут змагатися з усіх сил. Поліс же, ледве 

зійшовшися зі мною, рванув мене раптом на 

землю, ужив тут блискавично невідомого 

доти мені хвату “гамолог” і я лежав на лопа-

тках вже по якійсь хвилині дужання. Таким 

чином, був я подужаний швидше, ніж встиг 

опом’ятатися від ужитої хистко Полісом ра-

птовости. З цієї раптовости сміялися ми з 

Полісом ще по двадцятьох роках, зустрінув-

шися з ним у Німеччині вже як змагуни про-

фесіонали, де я належав до середньої ваги, а 

він до важкої. Дужанням із Полісом закінчи-

вся мій змаг на Олімпіаді, де в дужанню се-

редньої ваги Поліс став першим, я другим і 

Тепан третім переможцем. Отже мені пощас-

тило здобути для Києва почесне місце, хоч 

від Тепанових стусанів головою в лице му-

сив я ще якийсь час лікуватися. Як другого 

переможця, нагороджено мене було срібною 

олімпійською медаллю. 

По скінченню Олімпіади, залишився я в 

Києві, вступивши до Воєнної Школи, назва-

ної пізніше Константинівською

. Мій успіх 

на Олімпіаді пішов мені дещо на користь в 

трактуванню мене професорським і команд-

ним складом школи, але замкнутість в школі 

та брак тут відповідних партнерів позбавили 

мене можливости продовження треніровки в 

дужанню. Зате для плекання фізичної куль-

тури взагалі малося нагоди досить. 

Ледве випущений із школи хорунжим, 

опинився я у вирі першої світової війни. Тут 

зазначилася користь плекання мною фізичної 

культури, бо це допомагало мені зносити 

витривало тілесні й нервові


… фізичної ку-

льтури допомогло мені значно вдержатися 

при життю, коли я залишився був із простре-

леними грудьми на полі бою, майже півтори 

доби без перев’язки й без допомоги, стікши 

дуже кров’ю. Підібраний німцями, опинився 

я в їхньому полоні, перебувши довгий час у 

шпиталі. Цей полон, а потім український 

визвольний змаг, відірвали мене від система-

тичного плекання фізичної культури взагалі 

та спорту зокрема. Тільки в році 1920-ім, 

відряджений українським генеральним шта-
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бом до українського посольства в Берліні, 

відновив я плекання того й другого, відвіду-

ючи у вільний від праці час Спортову Ака-

демію Санда, замість ходити по кав’ярнях 

і т. і. В названій спортовій школі освіжив я 

поволі мої фізичні сили й спортові знання, 

долучивши до них тут ще й бокс. Познайо-

мившися в цій школі з професіональним зма-

гуном греко-римського та американського 

дужання, я з ним часто в обох дужаннях тре-

нірувався, часом досить завзято з обох сто-

рін. Коли ж пізніше ворожа окупація Украї-

ни позбавила мене в Берліні праці й прожит-

ку і я мусив піти працювати на одному маєт-

кові в Тюрінґії, дістав я тут несподівано те-

леграфічну пропозицію взяти участь у кон-

куренції професіональних змагунів у дужан-

ню в Дрездені. Ця пропозиція прийшла за 

допомогою мого знайомого професійного 

змагуна в дужанню із спортової школи в Бе-

рліні. 

Прийнявши цю пропозицію, опинився я 

скоро в Дрездені та взяв участь у конкуренції 

дужання в циркові Саразані. Опинившися 

серед професіоналів, почував я себе спочат-

ку моторошнувато серед м’язистих велетнів, 

вагою кожний 95 і до 130 кіл, заважуючи сам 

тоді коло 80 кіл. При переговорах із керма-

ничем конкуренції я ствердив, що моя участь 

в цій конкуренції мала б виявити, чи я нада-

юся на професіонального змагуна в дужанню 

та чи в мене є охота й тілесна міць стати та-

ким професіоналом.  

Вже з причини того, що в дужанню, як і в 

боксі, перевищення вагою тіла на кожних  

5–10 кіл несе собою завжди відповідні спро-

можності дебелішости та примусу партнера 

до більших напружень і швидшого висна-

ження, змагання в конкуренції було для мене 

дуже тяжким. До того ж, тяжкий простріл 

грудей та велика втрата крови за першої ве-

ликої війни, голодування в німецькім полоні, 

як також плямистий і поворотний тиф за 

української визвольної війни, відбилися шкі-

дливо на моїм здоров’ї та на тілесній міці. 

Але, корисний вплив на здоров’я плеканої 

мною здавна фізичної культури та принесена 

плеканням спорту завзятість змагу, піддава-

ли мені міць тіла й духа при виступах у кон-

куренції. Самозрозуміло мусив я меткістю, 

витривалістю та швидкістю думки й руху 

заступати моє недорівняння з іншими учас-

никами конкуренції вагою та дебелістю тіла. 

Це коштувало мені багато витрати енергії та 

великого напруження нервів, серця, всіх ін-

ших внутрішніх органів, як і м’язів, ставлячи 

підвищені вимоги до здоров’я. 

Не пригадуючи перебігу поокремих моїх 

дужань у цій конкуренції, знаю тільки, що я 

зумів постояти за себе, хоч і зазнав при цім 

досить пом’ятих м’язів і кісток, до викру-

чення правого плеча включно. Цим викру-

ченням закінчилася моя перша конкуренція 

професіонального дужання. Проте фізично 

дошкуляла вона мені менше, ніж морально, 

бо одно є бути спортовиком, а друге – спор-

товим поденщиком. Але така поденщина 

вимушувалася матеріальними вимогами вла-

сного прожитку, як рішучої потреби для 

уможливлення дальшої служби українській 

національній ідеї навіть в умовинах мораль-

ної, матеріальної та правної емігрантської 

скрути. Свідомість цього примушувала мене 

переносити стійко моральний тягар спорто-

вої поденщини, і пізніше, за увесь час мого 

професіонального змагунства в дужанню. 

Забезпечений зарібком із мого професійного 

дужання матеріально, мав я змогу віддавати-

ся широко доцільній в емігрантських умови-

нах праці на українському національному 

полі. Зокрема, маніфестував я, моїми висту-

пами в конкуренціях професійного дужання, 

перед глядачами і в пресі ім’я України та 

українські національні барви. Разом із цим, 

кожному змагунові доводилося завжди мати 

стосунки із представниками преси та з гро-

мадянством. Особливо багато таких стосун-

ків мали змагуни, що користалися успіхами у 

глядачів дужання, як це було й зі мною. Та-

ким чином, мав я нагоду стосунків із грома-

дянами різного соціального становища, ви-

користовуючи це скрізь на пропаганду в ко-

ристь української справи. 

Підлікувавши викручене в Дрездені пле-

че, одержав я анґажемент до конкуренції 

дужання в Реґензбурґу. Це була моя друга, 

пробна конкуренція. Фізично була вона для 

мене вже легшою, бо я в міжчасі поважчав 

на пару кіл, зміцнів і звикся більше із ду-

жанням та його вимогами. Проте в цій кон-

куренції належав я до найлегших вагою, 

уступаючи іншим у дебелості. Тому й тут 

треба було мені вирівнюватися кращою тех-

нікою, меткістю, звинністю й витривалістю, 
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здобуваючи цим собі успіхи в змагові і в 

глядачів.  

Розуміється, воно давалося дуже в знаки 

внутрішнім органам тіла, м’язам і кісткам, бо 

таке вже є дужання. Але помимо всіх моїх 

старань, в дужанню із важчими, дебелішими 

й випробуваними змагунами остаточна пе-

ремога залишалася по їхній стороні. 

Поруч із змагом у дужанню, мусив я в 

Дрездені, як і в Реґензбурзі, дискутувати 

знов і знов із імпресаріями, переконуючи їх, 

що Україна є собі, а Росія собі та що я репре-

зентую Україну, а не Росію, як то вони все 

хотіли мене рекламувати. Подібні дискусії 

довелося мені робити також із іншими ім-

пресаріями моїх кількох наступних конкуре-

нцій, аж доки я не спромігся зробити собі 

ім’я, як репрезентуючий Україну змагун. 

По конкуренції в Реґензбургу прийнято 

мене нарешті в союз змагунів професійного 

дужання в Німеччині. Було це навесні 

1921 року. Беручи участь далі в конкуренці-

ях по різних містах і околицях Німеччини, 

опинився я десь восени 1922 року в одному з 

міст Рурщини. Знайомство із шахтарями, як 

також із керівними особами в адміністрації 

шахт, викликало в мене

 … життя шахтарів. 

Не довго думаючи, став я на працю до 

шахт. З причини прострілених моїх грудей, 

дано було мені там працю не в самих шах-

тах, а в хемічній вибірні, де палився кокс, 

даючи своїм випаленням горючий газ, теер, 

гостру воду та бензол. Праця була менше 

тяжка фізично, як нездорова та замурзлива. 

Попрацювавши тут більше року, я так піду-

пав на здоров’ї та захуд, що відповідні уря-

дові лікарі вжили заходів до мого звільнення 

з шахт та порадили мені підшукати іншої 

праці десь на півдні Німеччини. 

Розрахувавшися із шахтами, подався я на 

південь, до одного міста на річці Майні. Тут 

почав я відразу шукати праці, бо тоді Німеч-

чина переживала грошову інфляцію й мого 

зарібку з шахт могло вистачити мені ледве 

на тиждень-другий прожитку. Проте мої ста-

ранні пошуки за працею залишалися безус-

пішними, помимо добрих припоручень від 

адміністрації шахт. Причиною цього було 

тодішнє безробіття в Німеччині, що позбав-

ляло праці мільйони німців. Отже насампе-
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ред чужинцеві годі було дістати працю. Але 

мені треба було якогось зарібку. До дужання 

був я в той час нездібний, втративши багато 

на здоров’ї, міці та вазі. Тому довелося мені 

приступити до однієї колони вуглетранспор-

товиків при пристані, бо німці цуралися та-

кої важкої та марудної праці. Справді не лег-

ко було виносити в тяжких коробах на день 

коло 600 сотнарів вугілля чи викидати його 

на день коло 600–800 сотнарів. До того ж, 

треба було уміти носити й кидати вугіль. 

Такого уміння мені спочатку бракувало. На-

слідком цього на початках моя спина була 

зпарена на одну велику виразку, примушую-

чи мене тільки на животі й спати. Так само 

на початку, від кидання вугілля великими 

лопатами чи вилами, стояли у мене граблями 

пальці, бо я не міг їх ні зігнути, ні розігнути, 

як слід. Проте фізично справа з часом нала-

годилася. Зате морально годі було мені ви-

тримати довший час серед пияків і поножо-

вщиків у колоні, хоч тут і пристойних робіт-

ників теж не бракувало. Попрацювавши при 

пристані понад півроку, перейшов я до праці 

на будівлях. Тут було вже значно краще в 

кожнім відношенню. В між часі прибуло у 

мене знов і здоров’я, міці та ваги і я став хо-

дити на треніровку до клубу важкої атлети-

ки. Разом із цим я був тепер вже в стані при-

мінити практично вивчений свого часу в Бе-

рліні бокс, беручи участь в боксовій треніро-

вці, як тако ж і в боксових змаганнях. 

Так повернувся я знов до спорту та зголо-

сився в союзі змагунів дужання до участи в 

конкуренція. Незабаром був я вже учасником 

різних таких конкуренцій, змагаючися із пе-

ремінним щастям. Зокрема дошкуляв мені 

брак більшої ваги та дебелости тіла в пере-

важно мішаних професійних конкуренція 

дужання, де малося здебільшого до діла

 із 

змагунами між 100–125 кіл, при моїй пересі-

чній вазі коло 90–95 кіл. Все ж таки я спро-

магався скрізь заступати гідно українське 

ім’я у дужанню та ознайомлювати чужинців 

із українською справою поза ним, у числен-

них приватних зустрічах і розмовах, в Німе-

ччині, Австрії, Швейцарії й Чехо-Словач-

чині. Щоправда, при моїй участі в конкурен-

ції дужання в Празі року 1927-го, мені дове-

лося зударитися з дирекцією, зробившою 
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було мене з українця русином. Загрозивши 

виходом із конкуренції з відповідною зая-

вою, я настояв на моєму і перебув конкурен-

цію українцем. 

Беручи участь в дуже численних конку-

ренціях професійного дужання, а зокрема, в 

усіх більших містах Німеччини, з Берліном 

включно

, мав я нагоду приглянутися до зма-

гунів дужання різних національностей і різ-

ного розмаху. За малими виїмками, всі вони 

уявляли собою лагідних, товариських осіб, 

маючих серце на відповіднім місці та відда-

ючихся своїй професії з більшою чи меншою 

охотою та послідовністю. Це торкається й 

різних німецьких чемпіонів, старшого й мо-

лодшого віку. Серед цих чемпіонів чільним 

був українець Гаркавенко, змагун могутньої 

тілесної будови, добрий знавець, митець і 

технік дужання, в’юнкий та витривалий при 

вазі коло 125–130 кіл і завжди зрівноваже-

ний у змагові. Маючи тоді польське підданс-

тво, виступав він часом репрезентантом 

Польщі, або просто чемпіоном світу. Поза 

цим признавався українцем і цікавився укра-

їнською справою. 

В загальнім, образ життя змагуна вказува-

вся самою його професією, що вимагала 

завжди тілесної міці й витривалости. Ясна 

справа, що й змагуни різняться таки образом 

життя між собою, в залежності від вдачі, 

природних даних і культурного стану. Зма-

гуни могутньої тілесної міці й будови не по-

требували, розуміється, так багато треніру-

ватися, як змагуни слабшої тілесної міці й 

будови. Але й це не було жадним правилом, 

бо, прикладом, Гаркавенко тренірувався все 

багато й старанно, як це було свого часу та-

кож із славнозвісним змагуном полтавцем 

Іваном Піддубним, тримаючим дуже довгий 

час чемпіонство світу. 

Мені особисто треба було пильнувати 

завжди старанної треніровки. Рано звичайно 

вільна руханка на 30–40 хвилин. По снідан-

кові прохід на годину – дві, почасти звичай-

ний, почасти розмашною ходою. Потім 

стрибання з орчиком, біг, дужання й т. і. Це 

робилося часом перед обідом, а часом над 

вечір, в залежності від обставин і можливос-

ти. При участі в конкуренції робилося воно 

звичайно перед обідом, або й зовсім випус-

                                                           

 Написано олівцем. 

калося, коли треба було увечері дужатися. 

Але часто треніровка переносилася на вечір, 

якщо я не брав участи в конкуренції та 

прив’язаний був вдень у моїй торгівлі, коли 

став власником такої. 

Поза всім цим використовувалася мною 

кожна хвилина на працю для добра українсь-

кої справи, оскільки малося у мене спромо-

жности та здібности. Студіюючи уважно 

різні відповідні матеріали, використовував я 

їх на писання тих чи інших статей в україн-

ській пресі тут у Европі, як і в Америці, будь 

то в Канаді, СДА чи Аргентині. Спочатку в 

журналі «Табір» у Варшаві, а потім в орга-

нові канадійського Українського Національ-

ного Об’єднання (УНО)

 був я сталим спів-

робітником, відмовившися в обох випадках 

від кожної оплати моєї співпраці, на користь 

українських національних потреб. 

Таким чином, був я відразу змагуном ду-

жання, працівником на українському націо-

нальному полі, а від року 1929-го ще й куп-

цем, розриваючися фізично й психічно між 

матеріальними вимогами особистого прожи-

тку й між службою потребам української 

справи. На це останнє клалося мною більше 

ваги, з чого терпіло безперечно змагунство й 

торгівля, бо я не віддавав їм так багато часу 

й енергії, як для них було потрібно. 

Так було до 1937-го року. Заробляючи на 

мій прожиток торгівлею чи дужанням, мусив 

я увесь час залишатися при плеканню фізич-

ної культури, а зокрема спорту дужання, пе-

реважно греко-римського, а почасти вільно-

американського. Цей спорт вимагав від мене 

відповідної сталої треніровки та тілесних і 

духовних напружень. Безперечно, це вело 

часто й до перенапружень на шкоду мого 

здоров’я, а особливо на шкоду серця й нер-

вів. Дужання коштувало мені й цілий ряд 

викручення чи полому кісток, чого зазнали 

мої руки, ноги й ребра. Але, разом із такими 

шкодами, як наслідку примусу заробляти 

спортом на прожиток, плекання фізичної 

культури та спорту тримали мене на силах 

тілом і духом і при найбільшій скруті.  

В році 1937-ім обібрали мене Загальні 

Збори УНО в Німеччині Головою Управи 

цієї громадської організації, з її діяльністю 

на культурно-національному полі чи на полі 
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“вельфер” в розумінні західних аліянтів. Та-

ке громадське становище годі було пов’язати 

із дальшим моїм професійним дужанням. 

Тому треба було мені перестати бути профе-

сійним змагуном дужання. В останнє взяв я 

участь в конкуренції дужання в Ганновері, в 

літі 1937-го року, пробувши коло 16 років 

професійним змагуном дужання.  

Хоч ця професія відбилася дещо шкідливо 

на моїм здоров’ї тіла, то зв’язане із нею пле-

кання фізичної культури та спорту позначи-

лася користю для здоров’я духу, як це ствер-

джувалося часто під час мого змагунства, як 

і по ньому. Це здоров’я духу допомагало 

мені завжди зберігати в усіх конкуренція 

дужання гідні заступництва України позиції, 

примушуючи часто моє тіло напружень і 

витривалости, коли йому не ставало вже сна-

ги. Справді, для мого пошарпаного прострі-

лом грудей та подвійним тифом тіла було, 

часом, понад його снагу дужатися протягом 

цілої години із значно важчим, дебелішим і 

досвідченішим змагуном, щоби із найбіль-

шою витратою енергії, меткости, витривало-

сти та техніки розійтися з ним, по тій годині, 

без висліду дужання. Таких випадків було у 

мене досить і в них міць духа була завжди 

погоничем виснаженого тіла до дальшого 

дужання й до витривалости. 

Тільки здоров’я та міць духа уможливили 

мені розбудувати УНО з незначного товари-

ства до значної, поважної та корисної гро-

мадської організації, помимо всіх труднощів 

і перешкод із сторони своїх і чужих. Сила та 

міць духа уможливили мені також провести 

корабель УНО щасливо між численними 

скелями різних українських і чужинецьких 

загрозливих небезпек. До того ж, мені треба 

було розриватися при цім завжди фізично й 

психічно між дбанням про власний прожи-

ток торгівлею в Кілю і дбанням про добро 

УНО й української справи працею в Центра-

лі УНО в Берліні. Я певний, що сила та міць 

духа допоможуть мені вивести УНО також із 

теперішньої його скрути, коли не на широкі 

води дальшої плідної діяльности, то принай-

мні в заслужену ним гідну пристань. 

Т[иміш] О[Омельченко] (підпис) 

Архів ОУН у Києві, фонд 1, опис 2, спра-

ва 464 «Життєписи членів Організації укра-

їнських націоналістів», арк. 79–83зв. Оригі-

нал, машинопис. 
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A FATE OF THE UKRAINIAN EMIGRANT IN GERMANY IN THE MEMOIRS  

OF UNO CHAIRMAN TYMISH OMELCHENKO 

 

One of the most Ukrainian emigrant’s colonies in Europe in 1920–1930
th

 was in Germany. The representatives of 

Ukrainian political parties and organizations on emigration competed for influence on the emigrants, using public 

organizations for this purpose. Ukrainian Nanional Association (UNO) was established in Germany 1933, and after-

wards the leading members of Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) were elected to the management of asso-

ciation. By the head of UNO a colonel Tymish Omelchenko was elected. He formally did not belong to no political par-

ties or organization, but in the past was active participant of Ukrainaian revolution 1917–1921. T. Omelchenko succed-

ed to convert UNO into powerful public organization and to prevent it’s split as a result of political struggle. Exept 

public activity Tymish Omelchenko was the well-known sportsman and zealous propagandist of physical culture and 

healthy way of life. His autobiographic essay “In a healthy body healthy spirit” that is published in this article, is ex-

actly about it. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВИ У ПОЛАБСЬКИХ 
СЛОВ’ЯН: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ВИМІР ІСТОРІОГРАФІЇ 

 

 

Стаття висвітлює ключові проблеми дослідження державотворчих 
процесів та трансформацій форм політичного устрою на теренах 
слов’янського Полаб’я. Проаналізовано історіографічні моделі суспільно-
політичного розвитку полабських слов’ян, основні підходи до визначення 
часу появи державних утворень у регіоні та періодизації етапів їхнього 
розвитку. Розмаїття і взаємовиключність існуючих концепцій обумовлює 
актуальність аналізу історіографії. 

Вагомою проблемою є застосування істориками різних методологіч-
них підходів за відсутності єдиного загальновизнаного тлумачення тер-
мінів. В історіографії другої половини ХІХ ст. домінувала концепція тра-
диційного, племінного устрою ранньосередньовічного полабського суспі-
льства. У працях істориків-позитивістів, зокрема, К. Ваховського, О. Ба-
льцера, С. Закревського, С. Арнольда, З. Войцеховського вже найдавніші 
політичні утворення полабських слов’ян розглядаються, як утворення 
державного типу. Послідовники марксистської парадигми, співвідносячи 
державотворчий момент з переходом від первіснообщинного суспільст-
ва (військова демократія) до класового (ранньофеодальна держава), да-
тували цей процес на Полаб’ї періодом до кінця VIII ст. (В. Королюк) чи до 
середини ХІ ст. (Ґ. Лябуда, Р. Марціняк), або ж вважали його незаверше-
ним навіть у середині ХІІ ст. (В. Ронін і Б. Флоря). Виходячи з конструк-
тів теорії соціальної еволюції Л. Лозни, Ф. Бірманн і М. Тимовський розг-
лядають князівства слов’янського Полаб’я VIII-IX ст., як і синхронні їм 
політичні утворення на теренах пізнішої держави П’ястів в межах моделі 
вождівства та різноманітних її варіацій.  

У пропонованому дослідженні наведено критичні міркування щодо мож-
ливості функціонування у полабослов’янському суспільстві феодальної 
системи та провідної ролі вождівських інституцій. Запропоновано розг-
лядати державотворчі процеси на Полаб’ї в контексті переходу від тра-
диційних форм політичного устрою до дружинної держави. 

Ключові слова: полабські слов’яни; Полаб’я; вождівство; дружинна 
держава; ранньофеодальна держава. 

 

 

«…В міру ускладнення проблем також 

ускладнюються засоби, щоб їх розв’язати. 

Але необхідно, щоб кожне нове покоління 

опанувало ці засоби. Між ними, конкретно 

кажучи, є один, що зовсім ясно зв’язаний з 

поступом цивілізації, а саме: мати багато 

минулого за плечима, багато досвіду; одне 

слово, історія…» (Хосе Ортега-і-Гассет) 

[18, с. 72]. Впродовж останніх тисячоліть 

державотворчі процеси визначали політичну 

картину світу, а сучасне життя пересічного 

європейця нерозривно пов’язане з функціо-
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нуванням державних інституцій. Тож наве-

дені тут слова іспанського мислителя влучно 

обґрунтовують вагоме місце, яке посідають 

уявлення про державу і її ґенезу в системі 

історичних та політологічних знань, вказую-

чи також на актуальність дослідження дер-

жавотворчих процесів у слов’янському По-

лаб’ї. В той же час, розвиток історичної нау-

ки, а отже й вирішення будь-яких проблем в 

її межах уможливлює наявність специфічної 

форми історичного досвіду – результатів 

наукових досліджень. При цьому висновки 

дослідників щодо проблеми формування 

держави у полабських слов’ян подекуди є 

взаємовиключними, що й обумовлює необ-

хідність аналізу історіографії та основних 

проблем дослідження зазначеної тематики.  

Поняттям “полабські слов’яни” в історіо-

графії прийнято окреслювати групу розріз-

нених слов’янських племен (переважно ле-

хітського та сербо-хорватського походжен-

ня), котрі наприкінці VІ – на початку VІІ ст. 

розселилися на території між Заале і Ельбою 

на заході, Балтійським морем на півночі, Бо-

бром, Квісою і Одером на сході та Рудними 

горами на півдні. Більша частина цієї тери-

торії у Х–ХІІ ст. перейшла під німецький 

контроль, а слов’янське населення регіону 

поступово асимілювалося з німцями. Сфор-

мована тут нова політична організація була 

мало пов’язана зі слов’янськими політични-

ми утвореннями, тож хронологічні межі про-

блеми формування держави у полабських 

слов’ян охоплюють період від кінця VІ до Х 

та ХІІ ст. у Південному і Північному Полаб’ї 

відповідно. 

Наукове дослідження державотворчих 

процесів у полабських слов’ян утруднюється 

обмеженістю джерельної бази, наявністю 

нерозв’язаних досі питань локального харак-

теру та застосуванням істориками різних 

методологічних підходів за відсутності єди-

ного загальновизнаного тлумачення термінів. 

Через відсутність у полабських слов’ян 

власної писемної традиції основу джерельної 

бази складають матеріали археологічних до-

сліджень, лінгвістичні дані, а в першу чергу 

– праці західноєвропейських хроністів, на 

зразок Ейнхарда [9; 4], Відукінда Корвейсь-

кого [13], Тітмара Мерзебурзького [12], 

Адама Бременського [11], Саксонського ан-

наліста [6], Гельмольда [10] та авторів Анна-

лів королівства франків [5], Метських [3], 

Бертинських [1] і Фульдських анналів [2], 

Хроніки Муассака [7]. Перелічені вище 

пам’ятки наративної традиції, щоправда, 

зберегли чимало відомостей про полабських 

слов’ян, однак, через спорадичність самих 

свідчень політичні утворення слов’янського 

Полаб’я зникають зі сторінок писемних дже-

рел на десятки років, що створює «білі пля-

ми» в історії регіону і значно ускладнює до-

слідження неперервних політичних процесів. 

Яскравим прикладом остаточно не вирі-

шеної локальної проблеми, дискусії навколо 

якої мають великий вплив на дослідження 

суспільно-політичних процесів, є питання 

місцезнаходження згаданого в Анналах Ейн-

харда під 789-им роком [4, с. 87] граду ве-

летського князя Драговіта. Позаяк в подаль-

шому на північновелетських землях сформу-

вався Лютицький союз з демократичним 

устроєм, наявність на р. Пене [58, с. 77; 33,  

с. 4–5; 41, с. 143] осередку князівської влади 

наприкінці VIII ст. з огляду на невелику кі-

лькість джерельних свідчень ІХ – першої 

половини Х ст. стає основним аргументом на 

користь концепції значних суспільно-

політичних трансформацій чи навіть рево-

люції у північновелетському суспільстві [58, 

с. 69; 24, c. 203; 22, c. 54] в той час, як ото-

тожнення “primum civitatem Dragaviti” з піз-

нішою Бренною [43, с. 221; 52, с. 41; 19, 

c. 117–118] дозволяє цю концепцію цілкови-

то заперечити [50, с. 162; 49, с. 327–328]. 

Датування появи державності у полабсь-

ких слов’ян залежало від того, який зміст ті 

чи інші дослідники вкладали у поняття 

“держава”. Відповідно до позитивістського 

підходу, держава формується з появою полі-

тичної влади, суверенітет якої поширюється 

на певну чітко визначену територію. Тож у 

працях Казимира Ваховського, Освальда 

Бальцера, Станіслава Закревського, Станіс-

лава Арнольда, Зиґмунта Войцеховського, 

як, зрештою, і в історіографії ХІХ ст. вже 

найдавніші політичні утворення полабських 

слов’ян, на зразок підвладного князю Дерва-

ну, розглядалися як утворення державного 

типу [40, с. 482], а Казимир Тименецький, по 

суті, поставив знак рівності між осілим 

плем’ям і державою, вважаючи плем’я пер-

винною формою державності [54, с. 17–18; 

40, с. 486]. Натомість прихильники маркси-
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стського підходу вважали передумовою 

державотворення початок антагоністичної 

боротьби класів, вбачаючи у державі феода-

льного типу єдину можливу на той час (кі-

нець VІ – середина ХІІ ст.) для слов’ян-

ського Полаб’я форму державної організації 

[40, с. 481–482]. Однак через відсутність у 

писемних джерелах прямих вказівок на час 

появи тут феодалізму довелося датувати 

державотворення на основі ряду інших його 

ознак. Зокрема, Гинек Булін, Володимир 

Прохазка і Ґерард Лябуда [36, с. 25], Генрик 

Ловм’яньський і Ришард Марціняк [40,  

с. 487, 497] стосовно ободритів пов’язували 

утворення держави зі встановленням приму-

сового податку на користь князя, а останнє, в 

свою чергу, з появою князівської дружини 

(В. Прохазка), чи з формуванням сильної 

централізованої князівської влади, котра 

представляла інтереси феодалів (Г. Булін) 

[40, с. 486–487]. 

Попри сказане вище, зміст основних істо-

ріографічних концепцій суспільно-політич-

ного розвитку полабських слов’ян все ж під-

дається порівняльному аналізу. В історіог-

рафії другої половини ХІХ ст. домінувала 

концепція традиційного, племінного устрою 

ранньосередньовічного полабського суспіль-

ства. Вільгельм Боґуславський писав про 

відсутність тут привілейованих станів, під-

данства і професійних воїнів [29, с. 17], вва-

жаючи очільників жуп (згодом деякі дослід-

ники назвуть їх землеробською знаттю) тіль-

ки виборними воєначальниками, котрі вико-

нували волю народних зборів [29, с. 14]. По-

дібні погляди спершу мали і радянські істо-

рики, котрі, очевидно, вважали суспільство 

полабських слов’ян дофеодальним і додер-

жавним, вбачаючи в ньому приклад первіс-

нообщинного ладу. Зокрема, Ніколай Держа-

він у 40-х рр. ХХ ст., поряд з палкими звину-

ваченнями на адресу Карла Великого, між 

іншим, говорить про виборних старійшин і 

князів, котрі перебувають на службі у полаб-

ських слов’ян [15, c. 20]. 

Натомість Казимир Ваховський наголо-

шував на існуванні в ободритів, велетів, а 

можливо, і в сербів вже наприкінці VIII – на 

початку ІХ ст. великокнязівської влади, яка 

зазнала кризи у другій половині ІХ ст. Полі-

тичну організацію ободритів польський дос-

лідник окреслював поняттям «військова мо-

нархія» [58, с. 71], а велетського князя Дра-

говіта розглядав як першого серед рівних, 

наділяючи його також функцією верховного 

жерця [58, с. 68]. Остання теза виглядала би 

цілком доречною, якщо припустити, що на-

прикінці VІІІ ст. політичний розвиток веле-

тів не перевищував складного вождівства, 

однак дослідження Єжи Налєпи довели її 

безпідставність, позаяк припущення ґрунту-

валося на невиправданому тлумаченні тексту 

Анналів Ейнхарда: слово «extemplo» (відра-

зу, негайно) було прочитане як словосполу-

чення «ex temple» (з храму) [43, с. 224].  

Дослідження трансформацій політичної 

організації слов’янського Полаб’я дозволи-

ли, зрештою, періодизувати державотворчі 

процеси на території окремих його частин. 

Виходячи з ідеї поступального розвитку, 

німецький дослідник Вольфґанґ Фрітце ви-

значив наступні 3 фази формування Обод-

ритської держави: до середини ІХ ст. (І) тут 

існує багато племен, що входять до племін-

ного союзу і багато князів («reguli»), котрі 

підкоряються одному великому князю; до 

середини ХІ ст. (ІІ) – з великої кількості 

племен формуються 2–3 племінні союзи 

(ободрити, вагри, полаби), а численні князі 

втрачають свою владу на користь великого 

князя; від середини ХІ ст. (ІІІ) – династія 

Наконідів, котра до цього часу реалізувала 

верховну владу, переходить до творення 

об’єднаної держави [34; 37, с. 323]. 

Ідея поступового переходу від «первісної 

спільноти» до «феодальної формації» лягла в 

основу періодизації Ґерарда Лябуди – першої 

і, зрештою, єдиної моделі суспільно-

політичного розвитку, яка охопила переваж-

ну більшість політичних утворень слов’ян-

ського Полаб’я і передбачала виділення 

трьох етапів. Перший період (до середини 

VІІІ ст.) Ґ. Лябуда пов’язує з «військовою 

демократією», яка мала би бути завершаль-

ною фазою первіснообщинного ладу. Другий 

період, на думку польського дослідника, 

тривав до межі Х–ХІ ст. у cербів (після чого 

був штучно перерваний внаслідок завоюван-

ня) та до середини ХІ ст. в ободритів і харак-

теризувався творенням класового суспільст-

ва і початками класової державності. Особ-

ливістю третього етапу, котрий був власти-

вий тільки для ободритів і розпочався на по-
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чатку ХІ ст.
1
, мало би бути зміцнення ран-

ньофеодального устрою в межах монархії 

Готшалка і Генріха Готшалковича [37, 

с. 325].  

Окреслену вище прогресистську модель 

ободритського державотворення частково 

заперечував Володимир Королюк. Ймовірно, 

беручи до уваги тезу Гинка Буліна і Казими-

ра Сласького про формування феодалізму в 

ободритському суспільстві вже у VI–VIII ст. 

[40, с. 494], радянський дослідник відстою-

вав концепцію існування сильної Ободрит-

ської держави ранньофеодального типу вже 

наприкінці VІІІ – в першій половині ІХ ст., 

аргументуючи свою думку наявністю тут 

землеробської знаті, як панівного класу, що 

експлуатував у своїх маєтках працю залеж-

ного населення і навіть рабів [16, c. 8]. Нато-

мість у другій половині ІХ – на початку Х ст. 

зовнішній фактор і невдалі спроби христия-

нізації, на думку В. Королюка, сприяли за-

мороженню ободритського суспільства, в 

результаті чого ранньофеодальна держава 

ободритів набула яскраво вираженого харак-

теру лише у другій третині ХІ ст., за часів 

правління князя Готшалка [16, c. 9]. Погляди 

В. Д. Королюка поділяє також український 

дослідник Микола Рудь [21, c. 49; 20, с. 9].  

Дещо поміркованішими стосовно рівня 

феодалізації ободритського суспільства у 

VІІІ–ІХ ст. були Ян Жак і Адам Турашевич. 

Польські дослідники хоч і говорять про пе-

ретворення старійшин на феодальних панів 

за рахунок використання дармової праці вій-

ськовополонених і боржників, привласнення 

лісів і пасовищ, про появу майнового розша-

рування, приватної власності на землю і кла-

сового поділу вже у VІІІ–ІХ ст., та все ж за-

значають, що у вказаний період абсолютну 

більшість населення західнослов’янських 

земель загалом та Ободритського союзу зок-

рема складали вільні селяни [59, с. 223, 226; 

52, с. 76–77]. В той же час ґрунтовні дослі-

дження політичного устрою Ободритського 

союзу привели Ришарда Марціняка до ви-

                                                           
1
Початок цього етапу Ґ. Лябуда визначив виходячи з 

результатів археологічних досліджень Франца Енґеля. 

Вивчаючи гради і відкриті поселення Північної Мак-

ленбургії німецький дослідник встановив, що бл. 1000 

р. 46 з 80-ти градів були покинуті, натомість постало 

64 нові гради; подібні явища відбулися і на селі [32, s. 

138; 37, s. 320]. 

сновку, що слов’янське Полаб’я у VІІІ–Х ст. 

перебувало на дофеодальному і додержав-

ному етапі суспільного розвитку [40, с. 539]. 

На завершення розгляду концепції ран-

ньофеодального слов’янського Полаб’я 

зроблю кілька зауваг: по-перше, ця концеп-

ція розроблялася, здебільшого, на основі су-

спільно-політичного розвитку ободритів і 

мало стосується Південного Полаб’я
2
 та ве-

летських земель
3
, а по-друге, немає жодних 

прямих доказів, які би засвідчували функці-

онування феодальної системи на ободритсь-

ких землях не те що наприкінці VІІІ – на по-

чатку ІХ ст., але навіть за часів князювання 

Готшалка та Генріха Готшалковича (друга 

половина ХІ – перша третина ХІІ ст.) Зага-

лом же, теза про існування феодалізму в 

ободритів ґрунтується на двох доказах:  

а) розповіді Гельмольда про те, як ободрит-

ський князь Біллуґ (друга половина Х ст.) у 

розмові з єпископом Ваґоном скаржився, що 

грабують і його села, а згодом передав нові 

села церкві і б) документах пізнішого часу, 

котрі засвідчують, що чимало німецьких фе-

одалів з Полаб’я мали слов’янські імена [10, 

с. 28; 40, с. 495–496; 23, c. 56]. При цьому 

Ґ. Лябуда піддав сумніву правдивість змісту 

оповіді про князя Біллуґа, визнаючи, щопра-

вда, історичним її тло [40, с. 496]. Однак, 

навіть якщо припустити, що контекст цієї 

оповіді справді відображав реалії другої по-

ловини Х ст., а не сучасного Гельмольду ча-

су (що, зрештою, довести дуже важко), то 

можна прийти до висновку про існування в 

ободритському князівстві сіл, котрі сплачу-

вали обов’язковий податок на користь князя 

або на користь церкви, але це не доводить 

наявності феодальної системи, адже у 

«Слов’янській хроніці» немає згадок про 

села, які би сплачували податок члену кня-

зівської дружини. І нарешті, слід враховува-

ти, що описану Гельмольдом зустріч князя 

Біллуґа з єпископом Ваґоном відділяло від 

часів Готшалка, принаймні, одне масштабне 

повстання (1018 р.) [51, с.110], в ході якого 

                                                           
2
На думку Г. Санчука, Р. Марціняка та Ґ. Лябуди, 

полабські серби були завойовані ще до формування у 

них власної державності [25, с. 103; 40, s. 541; 36,  

s. 18]. 
3
На думку Ґ. Лябуди, формування у велетів ранньофе-

одальної держави співпало в часі із завоюванням їхніх 

земель [36, s. 325]. 
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будь-яку нав’язану державою структуру мо-

гла спіткати доля християнської церкви. Тож 

розглянута вище згадка не може свідчити 

про суспільно-політичний розвиток Обод-

ритського князівства у другій половині ХІ – 

в першій половині ХІІ ст. Що ж до німець-

ких феодалів зі слов’янськими іменами, то 

їхнє існування виглядає цілком закономір-

ним, якщо взяти до уваги, що в Ободритсь-

кому князівстві перед його завоюванням бу-

ла князівська дружина, частина якої після 

смерті князя Ніклота (1160 р.) [51, с. 147; 52, 

с. 270] і поразки його синів могла присягну-

ти на вірність Саксонському герцогу. В ме-

жах тогочасної німецької суспільно-політич-

ної системи практикувалася прив’язка рица-

рів до земельних володінь, тож колишні обо-

дритські дружинники дуже швидко перетво-

рилися б на феодалів.  

Сказане вище ставить під сумнів існуван-

ня феодалізму у слов’янському Полаб’ї, що, 

зрештою, повністю відповідає зробленим на 

підставі аналізу сучасного археологічного 

матеріалу висновкам Фелікса Бірманна [27, 

с. 425]. Як зазначають Володимир Ронін та 

Борис Флоря, головною військовою силою 

ободритського князівства до моменту його 

остаточного завоювання було народне опол-

чення, а переважна більшість вільного насе-

лення все ще не була повністю відсторонена 

від політичної влади [19, c. 125]. За таких 

умов феодальні відносини, зрозуміло, не мо-

гли домінувати, тож радянські історики, 

врешті, поставили під сумнів і остаточну 

сформованість ободритської державності 

навіть у другій половині ХІ – першій поло-

вині ХІІ ст. [19, c. 125]. Ця остання теза, од-

нак, беручи до уваги активну розбудову цер-

ковної організації за часів Готшалка, засну-

вання нових адміністративних центрів (Лю-

бек) та навіть початок карбування власної 

монети Генріхом Готшалковичем [38,  

с. 176–177], засвідчила неспроможність мар-

ксистської методології пояснити особливості 

суспільно-політичного розвитку полабських 

слов’ян. Кінець концепції ранньофеодально-

го слов’янського Полаб’я ознаменували дос-

лідження Казимира Мислінського, в ході 

яких польський історик запропонував відмо-

витися від пошуку ранньофеодальної держа-

ви, позаяк великою помилкою було б вважа-

ти, що вона була єдиною можливою формою 

державності [41, с. 123–124] у середньовіч-

ній Європі. Інший концептуальний висновок 

польського дослідника полягав у тому, що 

політико-правовий розвиток полабських 

слов’ян слід розглядати без прив’язки до 

соціального розвитку і що цей перший міг 

проходити значно швидше [41, с. 133].  

В цьому контексті варто звернути увагу 

на розроблену сучасними соціальними і по-

літичними антропологами концепцію стадіа-

льного розвитку суспільства від вождівства, 

через складне вождівство, до державної ор-

ганізації. Характерною рисою кожного з цих 

етапів, в межах такої моделі, вважається від-

повідна кількість ієрархічних рівнів прий-

няття рішень [30, с. 801]. Наприклад, 

об’єднання кількох сіл на Гавайських остро-

вах, будучи першим, тобто, найнижчим рів-

нем влади, мало б відповідати звичайному 

вождівству. Результатом об’єднання кількох 

вождівств була поява другого рівня влади, 

що відповідав складному вождівству [30, 

с. 801; 53, с. 168] – стабільній організації з 

централізованим управлінням і спадковою 

ієрархією статусів, аристократичним етосом, 

але без формалізованого і узаконеного апа-

рату примусу [46, с. 16; 14, c. 8–9]. Форму-

вання третього рівня влади можливе шляхом 

підкорення одним складним вождівством 

сусідніх [30, с. 803], a утворене таким чином 

політичне утворення, відповідно до тради-

ційної типології теоретиків соціальної ево-

люції, вважається державою [30, с. 801; 53, 

с. 168]. Зверхність над підкореними утво-

реннями вимагала наявності апарату приму-

су (у слов’ян цю роль, первинно, виконувала 

князівська дружина), будучи в той же час 

джерелом його утримання. Наявність цього 

інституту, підпорядкованого безпосередньо 

князю вела водночас до зміцнення його по-

зицій всередині рідного племені. Позаяк 

професійне військо було одним з провідних 

чинників перетворення складного вождівства 

в державу і, разом з тим, головним механіз-

мом реалізації влади у початковій фазі ран-

ньої державності, Генріх Фелікс Шмід [45,  

с. 97, 101–113], Вацлав Ванечек [56, с. 25–40; 

57, с. 90–93], Володимир Прохазка [44,  

с. 151], Олена Мельникова [17, c. 23] та Лео-

нтій Войтович запропонували означати її 

поняттям «дружинна держава», розуміючи 

під ним універсальний етап розвитку суспі-
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льства, при якому функції держави, що заро-

джується, виконує, здебільшого, військова 

організація – дружина чи аналогічна їй вій-

ськова структура [14, с. 11]. 

Чимало сучасних дослідників, серед яких 

– Людомир Лозни, Фелікс Бірманн і Міхал 

Тимовський розглядають князівства cлов’ян-

ського Полаб’я VIII–IX ст., як і синхронні їм 

політичні утворення на теренах пізнішої 

держави П’ястів, в межах моделі вождівства 

та різних її варіацій [55, с. 17, 22, 34; 27, 

с. 416–418; 28, с. 46; 39, с. 86], або співісну-

вання вождівств з т. зв. “big man system” [26, 

с. 163–164; 39, с. 85]. Переносячи конструк-

ції соціальних еволюціоністів на слов’янсь-

кий ґрунт потрібно, однак, пам’ятати, що 

складне вождівство, per se, можливе лише у 

випадку функціонування не більше, ніж двох 

рівнів прийняття рішень [30, с. 801; 53, 

с. 168]. Найнижчий рівень практично на всіх 

слов’янських землях становили т. зв. жупи, 

окреслені в «Баварському географі» понят-

тям «civitates». Тож другий рівень мав би 

відповідати племінним князівствам, на зра-

зок смельдінгів, лінонів чи моричан, які, як 

відомо з тексту «Баварського географа», 

складалися з кількох «civitates» [8, c. 50]. З 

раніших франкських джерел відомо, що у 

809 р. землі смельдінгів були знову включені 

до Ободритського князівства [5, с. 129; 2, 

с. 17], а отже, влада ободритського князя, 

наприклад, Дрожка, принаймні щодо них, 

відповідала вже третьому рівню управління, 

тотожному державі. Цілком можливим є фу-

нкціонування багаторівневої системи влади і 

на решті ободритської території, тим більше, 

що «Аннали королівства франків» згадують 

про захоплення данським конунгом Годфри-

дом двох її частин («Abodritorum duas 

partes») [5, с. 125], а сучасні дослідження 

показують, що вже у перші століття після 

приходу сюди слов’ян міжплемінні ліси і 

пустки широким пасмом розділяли землі 

ободритів та полабів і варнів [35, karte 17; 31, 

с. 55; 47, с.314; 48, с. 233]. Рівні управлінсь-

кої ієрархії добре відображаються й археоло-

гічними джерелами, які посвідчують на захі-

дноободритських і південновелетських зем-

лях у ІХ ст. мережу невеликих кільцеподіб-

них градів [39, с. 38–41; 28, с. 39–49], що 

займали в адміністративній структурі промі-

жне місце між великокнязівськими столиця-

ми і осередками одиниць жупного типу. 

Отже, наразі науковий досвід вказує на те, 

що державотворчі процеси у слов’янському 

Полаб’ї найперспективніше було би дослі-

джувати в контексті переходу від традицій-

них форм політичної влади до дружинної 

держави. Огляд суспільно-політичних про-

цесів на землях полабських слов’ян свідчить 

про те, що ця трансформація була зворот-

ною, неодночасною і, скоріш за все, зумов-

леною співдією різних груп чинників. 
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The article deals with the main issues of research of state formation processes and evolution of forms of the 

Polabian Slavs political organization. The historiographic models of socio-political development of the Polabian Slavs, 

the main approaches to determination of state units emergence time on the Polabya territory and periodization of their 

development are analysed.  
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ans, like K.Wachowski, O.Balzer, S.Zakrzewski, S.Arnold, Z.Wojciechowski even the oldest political units of the the 

Polabian Slavs were considered as formations of a state type. The followers of the Marxist paradigm, correlating the 

key moment in state formation with the transition from the primitive communism (military democracy) to class society 
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 century (V.Ronin and B.Floria). Based on theoretical frameworks of social evolutionists L.Lozny, 
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Стаття розкриває історію двосторонніх відносин між Україною, Німе-
ччиною та Австро-Угорщиною за часів гетьмана П. Скоропадського. Ак-
цент робиться на діяльності дипломатичних представників австро-
німецького блоку, а також на висвітленні двосторонньої торговельно-
економічної співпраці відповідно до підписаної Брестської угоди та тор-
говельних договорів. 
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Однією з провідних тематик сучасної 

української історіографічної науки є дослі-

дження двосторонніх відносин України з 

країнами Європи у період національно-

визвольних змагань, серед яких на особливу 

увагу заслуговують саме відносини з Німеч-

чиною та Австро-Угорщиною на ґрунті умов 

Брестської угоди, підписання якої дало мож-

ливість нашій державі набути всіх прав та 

обов’язків суб’єкта міжнародного права. 

Аналізуючи двосторонні дипломатичні 

відносини між Україною, Німеччиною й Ав-

стро-Угорщиною за часів П. Скоропадсько-

го, нами було з’ясовано, що на сьогодні ли-

ше питання розвитку української диплома-

тичної мережі за кордоном у сучасній історі-

ографічній науці є, у певній мірі, достатньо 

висвітленим. Наприклад, ґрунтовними є мо-

нографічні дослідження В. Соловйової [12], 

І. Дацківа [4], Д. Вєдєнєєва та Д. Будкова [2], 

які на основі широкого кола документальних 

матеріалів висвітлюють складний процес 

становлення та діяльності українських дип-

ломатичних представництв УНР доби 

Центральної ради та Директорії, періоду Ге-

тьманату П. Скоропадського, розкривають 

становлення й основні напрями діяльності 

українських посольств і надзвичайних дип-

ломатичних місій у країнах Європи.  

Окремо потрібно виділити праці, які при-

свячені висвітленню економічного аспекту 

двосторонньої співпраці України з країнами 

Четверного союзу. П. Притуляк [11], на ос-

нові багатого фактичного матеріалу, проана-

лізував характер фінансових проблем украї-

нсько-німецьких відносин. До подібного ро-

ду робіт належать і праці П. Гай-Нижника 

[3], який розглянув міжнародні фінансові 

угоди Гетьманату з відповідними країнами, 

та М. Несука [7], що проаналізував мирні 

угоди між УНР, Німеччиною й Австро-

Угорщиною, територіальні проблеми у Га-

личині, на Волині та Підляшші. 

У той же час, що стосується питання ная-

вності іноземних дипломатичних представ-

ництв країн Четверного союзу на теренах 

України у зазначений період, то воно на сьо-

годнішній день належить до маловивчених 

проблем. Однак, деякі аспекти визначеної 

теми дослідження знайшли своє відображен-

ня у роботах сучасних дослідників, які автор 

статті неодноразово згадував у своїх роботах. 

З приходом до влади в Україні 29 квітня 

1918 р. гетьмана П. Скоропадського, одним з 
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основоположних напрямів його зовнішньо-

політичної діяльності стала співпраця з краї-

нами австро-німецького блоку, яка виплива-

ла з потреби домогтися здійснення положень 

Брестського миру – практично єдиного на 

той час міжнародно-правового акта України, 

завдання підтримання лояльності до гетьма-

нату австро-німецької окупаційної влади, від 

якої вирішальною мірою залежала зовнішня 

безпека держави, а також однотипності пев-

них засад внутрішньополітичного ладу з мо-

нархічними режимами Німеччини й Австро-

Угорщини [2, с. 95]. «Відносини з цими кра-

їнами були основними питаннями не лише 

нашої закордонної політики, але й питання-

ми нашого існування як держави» [2, с. 65], 

писав голова міжнародного відомства геть-

манату Д. Дорошенко у 1918 р. 

У той же час, аналізуючи реальну позицію 

Німеччини до України, Д. Дорошенко зазна-

чав, що у «німецьких урядових колах взагалі 

не було єдиної, строго зазначеної лінії полі-

тики щодо України». Певна частина німець-

ких політиків та економістів висувала кон-

цепцію існування суверенної України в орбі-

ті німецького впливу на Сході, як противагу 

Росії та широкий ринок для німецької про-

мисловості. Однак офіційна політика розгля-

дала взаємини з гетьманом лише як тимчасо-

ву комбінацію та джерело для постачання. 

Не бажаючи бачити Україну соборною, пе-

решкоджали об’єднанню всієї її території в 

єдине ціле й обмежували міжнародні контак-

ти України з державами Згоди і нейтральни-

ми країнами [2, с. 95-96]. 

Відповідною була і позиція Австро-

Угорщини, яка, виснажена війною, перед 

загрозою тотального голоду в країні, під ти-

ском своїх союзників пішла на підписання 

угоди у Бресті. Проте, надалі керівництво 

Австрії відмовлялося ратифікувати поло-

ження цієї угоди про створення Коронного 

краю, а потім взагалі ліквідувало цю таємну 

статтю в інтересах Польщі [2, с. 96]. 

Відносини між Україною, Німеччиною й 

Австро-Угорщиною здійснювалися шляхом 

двосторонніх дипломатичних відносин на 

рівні послів. Велике значення для розвитку 

цих відносин мала подорож до Берліна 

П. Скоропадського та голови уряду Ф. Лизо-

губа у вересні 1918 р. У результаті, вже 

2 червня 1918 р. німецький посол барон фон 

Мумм та австро-угорський граф Форгач у 

Києві вручили уповноважувальні документи 

гетьману Української Держави. У посольсь-

ких грамотах посли «з доручення своїх уря-

дів потверджують признання нового держав-

ного ладу України і висловлюють бажання 

вступити з українським урядом у ділові зно-

сини» [8].  

Таким чином в Україні почали діяти німе-

цьке й австро-угорське посольства. Німецьку 

дипломатичну установу репрезентували: ба-

рон фон Мумм, радник посольства граф Бер-

кен, генеральний консул у Києві фон Тіль. У 

свою чергу Австро-Угорщина була предста-

влена графом Форгачем, який очолив посо-

льство, радником князем Фюстенбергером і 

військовим аташе генералом фон Спанокі 

[11, с. 130]. 

Окрім того, була представлена і консуль-

ська мережа цих країн на теренах України. 

Так, у відповідності до повідомлення Мініс-

терства закордонних Справ України від 

26 жовтня 1918 р. до Міністерства внутріш-

ніх справ німецькі консульські установи бу-

ли встановлені в Одесі (генеральний консул 

Онесейт), Миколаєві (генеральний консул 

Штоббе), Харкові (генеральний консул Кра-

узе) та Катеринославі (консул Вейземан) [13, 

арк. 27]. У свою чергу австро-угорські – у 

Києві, Харкові й Одесі [1, с. 305–321].  

Порівнюючи двосторонні відносини 

України з Німеччиною та відносини її з Авс-

тро-Угорщиною, варто зазначити, що спів-

праця з першою була набагато активнішою. 

Дипломатичні українсько-австро-угорські 

зв’язки не одержали такого розвитку, оскіль-

ки, по-перше, весь час гальмувалися Австро-

Угорщиною, яка будучи незадоволеною ви-

конанням Україною положень Брестської 

угоди щодо постачання продовольства для 

австро-угорського населення та сировини 

для своєї індустрії, шукала приводу для по-

рушення питання щодо перегляду умов цієї 

угоди [12, с. 132]. А по-друге, створення ве-

ликої, сильної України, не входило в інте-

реси Австро-Угорщини, яка не хотіла втра-

тити Східну Галичину та Буковину чи «в 

усякім разі мати у себе серйозну українську 

іреденту». Однак складне економічне стано-

вище у країні – «перспектива голоду і внут-

рішнього розвалу – примушували Австрію 

йти на мир і не тільки визнати самостійну 
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Україну, але ще й погодитись на таємний 

договір про поділ Галичини» [5, с. 358]. 

Пріоритетним у діяльності німецьких ди-

пломатичних і консульських представників 

були торговельно-економічні та політичні 

питання. Так, вже 26 березня 1918 р. зовніш-

ньополітичне відомство Німеччини у телег-

рамі до німецького посла у Києві фон Мумма 

наголошувало, що головною метою перебу-

вання німецьких військ в Україні є забезпе-

чення хлібного експорту з України до 

Центральних держав і це необхідно покласти 

в основу взаємовідносин з українським уря-

дом [6]. Відповідно Рада народних міністрів 

УНР ухвалила рішення про створення Дер-

жавної комісії з товарообігу, до складу якої 

увійшли М. Порш, С. Остапенко, І. Фещенко-

Чопівський, К. Мацієвич, П. Винниченко й ін. 

А 23 квітня 1918 р. між сторонами були 

укладені Економічний договір (терміном до 

31 липня 1918 р.) та Господарська угода (від 

10 вересня 1918 р. терміном до 30 червня 

1919 р.) про поставки Центральним держа-

вам великих обсягів зерна, фуражу, олії, 

м’яса, цукру й інших продовольчих товарів, 

залізної, марганцевої руд, деревини тощо. 

Так, наприклад, лише зернових українська 

сторона повинна була надати 60 млн. пудів, 

що становило 20% від загального запасу. В 

обмін Німеччина й Австро-Угорщина зо-

бов’язувались забезпечити Україні поста-

чання вугілля, нафти, нафтопродуктів, сіль-

ськогосподарських машин, техніки й ін. [12, 

с. 127–128]. 

Окрім того, під час зустрічей з міністром 

земельних справ і харчування Української На-

родної Республіки М. Ковалевським і головою 

Ради народних міністрів УНР В. Голубовичем 

Мумм фон Шварценштейн висловлював по-

бажання щодо відновлення приватної власнос-

ті на землю, необхідності зміни соціально-

економічної політики УЦР [6].  

Проте, подальша практика виконання 

Українською Державою взятих на себе зо-

бов’язань щодо заготівлі продуктів для екс-

портування їх країнам німецько-австрій-

ського блоку показала, що Україна неспро-

можна виконувати їх у повному обсязі. Про-

тягом 1918 р. вони були виконані лише на  

20 % [12, с. 129]. Тому, 2 квітня Мумм фон 

Шварценштейн надіслав листа В. Голубови-

чу, в якому висловлював невдоволення зри-

вом заходів щодо заготівлі продуктів.  

15 травня 1918 р. обидві країни ратифіку-

вали українсько-німецьку фінансової угоду, 

згідно з якою Україна надавала Німеччині й 

Австро-Угорщині позику у сумі 400 млн. 

карбованців для вирішення важливого пи-

тання платіжних засобів в Україні. З цього 

приводу німецький посол у Києві Мумм фон 

Шварценштейн у своєму донесенні до МЗС 

Німеччини писав: «Під час переговорів у 

справах валюти й державного емісійного 

банку ми виходили з усвідомлення того фак-

ту, що засаднича політична ідея виплекати 

Україну як максимально незалежну від Росії 

державу має позначитися також на валютній 

царині, оскільки валюта належить до найва-

жливіших факторів, які визначають ступінь 

залежності чи незалежності країни. Якщо, 

попри національні інтереси України, на її 

території залишиться в обігу російський 

рубль, то незалежність України від Росії бу-

де піддано сумніву. Запровадження власної, 

незалежної від російського рубля, валюти 

забезпечуватиме тривалість відділення Укра-

їни від Росії» [6]. 

Проте, насправді Берлін намагався відтяг-

нути виведення з обігу в Україні російського 

рубля, оскільки Німеччина мала значні акти-

ви у російських рублях, отриманих від Мос-

кви в якості репарацій. Подальша орієнтація 

Німеччини на рубль була принциповою про-

блемою українсько-німецьких відносин, 

оскільки карбованець опинився під загрозою 

знецінення. Гострою проблемою стало ви-

значення обмінного курсу карбованця до 

марки. Загалом Україні вдалося змусити Ні-

меччину підтримувати твердий курс карбо-

ванця до марки й обмежити обіг російського 

рубля. У Німеччини навіть виник дефіцит 

української валюти, який можна вважати од-

ним з факторів, що призвели до невиконання 

німецьких планів закупівель в Україні [10]. 

У той же час, найбільш проблематичними 

були відносини між країнами у питаннях 

військового будівництва. Німеччина з влас-

них міркувань категорично виступала проти 

формування Збройних сил Української Дер-

жави, зазначаючи, «що б зашкодило Вашому 

урядові – не дозволимо, а відносно Ваших 

північних кордонів Ви можете бути спокій-

ними: ми не допустимо більшовиків» [5, 
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с. 356]. Тому, виходячи з цього, 7 вересня 

1918 р. до барона фон Мумма з вербальною 

нотою звертався голова Ради міністрів УНР, 

з проханням посприяти вирішенню питання 

захисту українського населення у Московії, 

які піддавалися арештам і розстрілам на під-

ставі однакового звинувачення. Саме 

А. Мумм мав звернутися до німецького уря-

ду з тим щоб «…високе правительство вжи-

ло весь свій високий авторитет по захисту 

невинних українців…» і щоб «українці, як 

дружня німецькому уряду нація, мали такі ж 

права як і німці» [9]. 

Переконавшись, що проблему військового 

будівництва з німецьким командуванням у 

Києві розв’язати не вдасться, гетьман поста-

вив завдання перед Міністерством закордон-

них справ перенести центр ваги українсько-

німецьких переговорів з цього питання до 

Берліна. У серпні 1918 р. з офіційним візи-

том у Німеччині побував Прем’єр-міністр 

Ф. Лизогуб, який домовився про надання 

Німеччиною кредиту, подальшого розвитку 

взаємної торгівлі й підтримки України у те-

риторіальних проблемах з сусідніми держа-

вами. Щоправда, переговори про розгортан-

ня збройних сил не досягли успіху.  

Внаслідок активної діяльності керівницт-

ва зовнішньополітичних відомств Українсь-

кої держави та Німеччини на початок верес-

ня був підготовлений візит гетьмана П. Ско-

ропадського до Берліна та його зустріч і пе-

реговори з імператором Вільгельмом Другим 

і рейхсканцлером Г. Гертлінгом. Це була 

перша в історії української державності по-

дібна дипломатична акція. Прибувши до 

столиці Німеччини 4 вересня, П. Скоропад-

ський прийняв усі належні протокольні по-

честі як глава держави та провів низку пере-

говорів з вищим керівництвом. Тоді ж імпе-

ратор нагородив гетьмана України орденом 

Великого Хреста Червоного Орла. Пізніше 

гетьман писав у спогадах, що вони обгово-

рили найважливіші проблеми України: дер-

жавні кордони, майбутнє Криму та Чорно-

морського флоту, підтримку Німеччиною 

державотворчих зусиль його уряду. За учас-

тю фактичного Верховного головнокоманду-

вача генерала піхоти Еріха Людендорфа, бу-

ло досягнуто кілька угод з військових пи-

тань, зокрема будівництва української армії. 

Загалом під час візиту 4–18 вересня 1918 р. 

П. Скоропадський успішно розв’язав низку 

проблем: погодив лінію українсько-

російського кордону (зауважимо, що німець-

кі війська окупували частину російської те-

риторії, що прилягала до України, зокрема 

Дон), визнання Криму автономною части-

ною Української Держави, виділення Україні 

частини Чорноморського флоту: лінкора, 

крейсера, 11 есмінців, кількох підводних 

човнів тощо [5, с. 355–356]. 

Після зречення гетьмана Скоропадського 

та ліквідації Української Держави до влади 

прийшла Директорія, яка відновила Україн-

ську Народну Республіку. 

У грудні 1918 р. Німеччина de facto визнає 

Директорію, проте німецько-українські кон-

такти майже припиняються до початку 

1919 р. Нової актуалізації вони зазнають у 

зв’язку з німецько-польським конфліктом. 

Берлін повертається до своєї української по-

літики, розглядаючи українську державу як 

засіб впливу на Антанту та Польщу. Вер-

сальський договір кладе край цій політиці, 

зобов‘язуючи Берлін відмовитись від Брест-

ських угод. Але і після цього Німеччина 

продовжує виконувати свої фінансові зо-

бов‘язання перед Україною, маючи на меті 

послаблення Польщі.  

Проте, на місцях між українськими уря-

довими інституціями та німецьким команду-

ванням ситуація була досить напруженою. 

Так, від 23 січня 1919 р. до німецького посо-

льства в Україні надійшло повідомлення про 

непорозуміння між вище названими предста-

вниками, які трапилися у Миколаєві, куди з 

метою вирішення даної ситуації був направ-

лений уповноважений представник українсь-

кого уряду Олександр Кривцов, колишній 

генеральний консул у Москві [13, арк. 22]. 

Були й непоодинокі випадки, коли вороже 

ставлення переростало у кровопролитне. Яс-

кравим прикладом може послугувати знай-

дена архівна справа щодо вбивства Фрідріха 

Макса Зіккерта – німецького солдата з пер-

шої роти, який був застрелений [13, арк. 34]. 

У результаті розслідування було з’ясовано, 

що «трагічний випадок з німецьким солда-

том Зіккертом не був наслідком непорозу-

міння, або сліпого випадку, лиш внаслідок 

ворожого ставлення до німецьких солдат, які 

зайняли жобніри відділу Петлюри – заохоче-

ні ще некоректним поведенням невідомого 
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старшини цього відділу, якого солдати вико-

нали убійство на Зіккерті» [13, арк. 45]. На-

далі повідомлялося, що «за порушення по-

рядку, спричиненого відділом війська, яке 

власне повинно стояти на сторожі права і 

порядку – поминувши вже нарушення між-

народної умови, яку заключила Українська 

Директорія з німецьким командуванням. Во-

на справді в деталях не звісна МЗС, але поо-

динокі пункти певно зміряють до забезпе-

чення життя солдат Німецької держави на 

території України. …Доведено вину Україн-

ської Держави – то вні всякого сумніву вдові 

по загиблому Зіккерті належить винагоро-

дження від Української Держави, при чому 

МЗС не входить в висоту вимірення винаго-

родження [13, арк.. 45]. 

Дипломатія Директорії була спрямована 

на створення широкої європейської коаліції 

за участю країн Антанти та Німеччини для 

підтримки України у боротьбі з більшовика-

ми. Особливо сприятливі обставини для цьо-

го склалися в умовах польсько-радянської 

війни.  

Загалом, українській дипломатії так і не 

вдалося організувати спільну підтримку Ан-

танти та Німеччини в антибільшовицькій 

боротьбі військ Директорії УНР. Одним з 

важливих факторів неефективності українсь-

кої дипломатії був розпад українських дер-

жавних структур в еміграції й утворення кі-

лькох паралельних представницьких інсти-

туцій. Військова поразка Директорії призве-

ла до остаточного краху її дипломатії. Кон-

тактуючи водночас з Директорією, гетьман-

ською групою й урядом Раковського, Берлін 

тримався політики нейтралітету, визнаючи 

незалежність України та не визнаючи жоден 

з її урядів. Наприкінці 1920 р. окреслилась 

тенденція до зближення Німеччини з радян-

ською Україною [10]. 

Отже, підводячи підсумок, варто зазначи-

ти, що з приходом до влади в Україні уряду 

гетьмана П. Скоропадського пріоритетним 

напрямом зовнішньої політики нашої держа-

ви стала співпраця з країнами Четверного 

союзу, серед яких значна увага приділялася 

відносинам з Німеччиною й Австро-

Угорщиною. Проте, саме з Берліном склали-

ся більш активні дипломатичні відносини та 

ділове співробітництво як у політичній, так і 

в економічній сферах. Україна досягла пев-

ного успіху у використанні могутності та 

впливу Німеччини для розв’язання важливих 

проблем державного будівництва: міжнаро-

дного визнання, забезпечення незалежності, 

захисту, справедливого погодження кордонів 

з урахуванням соборності етнічних українсь-

ких земель. З приходом Директорії двосто-

ронні німецько-українські контакти майже 

припиняються. Лише на початку 1919 р. во-

ни набирають нового витка, проте вже не 

такого потужного як колись. 
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ЕТОС ГРОМАДСЬКОГО СЛУЖІННЯ У ПОЛЬСЬКОМУ 
 ПУБЛІЧНОМУ ДИСКУРСІ ХІХ ст. 

 

Статтю присвячено аналізу змісту і практичної реалізації польського 
етосу громадського служіння як певної системи ціннісно-світоглядних і 
моральних установок, що реалізовувалися через повсякденні практики. 
Вітчизняні науковці О. Ніколаєнко, Є. Сінкевич, Г. Штан, Ю. Поліщук, 
О. Буравський досліджували проблеми польських суспільно-політичних і 
громадських рухів у контексті модерних трансформацій в українських 
теренах, показали взаємообумовленість специфіки розв’язання «польсь-
кого питання» Віднем і Санкт-Петербургом та зростання громадської 
активності поляків, а також вплив на генезис національних рухів інших 
недержавних народів, що опинилися під владою Габсбургів і Романових. 
Автор дійшов висновку, що модерні стратегії громадського служіння по-
єднали шляхетські корпоративні традиції із новою ідеєю активної жит-
тєвої позиції кожного поляка, що сприяло збереженню національної іден-
тичності, виробленню нових форм і методів боротьби за відновлення 
втраченої державності.  

Ключові слова: етос громадського служіння; націєтворення; шляхет-
ський республіканізм; лоялізм; лібералізм; «органічна праця»; консерва-
тизм; позитивізм. 

 

 

Важливою складовою процесів модернізації 

польського суспільства упродовж ХІХ ст. ста-

ла еволюція його ціннісно-світоглядних за-

сад, зумовлена, з одного боку, поширенням 

нових європейських філософсько-культур-

них і політичних теорій, а з іншого, – держа-

вно-політичними, соціально-економічними й 

етнокультурними змінами внаслідок поділу 

земель колишньої Речі Посполитої між Росі-

єю, Австро-Угорщиною і Пруссією. Урядові 

кола держав-загарбниць від самого початку 

провадили курс на остаточну інтеграцію 

польських земель до власного державного 

простору, що передбачало нівелювання їх 

історико-культурної та політико-правової 

традиції тощо. 

Втрата державності наприкінці XVIII ст. 

зумовила тривалий процес відчайдушної 

боротьби поляків за її відродження, який 

упродовж наступного століття зазнав ідейної 

та практичної еволюції. Ці змагання супро-

воджувалися кристалізацією нових форм 

суспільної організації, модернізацією тради-

ційних інститутів польського соціуму, спро-

бами віднайти нові рецепти національного 

буття. Генезис модерного польського націєт-

ворення сформулював нові ціннісно-

світоглядні засади, що акумулювали ідею 

боротьби за відродження втраченої держави 

із відповіддю на виклики часу. І хоча вимога 

відродження власної державності залишала-

ся лейтмотивом громадсько-політичного 

життя поляків в усіх частинах колишньої 

Речі Посполитої упродовж всього ХІХ ст., 

втім сама ця діяльність зазнала суттєвої зміс-

товної еволюції, зумовленої як внутрішніми, 

так і зовнішніми чинниками. До внутрішніх 

чинників можемо віднести ідейне та практи-

чне розмежування у польському громадсько-

політичному середовищі внаслідок розчару-

вання у змовницько-повстанській діяльності, 

демократизацію ідеології учасників руху, 
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пошук нових стратегій і практик тощо. Зов-

нішніми чинниками виступали, перш за все, 

урядові зусилля щодо розв’язання «польсь-

кого питання», а також ступінь заангажова-

ності європейських країн у його вирішення. 

Слід зазначити, що важливою рисою мо-

дерної трансформації польського соціуму 

цієї доби стала ґрунтовна еволюція поняття 

«політичної нації», відповідальної за долю 

країни. Демократизація політичної еліти 

внаслідок розширення соціальної бази учас-

ників польського національно-визвольного 

руху спричинила до зростання ролі громад-

ськості у вирішенні майбутньої долі народу. 

До традиційних керманичів нації – шляхти і 

католицького духовенства – приєднуються 

вихідці з інших соціальних груп, перш за все 

представники «вільних професій» (вчителі, 

юристи, лікарі тощо), що сприяло поєднанню 

нових принципів консолідації польської  

спільноти із традиціями національно-

визвольної боротьби минулих поколінь. Од-

ним із таких засадничих концептів збере-

ження польської національної ідентичності в 

умовах бездержавності став етос громадсь-

кого служіння як визначальний чинник поль-

ського патріотизму і громадянської відпові-

дальності. Упродовж ХІХ ст. змістовне на-

повнення поняття суттєво трансформувало-

ся, не в останню чергу внаслідок репресив-

них заходів імперських урядів, але сам етос 

громадського служіння залишався екзистен-

ційним символом польського народу, його 

права на власне національне буття. Аналіз 

змісту і практик етосу громадського служін-

ня у польському публічному дискурсі сприя-

тиме з’ясуванню специфіки громадсько-

політичної активності поляків в умовах бо-

ротьби за відродження власної державності у 

зазначений період. 

Метою нашого дослідження є з’ясування 

значення етосу громадського служіння у 

польському публічному дискурсі ХІХ ст., що 

передбачає розв’язання низки дослідницьких 

завдань: 

 визначити зміст поняття «етос громад-

ського служіння», його основні характерис-

тики; 

 проаналізувати форми практичної реа-

лізації етосу громадського служіння у поль-

ському середовищі модерної доби; 

 з’ясувати роль громадської діяльності 

поляків у процесі модерного націєтворення. 

Зростання громадської активності через 

демократизацію суспільного життя стало 

визначальною рисою модерної доби. Залу-

чення широких верств населення до 

розв’язання соціально-економічних і соціо-

культурних проблем регіонального й лока-

льного рівня мало компенсувати відсутність 

легальних політичних та громадянських сво-

бод на теренах Росії, Пруссії й Австро-

Угорщини.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано 

дослідження громадської активності поляків 

в умовах бездержавності, дозволяє зробити 

наступні висновки. По-перше, польські гро-

мадсько-суспільні рухи досліджено у загаль-

них працях з історії Польщі. Автори намага-

ються проаналізувати громадську діяльність 

крізь призму загальнопольського історично-

го поступу, у контексті суспільних трансфо-

рмацій модерної доби, встановити загально-

національні риси і регіональні відмінності, 

з’ясувати вплив державних інституцій на офо-

рмлення польського руху [6; 7; 9; 10; 12; 19].  

По-друге, громадську діяльність поляків 

досліджували польські науковці Т. Лепков-

ський, М. Коженьовський, Я. Кушлейка, 

А. Мейсснер та ін., які визначили чинники 

суспільно-політичних, етнокультурних і со-

ціальних змін на землях колишньої Речі По-

сполитої упродовж ХІХ ст., проаналізували 

форми практичної реалізації етосу громадсь-

кого служіння крізь призму суспільно-

культурної діяльності польської спільноти 

[1–3; 14].  

Вітчизняні науковці О. Ніколаєнко, Є. Сі-

нкевич, Г. Штан, Ю. Поліщук, О. Буравський 

досліджували проблеми польських суспіль-

но-політичних і громадських рухів у кон-

тексті модерних трансформацій в українсь-

ких теренах, показали взаємообумовленість 

специфіки розв’язання «польського питання» 

Віднем і Санкт-Петербургом та зростання 

громадської активності поляків, а також 

вплив на генезис національних рухів інших 

недержавних народів, що опинилися під вла-

дою Габсбургів і Романових [5; 13; 15–17; 

20]. Отже, можемо зробити висновок, що 

окремі аспекти суспільного буття поляків 

стали предметом належної уваги науковців. 

Разом з тим, теоретико-методологічний ана-
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ліз концепту етосу громадського служіння 

сприятиме з’ясуванню специфіки ідеологіч-

ного і практичного оформлення польських 

суспільно-громадських рухів модерної доби.  

Аналіз концепту етосу громадського слу-

жіння доцільно розпочати із з’ясування його 

змісту. Тофтул М. Г. автор «Сучасного слов-

ника з етики», пропонує визначення «етосу» 

як характеристики життєвої поведінки, сти-

лю життя певної спільноти людей; узагаль-

неної характеристики культури цієї спільно-

ти, вираженої в системі її основних ціннос-

тей і норм поведінки, зокрема моральних. 

«Етос, втілюваний і обов’язковий у соціаль-

ній групі чи суспільстві загалом, – це чітко 

визначений набір ідеальних культурних взі-

рців (ідеалів), «правил гри». Через залучення 

і реалізацію цих еталонів поведінки чіткіше 

окреслюються цінності відповідної групи, 

формується та відтворюється її стиль життя» 

[18, с. 179]. 

Таке розуміння етосу як певної системи 

ціннісно-світоглядних і моральних устано-

вок, що реалізовуються через повсякденні 

практики, дозволяє виокремити його основні 

характеристики. По-перше, це сукупність 

норм поведінки, що впливає на обрання 

стратегій та їх практичну реалізацію в межах 

конкретної соціальної групи, визначає її роль 

і місце у суспільстві. По-друге, етос як набір 

культурних взірців має історично обумовле-

ний динамічний характер, залежить від кон-

кретно-історичної ситуації. По-третє, понят-

тя «етосу» часто набуває символічного хара-

ктеру, надаючи нових сенсів повсякденним 

життєвим практикам соціальної групи чи 

індивіда. 

Упродовж першої половини ХІХ ст. в 

умовах бездержавного існування у польській 

суспільній свідомості відбувається генезис 

етосу громадського служіння як чинника 

збереження національної самобутності. По-

разка національно-визвольної боротьби по-

ляків під час наполеонівських війн, нівелю-

вання польської історичної спадщини в про-

цесі інтеграції земель колишньої Речі Поспо-

литої до складу державних організмів Росії, 

Австро-Угорщини і Пруссії, зрештою, поразка 

Листопадового повстання 1830–1831 рр. зумо-

вили пошук нових сенсів патріотичної сві-

домості і національного буття. В умовах за-

гальноєвропейських суспільних трансфор-

мацій, спричинених індустріалізацією та ур-

банізацією, руйнацією традиційної династи-

чно-станової структури суспільства і поши-

ренням ліберально-демократичних ідей від-

буваються докорінні зміни ціннісно-

світоглядних принципів людського буття. 

Розбудова громадянського суспільства вима-

гала активної життєвої позиції, діяльності в 

ім’я громади: «…особиста творчість і праця 

швидко перетворювались на вищу цінність 

існування, породжували віру у невичерпні 

можливості людського генія, покликаного 

змінити світ на краще, спонукали бачити в 

кожній людині особистість, руйнували ста-

нові перегородки» [12, с. 335].  

Реакція поляків на ці зрушення відповіда-

ла вимогам часу. Етос громадського служін-

ня, що був невід’ємною складовою польської 

політичної свідомості упродовж всього пері-

оду існування Речі Посполитої, отримав нове 

змістовне наповнення. Якщо раніше шляхта 

ототожнювала себе із усім польським наро-

дом (naród szlachecki), усвідомлюючи свою 

виключність і політичні преференції [2, 

с. 216–217], вона водночас виступала актив-

ним суб’єктом державно-політичного і сус-

пільного життя. Така історико-правова і по-

літична традиція Речі Посполитої зумовила 

кристалізацію шляхетського етосу громадсь-

кого служіння як базового принципу польсь-

кого суспільного буття.  

Як слушно зауважив А. Валіцький, «спе-

цифічна культурна спадщина шляхетської 

демократії… пояснює гідну подиву життє-

здатність шляхетського етосу, його чеснот і 

вад у польській патріотичній свідомості» [6, 

с. 729]. Він зазначав, що «вольність старожи-

тна» (вияв шляхетської демократії – Н. Г.) 

мала республікансько-демократичний харак-

тер і ґрунтувалася на співучасті у політичній 

владі, була свободою у царині публічній: 

«Польський шляхтич не вважався людиною 

приватною; «людьми приватними» були 

плебеї, натомість шляхта була колективним 

сувереном, приналежність до неї надавала 

права і зобов’язувала служити громадській 

справі... Ідеал «республіки», далекий, певна 

річ, від повсякденної життєвої практики, 

покладав, що справжнім полем свободи є не 

царина життя приватного, а... «справа, спіль-

на для всіх», «те, що є громадським», «спі-

льна для всіх чеснота і користь». Свобода… 
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полягала в активній співучасті особистості у 

політичних рішеннях і перетворенні її через 

це на «пана власної долі» [6, с. 729–730]. 

Інкорпорація земель колишньої Речі Пос-

политої до складу держав-загарбниць спри-

чинила еволюцію етосу громадського слу-

жіння у польській суспільній свідомості. В 

умовах відсутності легальних механізмів 

власного націєтворення свобода особистості 

зосереджується у приватній царині. Заборона 

на співучасть у владі політичній спричинила 

дистанціювання від неї, тобто прагнення до 

максимального обмеження її втручання у 

сферу, регульовану «приватним правом». В 

умовах тотальних урядових заборон і обме-

жень господарська і культурно-просвіт-

ницька діяльність також розцінювалися по-

ляками як царина приватна, що потребують 

захисту від втручання будь-якої публічної 

влади [6, с. 729].  

Слід зауважити, що упродовж першої по-

ловини ХІХ ст. адміністративно-правова і 

культурна уніфікація, а також соціальні змі-

ни внаслідок примусової декласації шляхет-

ської спільноти, розчарування у змовницько-

повстанській діяльності спричинили кризу 

етосу громадського служіння. У польському 

середовищі виокремлюються ідейно-

політичні течії лоялістсько-угодовська та 

повстансько-революційна. Кожна з них за-

пропонувала власне бачення служіння наці-

ональним інтересам. Угодовці, найвизначні-

шими представниками яких були маркіз 

А. Вельопольський, краківські станьчики і 

галицькі подоляки, виступали за визнання 

влади загарбників в обмін на поступки наці-

онально-культурного спрямування, часто 

обіймали впливові державні посади, відзна-

чалися крайнім консерватизмом у соціальних 

та політичних питаннях [12, с. 365–366].  

Представники повстанської, або револю-

ційної, течії віддавали перевагу змовницько-

конспіративній діяльності та збройній боро-

тьбі, вбачаючи в цьому своє громадянське 

покликання. Як слушно зауважив Н. Дейвіс, 

вони «мали поодинокі невеликі успіхи, і ко-

жна з їхніх невдалих авантюр провокувала 

хвилю репресій, що значно збільшували не-

справедливість, яку вони прагнули усунути» 

[9; с. 477]. Разом з тим, на думку науковця, 

«Їхні жертви породили чуття моральної ви-

щості, з яким сили держав, що поділили 

Польщу, не мали змоги боротися... Вони ста-

ли джерелом натхнення для міфів і поезії, 

якими могли живитися майбутні покоління. 

Спровокувавши владу на десятиріччя актив-

них репресій, вони витворили інший, духов-

ний контекст боротьби» [9, с. 479]. 

Важливий вплив на етос громадського 

служіння справили ідеологія позитивізму та 

ідеї «органічної праці», що поширилися у 

польському суспільстві після поразки Січне-

вого повстання 1863 р. За відсутності держа-

вної підтримки громадської діяльності пози-

тивісти проголосили культ освіти і праці для 

добра суспільства: «Позитивістські ідеї «ор-

ганічної праці» означали заміну формули 

порятунку нації через відновлення держав-

ності новим завданням – «збереженням на-

ції» без державності» [17, с. 30]. 

Ідея органічної праці, що передбачала пі-

двищення економічного і культурного рівня 

життя суспільства через його здатність до 

самоорганізації, лежала в підвалинах ство-

рення просвітницьких закладів, які фінансу-

валися багатими людьми: Музею промисло-

вості й сільського господарства, наукових 

часописів та Каси ім. Юзефа Мяновського, 

яка виділяла кошти на наукові дослідження. 

Характерним явищем у другій половині  

ХІХ ст. стало зростання кількості польсько-

мовних періодичних видань. «Так, на поль-

ських землях у складі трьох імперій у 1864 р. 

виходили 83 періодичні видання, у 1884 р. – 

230, у 1896 – 355» [17, с. 39]. 
Водночас, важко не погодитися із А. Ва-

ліцьким, що польська «націотворча еліта 
(шляхта, а далі інтеліґенція) не виробила в 
собі «буржуазних» чеснот, таких як хазяйно-
витість, ощадливість, не навчилася ставитися 
до індивідуальної господарської діяльності 
як до вищого покликання й шанувати досяг-
нуті в ній успіхи... ця еліта залишилася від-
даною цінностям шляхетським, таким як 
честь, мужність у відкритому двобої (як пра-
вило, вона не поєднується з відвагою грома-
дянською), свобода, усвідомлена як участь у 
колективній суверенності, а не як захист 
прав особистості в реалізації її власних, ін-
дивідуальних життєвих планів; що вона не 
засвоїла правничу культуру, особливо повагу 
до приватного права. Демократичні ідеології 
польської інтелігенції узгоджувалися зі шля-
хетським духом в наголошенні безкорисли-
вості, самопожертви й героїзму; навіть «ор-
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ганічна праця», щоб набути в тому кліматі 
суспільного визнання, мусила якомога біль-
ше наблизитися до безкорисливої суспільної 
діяльності, виконуваної в ім’я патріотичного 
обов’язку» [6, с. 736–737]. А. Валіцький 
дійшов висновку, що цей етос громадського 
служіння гальмував вивільнення економічної 
енергії народу, був вороже налаштований до 
цінностей «буржуазних», що створювало 
психологічні перешкоди в процесі економіч-
ної модернізації [6, с. 737]. 

Аналіз еволюції етосу громадського слу-
жіння упродовж ХІХ ст. дозволяє виокреми-
ти щонайменше два етапи. Перший умовно 
охоплює період до поразки Січневого повс-
тання 1863 р. і характеризується переважан-
ням змовницько-конспіративної і повстансь-
кої діяльності, до якої були залучені багато 
польських офіцерів і студентська молодь. 
Слід, однак, зауважити, що в перші роки 
утворення Королівства Польського частина 
польських громадських діячів, переважно 
представників земельної аристократії, нама-
галася шляхом досягнення компромісу із 
чужоземною владою зберегти елементи су-
веренності польського народу. Найвідомі-
шими представниками цієї течії були князь 
А. Чарторийський, маркіз А. Вельопольсь-
кий, Ф.-К. Друцький-Любецький та ін. Обій-
маючи високі державні посади, вони намага-
лися поєднати шляхетські традиції громад-
ського служіння із новими політико-
правовими умовами. Зосередження зусиль у 
господарській і культурно-просвітницькій 
сферах дозволяло зберегти соціально-
економічне та культурне домінування поля-
ків на землях, що опинилися під владою іно-
земних загарбників, продовжити традиції 
шляхетської станової солідарності і респуб-
ліканізму колишньої Речі Посполитої, що 
усвідомлювалися більшістю поляків як сим-
вол національного буття. 

Посилення урядових репресій після пора-
зки Листопадового 1830–1831 рр. та Січне-
вого повстання 1863–1864 рр. започаткували 
нові форми громадської активності. «…слу-
жіння суспільству, протиставленого неполь-
ській державі, вплинуло на політичний роз-
виток польського народу, для якого громад-
ська діяльність пов’язувалась з ініціативами 
на користь суспільства» [15, с. 109]. Нато-
мість протиставлення себе суспільству роз-

цінювалось як зрада національних інтересів. 
За цих обставин зросла роль традиційних 
польських соціальних інститутів – костьолу і 
родини [9, с. 495; 15, с. 148]. 

Найпоширенішими формами громадської 
діяльності поляків в цей період стали засну-
вання різноманітних благодійних і благо-
чинних товариств, відкриття таємних навча-
льних закладів, зокрема пансіонів для дівчат 
[15, с. 151, 234; 16, с. 217]. Як вище зазнача-
лося, зросла кількість польськомовних пері-
одичних видань, засновуються спортивні і 
культурні товариства, товариства взаємної 
допомоги тощо. 

Отже, можемо зробити висновок, що етос 
громадського служіння став провідною тен-
денцією суспільного і національного буття 
поляків у складі Російської, Австро-
Угорської і Прусської держав. У процесі змі-
стовної та практичної еволюції, зумовленої 
як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками, 
були сформульовані нові ціннісно-світо-
глядні засади польської національної ідеї. 
Новий етос синтезував традиції шляхетсько-
го республіканізму Речі Посполитої, зокрема 
в частині публічної діяльності як прояву па-
тріотизму, із новими європейськими ідеями 
індивідуалізму й активної життєвої позиції 
окремих представників спільноти. Зростання 
заангажованості індивідів у громадські спра-
ви спричинило урізноманітнення форм і ме-
тодів практичної діяльності, подальше роз-
межування між публічною і приватними 
сферами, зростання ролі польських тради-
ційних соціальних інститутів. 

Необхідно зазначити, що специфічною 

константою польського етосу громадського 

служіння упродовж всього ХІХ ст. залиша-

лася ідея боротьби за відновлення втраченої 

державності. Демократизація суспільного 

життя, поява нових ідеологічних доктрин і 

суспільно-політичних течій, генезис україн-

ського, білоруського, єврейського, литовсь-

кого національних рухів, емансипація селян-

ства, розгортання робітничого і феміністич-

ного рухів модернізували суспільне життя 

поляків, втім дороговказом для нових поко-

лінь поляків залишалася ідея Польщі, перед 

якою інші суспільні проблеми відсувалися на 

другий план.  
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The article is devoted to the analysis of the content and practical implementation of the Polish ethos of service for the 

community as a certain system of value-ideological and moral attitudes that were implemented through everyday practices. 

The author concluded that the ethos of community service had represented a set of values and worldview that had been a 
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The ideology of positivism and the ideas of “organic working”, which spread in Polish society after the defeat of the 

January uprising of 1863, made an important influence on the idea of working for the community. The most common 

forms of social activity of the Poles in this period were the foundation of various charitable societies, the opening of 

illegal schools, in particular boarding houses for girls. First of all, at the expense of the public, the number of Polish 

periodicals increased, sports and cultural associations, mutual aid societies were founded, etc. Throughout this period, 

the working for the community was seen as the duty of every conscious Pole, whose implementation would bring about 

the restoration of the Polish state. 
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РАДЯНСЬКІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ І  
РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ 

РЕПРЕСІЙ В УКРАЇНІ (1950–1980-ті рр.) 
 

 

Під час більшовицького терору в Україні були репресовані з політичних 
мотивів сотні тисяч людей. Їх реабілітація від середини 1950-х років від-
бувалася непослідовно і суперечливо. Фактично цей процес здійснювався 
тими ж владними структурами, які й організували масові репресії.  

До перегляду справ безвинно засуджених, кинутих у табори й розстрі-
ляних та членів їхніх сімей були залучені також радянські органи держав-
ної безпеки. Ця важлива сторінка історії України радянської доби в новіт-
ній українській історіографії висвітлювалась недостатньо.  

Відкриття нових джерел дає змогу повніше дослідити перебіг реабілі-
тації жертв політичних репресій, що є актуальним для розуміння особ-
ливостей соціального й етнокультурного формування українського сус-
пільства. Виходячи з реалій сучасного життя, процес реабілітації не за-
вершився навіть у незалежній Україні. 

Ключові слова: політичні репресії; реабілітація; радянські органи 
державної безпеки. 

 

 

Прихід до влади більшовиків внаслідок 

жовтневого 1917 р. перевороту викликав 

хвилю насильства й терору. Новітня радян-

ська імперія будувалась на придушенні опо-

ру всіх опозиційних режиму партій і груп, 

викоріненні будь-якого інакодумства й руху 

до національної незалежності. Комуністична 

влада не могла існувати, не маючи потужно-

го апарату насильства і переслідувань полі-

тичних опонентів – як реальних, так і потен-

ційних. Особливого значення надавалось 

утриманню під контролем України, яка во-

лоділа значними запасами хліба, залізної 

руди й вугілля, величезними сировинними й 

людськими ресурсами. Радянським органам 

державної безпеки від самого початку було 

відведено роль меча й щита революції, без-

думне застосування яких призвело до чис-

ленних безвинних жертв. Політичні репресії 

супроводжували весь процес радянського 

будівництва, ставши його неодмінною умо-

вою. 

Зі смертю Сталіна щезла особа тирана, 

який зумів протягом кількох десятиліть дик-

тувати свою волю величезній країні, втруча-

тись у всі сфери суспільного життя, впливати 

на ідеологію й політику, вирішувати долю 

мільйонів людей і окремих народів, залиша-

ючись до останнього подиху біля керма най-

вищої влади. Як тільки найближче політичне 

оточення переконалось у незворотності фі-

зичної втрати вождя, розпочались перетво-

рення, покликані пристосувати владу під 

нову конфігурацію політичних сил, внутріш-

ньо суперечливих, ворогуючих, але надзви-

чайно амбітних. Зміни були викликані не 

стільки суб’єктивним бажанням уцілілих 

партійних і радянських керівників виправити 

допущену несправедливість, скільки інстин-

ктом самозбереження, немислимого без уже 

сформованого тоталітарного ладу. Жоден із 
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наступних радянських лідерів в силу свого 

походження, характеру, досвіду, світогляду і 

т. д. не міг повторити попередника, тому 

намагався діяти по-своєму, пристосовуючи 

під себе систему влади і вкорінену сталін-

щину. Прикметою правління нових вождів 

стали клятвені запевнення у вірності ідеям 

марксизму-ленінізму, що не заперечувало 

його догматичного трактування й пристосу-

вання для виправдання своїх дій, і водночас 

публічне відмежування від попередників та 

навіть гостре засудження допущеного сва-

вілля, атмосфери насильства й брехні.  

Перші кроки до подолання загального 

страху і призупинення безперервних полі-

тичних процесів, започаткованих у 1920-ті 

роки, було зроблено у березні 1953 р. Спад-

коємці Сталіна негайно ліквідували Мініс-

терство державної безпеки й об’єднали його 

структури з Міністерством внутрішніх справ. 

1 вересня 1953 р. на підставі Указу Президії 

Верховної Ради СРСР було ліквідовано Осо-

бливу нараду при міністрові внутрішніх 

справ СРСР.  

Гучну справу лікарів, відкриту МДБ СРСР 

у 1952 р., визнали надуманою, свідчення заа-

рештованих – результатом незаконних дій 

слідства. Найсвіжіші фальсифіковані справи 

використали проти тих, хто стояв біля керма 

МДБ і становив потенційну загрозу партій-

но-державним керівникам, учорашнім «сора-

тникам» Сталіна і «вірним ленінцям».  

Першим законодавчим актом, за яким з 

місць примусового утримання масово звіль-

нялися засуджені, став Указ Президії Верхо-

вної Ради СРСР від 27 березня 1953 р. «Про 

амністію». Амністія не стосувалася засудже-

них за «контрреволюційні» злочини, однак 

вона послужила сигналом для суспільства 

про зміну методів соціалістичного будівниц-

тва в післясталінську епоху. В країні поси-

лились очікування нових, суттєвіших змін в 

законодавстві й віра в послаблення тягаря 

безкінечних репресій. Згідно з Указом на 

початок червня 1953 р. з місць ув’язнення 

Управління виправно-трудових таборів і ко-

лоній і неповнолітніх у підрозділах дитячих 

колоній, підпорядкованих Міністерству юс-

тиції УРСР, було звільнено майже 70 тис. 

осіб [1, арк. 4]. У віданні Міністерства дер-

жавної безпеки СРСР до 1954 р. функціону-

вали спеціальні табори, відомі також під на-

звами закриті, особливі, режимні й особливо 

режимні. 

Станом на 11 червня 1953 р. на території 

УРСР було зареєстровано понад 128 тис. 

громадян, звільнених з місць ув’язнення по 

амністії [1, арк. 50]. Більшість звільнених 

мала терміни покарання до 5 років позбав-

лення волі головно за крадіжки, спекуляцію, 

хуліганство, розбійні напади. Вони осіли 

переважно у Сталінській (тепер – Донецька), 

Ворошиловградській (тепер – Луганська), 

Харківській, Дніпропетровській, Київській, 

Одеській, Запорізькій і Чернігівській облас-

тях. До жовтня в Україну прибули й були 

прописані 176 тис. амністованих осіб [1, 

арк. 109], які потребували житла, працевла-

штування, навчання, а багато хто, будучи 

інвалідами й хворими, – повного соціального 

забезпечення й лікування. Репресовані з по-

літичних мотивів ще понад рік чекали нових 

рішень влади.  

Владі вигідніше було звільнити від пока-

рання кримінальних злочинців, які, по суті, 

автоматично залишали місця ув’язнення, ніж 

прискіпливо розбиратись із політичними 

засудженими. Останні становили більшу 

загрозу для панівної верхівки, бо мали мора-

льну підтримку в суспільстві, велике коло 

співчуваючих, які могли теж приєднатися до 

табору незгодних. На початку лютого 1956 р. 

майбутній заступник голови КДБ при РМ 

УРСР, а поки заступник завідувача відділу 

пропаганди і агітації ЦК КПУ, Б. Шульжен-

ко повідомляв секретареві ЦК КПУ О. Кири-

ченку цифри від МВС УРСР, які свідчили 

про значне зростання соціальної напруги в 

суспільстві. Масове звільнення криміналь-

них злочинців внаслідок амністії призвело до 

спалаху насильства в країні. Проте цю про-

блему було скинуто на Міністерство внутрі-

шніх справ та професійні спілки. Із числа 

осіб, звільнених з місць ув’язнення протягом 

1953–1955 рр., за вбивства, бандитизм, роз-

бій, крадіжки в Україні було заарештовано 

50 тис. осіб [2, арк. 2]. Найбільша кількість 

повторних кримінальних злочинів припадала 

на Сталінську та Ворошиловградську області.  

Звільнення постраждалих від політичних 

репресій починалося за відсутності належної 

нормативно-правової бази та потребувало 

реформування правоохоронних органів, які 

культивували насилля. Оскільки його пер-
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шопричиною була тоталітарна система ста-

лінського зразка, витворена комуністичною 

партією, то відновлення справедливості мог-

ло бути лише після повного демонтажу цієї 

системи. Перейменування у 1952 р., тобто 

ще за життя Сталіна, ВКП(б) на КПРС, не 

вирішувало справи по суті. Верхівка партій-

ної номенклатури продовжувала керувати 

країною, але, вже неспроможна використо-

вувати деспотичні методи, пішла на послаб-

лення режиму. Арешти й поспішна ліквіда-

ція без суду й слідства низки керівників 

НКВС-МДБ, визначили перевагу прихиль-

ників М. Хрущова, обраного на вересневому 

(1953 р.) пленумі ЦК КПРС першим секрета-

рем ЦК КПРС, і їхню страшенну боязнь від-

крити свою особисто й очолюваної ними 

партії причетність до масових політичних 

репресій в країні. 

Зміцнівши біля керма влади, М. Хрущов 

доручив керівникам прокуратури СРСР, 

МВС СРСР і міністерства юстиції СРСР пе-

реглянути справи на осіб, які засуджені за 

контрреволюційні злочини і перебувають у 

таборах і в’язницях. 1 лютого 1954 р. Гене-

ральний прокурор СРСР Р.А. Руденко, мі-

ністр внутрішніх справ СРСР С.М. Круглов і 

міністр юстиції СРСР К.П. Горшенін, ґрун-

туючись на даних МВС СРСР, підготували 

доповідну записку. У ній вони навели вра-

жаючі факти масштабів репресій періоду 

1921–1953 рр. Тоді за контрреволюційні зло-

чини колегією ОДПУ, трійками НКВС, Осо-

бливою нарадою, Військовою колегією, су-

дами і військовими трибуналами було засу-

джено майже 3,8 млн. осіб, у тому числі до 

вищої міри покарання – 643 тис.

, до утри-

мання у таборах і тюрмах терміном до  

25 років – 2,4 млн осіб, заслання і вислання


 

                                                           

 У своєму виступі на VI Міжнародній конференції 

«Нові підходи у дослідженні радянської історії» (Па-

риж, 24 травня 1996 р.) заступник Голови Служби 

безпеки України В. І. Пристайко оприлюднив дещо 

інші цифри масштабів політичних репресій в СРСР, 

зазначивши, що протягом 1930-х років і до 1953 р. у 

Радянському Союзі з політичних мотивів було роз-

стріляно 787 тис. осіб (див.: Архівні джерела спецс-

лужб і сучасна діяльність Служби безпеки України з 

реабілітації жертв сталінізму / Пристайко В. Я жив 

разом із країною… Інтерв’ю, виступи, коментарі. – К. 

: Сфера, 2004. – С. 65.  


 Згідно з законодавством СРСР і союзних республік 

заслання – це видалення засудженого з місця його 

– понад 765 тис. осіб. Керівники правоохо-

ронних органів повідомляли, що на цей час у 

тюрмах і таборах міститься близько 468 тис. 

ув’язнених за контрреволюційні злочини, 

крім того знаходяться на засланні після від-

буття термінів ув’язнення 62,5 тис. осіб. Не-

зважаючи на очевидну несправедливість і 

масовий характер політичних репресій, авто-

ри документа пропонували спеціально пере-

глянути всі архівно-слідчі справи на осіб, 

засуджених за контрреволюційну діяльність, 

з метою виявлення «випадків» необґрунто-

ваного засудження громадян і наступної їх 

реабілітації. 

Органи КДБ і прокуратури розглядали ар-

хівно-слідчі справи, які стосувалися «контр-

революційних» (державних) злочинів. Їх пе-

релік з необхідними поясненнями був широ-

ко представлений у Кримінальному кодексі 

1927 р. і зберігався в Україні із незначними 

змінами, внесеними указами Президії Верхо-

вної Ради УРСР, протягом усієї радянської 

доби. 

Кримінальний кодекс Української РСР 

1927 р. давав таке визначення контрреволю-

ційним злочинам: «Контрреволюційною 

вважається всяка дія, спрямована на пова-

лення, підрив або послаблення влади робіт-

ничо-селянських Рад і обраних ними на підс-

таві Конституції Союзу РСР і Конституцій 

союзних республік робітничо-селянських 

урядів Союзу РСР, союзних і автономних 

республік, або на підрив чи послаблення зо-

внішньої безпеки Союзу РСР і основних гос-

подарських, політичних та національних 

здобутків пролетарської революції». Контр-

революційними визнавалися такі самі дії, 

спрямовані проти всякої іншої держави тру-

дящих, «хоч би і такої, що не входить до 

Союзу РСР»
 
[3, с. 20].  

Закон СРСР «Про кримінальну відповіда-

льність за державні злочини» від 25 грудня 

1958 р. вже не містив терміну «контррево-

люційна діяльність», хоча до особливо небе-

зпечних державних злочинів знову було від-

несено антирадянську пропаганду і агітацію, 

а також заклики до насильницького повален-

                                                                                              
проживання з обов’яз-ковим поселенням у певній 

місцевості, а вислання – це заборона проживання в 

конкретних регіонах країни. Заслання і вислання мог-

ли призначатись як основним, так і додатковим пока-

ранням. 
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ня або зміни радянського державного і сус-

пільного ладу або до насильницького пору-

шення єдності території СРСР. Союзні нова-

ції дістали законодавче оформлення у Кри-

мінальному кодексі Української РСР 1960 р., 

де замість розділу «Контрреволюційні зло-

чини» було прописано «Державні злочини». 

До особливо небезпечних злочинів, замість 

сумнозвісних 54 та 58 статей, до компетенції 

органів державної безпеки потрапили анти-

радянська агітація і пропаганда (ст. 62) та 

поширення завідомо неправдивих вигадок, 

що порочать радянський державний і суспі-

льний лад (ст. 187). Стаття про відповідаль-

ність за антирадянську агітацію і пропаганду 

залишалася у Кримінальному кодексі УРСР 

до середини 1989 р.  

Перегляд справ осіб, покараних за 

«контрреволюційні злочини», демонстрував 

намагання нового керівництва КПРС зміцни-

ти свої позиції, готовність впливати на роз-

виток суспільства не тільки силовими мето-

дами. У обіг було запущено визначення, що 

стосувалося безпідставно звинувачених осіб, 

– «реабілітовані» й це досі маловідоме слово 

згодом часто перекручували. Реабілітація 

(лат. – rehabilitate) в юридичному розумінні 

– це відновлення у правах, скасування не 

обґрунтованого звинувачення невинної осо-

би або групи осіб через відсутність складу 

злочину. Амністії та помилування, на відмі-

ну від реабілітації, лише звільняли особу від 

відповідальності, не заперечуючи її провини. 

Витворена в СРСР тоталітарна система не 

знала винятків. Утисків аж до фізичного 

знищення зазнали всі категорії населення – 

керівники й рядові члени комуністичної пар-

тії, представники інтелігенції, робітники, 

селяни, службовці, вихідці з різних соціаль-

них верств і місцевостей, люди різних націо-

нальностей і віку. В Україні у 1929–1953 рр. 

зазнали політичних репресій 961 645 осіб, з 

яких розстріляно 205 640 [4, с. 65]. Фактично 

влада визнала свою недовіру до українців, з 

яких майже кожен третій був віднесений до 

касти небезпечних для держави й суспільст-

ва «контрреволюціонерів» і «буржуазних 

націоналістів». Однак встановити точне чис-

ло і конкретні прізвища осіб, членів їх сімей 

і нащадків, постраждалих в радянську добу 

від політичних переслідувань, виявилось 

неможливим. 

Разом з доповідною запискою М. Хрущо-

ву було передано проект постанови ЦК 

КПРС, де ставились завдання переглянути 

архівно-слідчі справи на осіб, які засуджені 

за контрреволюційні злочини і знаходяться в 

таборах і тюрмах МВС СРСР, а також засла-

них осіб після відбуття покарання. Окремо 

пропонувалось розглянути архівно-слідчі 

справи на осіб, які відбували покарання у 

місцях ув’язнення за рішенням Особливої 

наради при НКВС – МДБ СРСР у період з 1 

червня 1945 р. по 1 вересня 1953 р., а також 

висновки щодо осіб, направлених на посе-

лення згідно директиви колишнього МДБ й 

Прокуратури СРСР від 26 жовтня 1948 р.  

Для перегляду справ і вироків створюва-

лась Центральна комісія на чолі з Генераль-

ним прокурором СРСР Руденком. До складу 

комісії увійшли міністр внутрішніх справ 

СРСР Круглов, міністр юстиції Горшенін, 

начальник Управління по нагляду за місцями 

ув’язнення Вавилов, заступник міністра юс-

тиції Данилов, начальник Управління особ-

ливих відділів МВС СРСР Леонов, началь-

ник 1-го спецвідділу МВС СРСР Плетньов, 

начальник Слідчої частини МВС СРСР Ко-

зирєв, заступник начальника відділу зі спец-

справ Прокуратури СРСР Сучков, начальник 

відділу Головної військової прокуратури 

Максимов, прокурор відділу Головної війсь-

кової прокуратури Турцев, помічник началь-

ника Управління військових трибуналів мі-

ністерства юстиції Максимов, начальник 

ревізійного управління військових трибуна-

лів Костромін, начальник Управління транс-

портних судів міністерства юстиції Філіпов, 

начальник Управління спеціальних судів 

міністерства юстиції Калінін.  

На місцевому рівні Центральною комісією 

створювались комісії у складі прокурора 

республіки, краю, області (голова), членів 

комісії – міністра внутрішніх справ респуб-

ліки (начальника УМВС), міністра юстиції 

(начальника управління міністерства юсти-

ції, краю, області) за участю відповідного 

начальника й прокурора табору, управління 

виправно-трудових таборів і колоній 

(УВТТК), особливої виправно-трудової ко-

лонії (ОВТК).  

Перебуваючи у тісній залежності від то-

талітарної системи, яка після смерті Сталіна 

лише дещо модифікувалась, Центральна ко-
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місія мала непосильне завдання проведення 

перевірки висунутих обвинувачень і прави-

льності кваліфікації складу злочину кожної 

репресованої особи. Крім того, Центральна 

комісія мала вести нагляд за роботою анало-

гічних місцевих комісій, розглядати і затвер-

джувати їхні постанови. Вся робота мала 

завершитись протягом 8 місяців. ЦК КПРС 

зобов’язав Верховний суд СРСР розглядати 

висновки Центральної комісії у справах не-

обґрунтовано засуджених осіб. Порядок 

прийняття правових рішень у Радянському 

Союзі був типовим – спочатку питання розг-

лядалося партійними органами і вже потім 

оформлялося у закони та підзаконні акти. 

Пропозиції керівників правоохоронних 

органів було покладено в основу постанови 

ЦК КПРС від 4 травня 1954 р. «Про перегляд 

кримінальних справ на осіб, які були засу-

джені за контрреволюційні злочини, утриму-

валися в таборах, колоніях і в’язницях МВС 

СРСР і перебували на засланні й висланні». 

19 травня 1954 р. однойменний наказ підпи-

сали Генеральний прокурор СРСР, міністр 

юстиції СРСР, міністр внутрішніх справ 

СРСР та голова КДБ при Раді Міністрів 

СРСР. До зазначених у постанові комісій 

увійшли представники новоствореного Комі-

тету державної безпеки, міністерства внут-

рішніх справ, прокуратури, органів юстиції 

та ін. Рішення комісій про реабілітацію, по-

милування, зниження термінів ув’язнення не 

потребували затвердження партійними чи 

радянськими органами.  

На виконання постанови ЦК КПРС відпо-

відний документ 11 травня 1954 р. було при-

йнято ЦК Компартії України. Створені за 

постановою ЦК КПРС обласні комісії з пере-

гляду справ на осіб, засуджених за контрре-

волюційні злочини, приступили до роботи в 

червні 1954 р. До кінця року вони перегля-

нули в Україні справи понад 61 тис. осіб, 

проте робота звелася головно до 

пом’якшення вироків, половині ж осіб, спра-

ви яких переглядались, взагалі було відмов-

лено в будь-якому зниженні міри покарання 

чи перекваліфікації звинувачень. На 1 берез-

ня 1956 р. 22 обласні комісії оголосили про 

закінчення своєї роботи. Виняток становили 

комісії Рівненської, Станіславської (тепер – 

Івано-Франківська) і Тернопільської облас-

тей, де залишалась невелика частина нерозг-

лянутих справ. Загалом на розгляд обласних 

комісій з місць позбавлення волі надійшли 

списки на 124 646 осіб та майже 80 тис. 

скарг від ув’язнених [5, арк. 26]. У комісіях 

розглядали справи за конкретними скаргами 

репресованих за «контрреволюційні» дії, 

тому заходи з реабілітації з самого початку 

мали половинчастий характер. Рішення про 

необхідність опротестувати вироки стосува-

лися лише 40 % осіб, справи яких розгляда-

лися на комісіях. У документах 1950-х років 

користувалися терміном «перегляд справ», а 

не реабілітація жертв політичних репресій. 

Перегляд кримінальних справ проводили 

Прокуратура УРСР, Верховний суд УРСР, 

військові прокурори і трибунали Київського, 

Одеського, Прикарпатського військових 

округів. Жоден із органів радянського право-

суддя не був наділений функціями повного 

відновлення справедливості в розумінні ви-

правдання людей, покарання винних за вчи-

нені від імені держави злочини, відшкоду-

вання моральних та матеріальних збитків.  

Під час перегляду кримінальних справ ві-

дкрилася велика кількість кричущих фактів 

порушення законності і зловживання вла-

дою, допущених співробітниками органів 

державної безпеки, а також працівниками 

судово-прокурорських органів. Найбільше 

порушень стосувалося доби «великого теро-

ру» 1937–1938 рр., проте їх викриття здебі-

льшого обмежувалося згадками про розпра-

ви над партійно-державними й військовими 

діячами, окремими посадовцями. Паралельно 

малювався портрет негідників, які «пробра-

лися» у правоохоронні органи і своїми діями 

компрометували радянську владу, викликали 

незадоволення трудящих. За приклад бра-

лись арешт і притягнення до кримінальної 

відповідальності 30 партійних і радянських 

працівників Ставищанського району Київсь-

кої області С. Куницького, М. Гуртовенка, 

М. Сидорянського та ін. Усі вони обвинува-

чувались у диверсійно-підривній діяльності, 

антирадянській агітації й участі в повстансь-

кій організації. У квітні 1938 р. за постано-

вою трійки управління НКВС по Київській 

області їм винесли вирок – розстріл, що й 

було виконано в травні. Винні у фальсифіка-

ції матеріалів слідства й винесенні вищої 

міри покарання були притягнуті до криміна-

льної відповідальності, у тому числі колиш-
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ній начальник Уманського районного відділу 

НКВС Борисов-Лендерман, на той час нача-

льник оперативно-слідчої групи, колишній 

оперативний уповноважений управління 

державної безпеки НКВС Київської області 

Томін, колишній помічник оперуповноваже-

ного Ставищанського РВ НКВС Коржниць-

кий, колишній голова трійки УНКВС та ін. 

Бажання вислужитись, показавши ефекти-

вність боротьби з національно-повстанським 

рухом в Україні в післявоєнні роки, зумов-

лювало проведення надуманих заходів і слі-

дчих дій, які вводили в оману керівництво 

органів державної безпеки.  

Зокрема, у квітні 1947 р. за вказівкою ко-

лишнього начальника УМДБ по Кіровоград-

ській області Сидорова та заступника нача-

льника відділу Гершкевича співробітниками 

Мало-Висківського районного відділу МДБ 

за приналежність до ОУН були арештовані й 

притягнуті до кримінальної відповідальності 

жителі села Краснополки (Юр’ївка) І. Берез-

нюк і А. Тютюн. Військовим трибуналом їх 

було засуджено до 10 років виправно-

трудових таборів. Додаткове розслідування 

показало, що до зв’язків з ОУН вони були 

залучені за завданням МДБ агентом. Коли 

про це стало відомо, суворий вирок було 

скасовано і справу припинено за відсутністю 

складу злочину, щоправда трапилося це аж у 

1955 р.  

Докладний план ліквідації псевдоланок 

ОУН розробили співробітники МДБ Півден-

но-Західного округу Родимович, Шилоносов 

і Анохін. До задуманої «комбінації» вони 

долучили громадянина Кифора, якому орга-

нізували втечу з в’язниці і зустріч у лісі з 

провідником ОУН «Хмарою», насправді 

співробітником МДБ. Арештований уже як 

«бандит», Кифор був засуджений військовим 

трибуналом до 25 років ВТТ. Коли зрештою 

всі обвинувачення з потерпілого було знято, 

проти фальсифікаторів порушили криміна-

льну справу.  

За протестом військового прокурора Київ-

ського військового округу за відсутністю 

складу злочину було припинено справу гро-

мадянина Ф. Куліша. З’ясувалося, що слід-

чий управління КДБ по Дніпропетровській 

області Добринін у свій час фальсифікував 

протокол допиту заарештованого і показання 

його батька. У такий спосіб було «доведено» 

зрадницьку діяльність в роки Другої світової 

війни насправді невинної людини. У 1955 р. 

Військовий трибунал Київського військового 

округу засудив Добриніна до 10 років ВТТ, 

що було одним із найсуворіших покарань за 

зумисне неправдиве слідство. Натомість 

співробітника МДБ по Полтавській області 

майора Петрова покарали лише по партійній 

лінії, хоча він сам спровокував через неглас-

ного помічника антирадянські розмови й два 

анонімні листи від імені заарештованого піз-

ніше громадянина, за що той одержав у 

1949 р. 10 років таборів.  

Маючи у своєму розпорядженні безліч 

фактів грубих правопорушень та відомості 

про мільйони безвинно постраждалих людей, 

ні правоохоронні, ні партійні органи до уза-

гальнень не вдавались і розглядали свавілля 

під прикриттям «диктатури пролетаріату» 

лише як прикрі випадки. Їх належало обго-

ворити у партійних організаціях, щоб винес-

ти певні стягнення, аж до звільнення з війсь-

кової служби. Між тим прокурор УРСР 

Д. Панасюк повідомляв секретареві ЦК КП 

України О. Кириченку, що в органах держа-

вної безпеки, МВС та партійних органах не 

схильні реагувати на допущене в минулому 

беззаконня, цураються заходів покарання 

осіб, які допустили фальсифікацію слідчих 

справ, затіваючи необґрунтоване криміналь-

не переслідування радянських громадян.  

Подолання внутрішньої кризи вимагало 

від чекістів очищення насамперед власних 

лав від осіб, які скомпрометували себе у по-

передні роки, ревно виконуючи накази та 

вказівки попередніх керівників. 

У нових умовах правоохоронні органи ви-

явились дезорієнтовані й дезорганізовані 

невизначеністю законодавства, суперечли-

вими партійними рішеннями. Найскладніша 

ситуація формувалася на західноукраїнських 

землях, куди поверталися із місць 

ув’язнення, спеціальних поселень, заслання 

колишні учасники ОУН і вояки УПА. Брига-

ди ЦК КП України, які працювали восени 

1956 р. у західних областях, сигналізували 

своєму керівництву про поширення антира-

дянських настроїв, про погрози розправи над 

активістами й колишніми свідками. Уповно-

важені КДБ, співробітники міліції й проку-

ратури перекладали боротьбу з такими яви-

щами один на одного. З ініціативи Терно-
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пільського обкому партії було створено 

9 оперативних груп з числа працівників рай-

комів партії, виконкомів, органів КДБ, МВС 

і прокуратури, які виїхали в села для вияв-

лення непрацюючого населення і працевла-

штування його на місці або переселення 

шляхом організованого набору.  

Секретар Волинського обкому партії 

І. Грушецький вніс до ЦК КПУ пропозиції 

стосовно порядку перегляду справ засудже-

них і вирішення питання про їх дострокове 

звільнення (про реабілітацію не йшлося). 

Щоб уникнути повернення в місця поперед-

нього проживання «особливо активних бан-

дитів і їх пособників», тобто учасників укра-

їнського національно-визвольного руху, він 

вважав за доцільне зобов’язати урядові комі-

сії, які працюють у таборах, і судові інстанції 

консультуватись з місцевими органами КДБ 

і прокуратури. Органи Комітету державної 

безпеки спрямовувались на стеження за при-

булими із місць ув’язнення на предмет їхньої 

політичної благонадійності. Якщо органи 

КДБ надавали побудовані на оперативних 

даних висновки про ворожі прояви достро-

ково звільнених осіб, президії обласних судів 

мали право скасовувати прийняті рішення 

про звільнення, навіть за відсутності достат-

ніх матеріалів для повторного притягнення 

цих осіб до кримінальної відповідальності. 

Існуючий опір звільненню політичних 

в’язнів з боку партійної номенклатури підт-

вердило і побажання І. Грушецького змусити 

звільнених виїжджати на спеціальні посе-

лення до своїх родин, право яких на повер-

нення до рідних домівок ніяк не враховува-

лось радянським законодавством.  

Ще жорсткіші пропозиції щодо ролі орга-

нів КДБ під час перегляду справ ув’язнених 

висловила комісія, яка працювала у Волин-

ській області і висновки якої І. Грушецький 

першим поспішив повідомити особисто пар-

тійному керівникові республіки.  

Серед 6 тис. осіб, прибулих із таборів та 

в’язниць у Волинську область, виявилось 

чимало так званих «не роззброєних націона-

лістів», які проводили «контрреволюційну» 

діяльність, не зважали на трудову дисциплі-

ну в колгоспах і на підприємствах. Правоо-

хоронні органи, особливо КДБ, обвинувачу-

вались у «політичній безпечності» й низько-

му рівні роботи, звичайній реєстрації анти-

радянських випадів, відсутності навіть облі-

ку прибулих. Хоча органам КДБ було відомо 

понад 190 фактів антирадянських висловлю-

вань та погроз партійному і радянському 

активу, проте до відповідальності вони ніко-

го не притягнули. Більше того, працівники 

КДБ усунулись від правових оцінок подій і 

виявили «політичну незрілість», намагаю-

чись не показувати справжнього становища 

на Волині. Між КДБ, МВС і прокуратурою 

УРСР порушились ділові контакти і жоден із 

них не виявляв ініціативи вдруге перегляну-

ти справи достроково звільнених з місць 

ув’язнення.  

Увага нещодавно реорганізованої радян-

ської спецслужби зверталася не на приско-

рення процесу перегляду справ і напрацю-

вання заходів для неможливості повторення 

політичних репресій у майбутньому, а на 

поточне рихтування й подальше зміцнення 

комуністичного режиму, який і став призвід-

ником масового переслідування людей за 

інакодумство, участь у національно-визволь-

ному русі, намагання знайти елементарну 

соціальну справедливість. КДБ при Раді Мі-

ністрів УРСР ставилося завдання спільно з 

Прокуратурою УРСР пильнувати процес 

дострокового звільнення радянських в’язнів, 

виправляти помилкові рішення щодо тих, 

хто «не перевиховався». Районні та міські 

комітети Компартії зобов’язані були здійс-

нювати загальне керівництво та контролюва-

ти роботу органів КДБ, МВС, прокуратури й 

суду.  

Регіональні управління КДБ націлювались 

на вивчення спільно з обласними прокуро-

рами справ звільнених осіб, на пошук серед 

них тих, хто за складом злочину не міг бути 

реабілітованим і звільненим. У результаті в 

шести західних областях – Волинській, Дро-

гобицькій, Львівській, Рівненській, Станіс-

лавській, Тернопільській керівники прокура-

тури і КДБ визнали за необхідне знову пове-

рнутись до близько 200 справ членів ОУН, 

які, на їхню, думку, передчасно звільнені з 

місць ув’язнення. Проте суспільно-політична 

обстановка вже змушувала остерігатись при-

йняття рішень, за неправомірність яких до-

велось би відповідати згідно з чинним на той 

час законодавством, тому зібрані матеріали й 

відповідні клопотання направлялись до Киє-

ва на розгляд Комітету державної безпеки 
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при Раді Міністрів УРСР і прокуратури рес-

публіки. Уповноважені вищого партійного 

керівництва пропонували радянським спецс-

лужбам посилити агентурну роботу серед 

звільнених, виявляти можливі місця збері-

гання зброї, боєприпасів, типографського 

обладнання та продуктів, колись закладених 

у тайниках оунівськими формуваннями. 

Відсутність належних суспільно-політич-

них перетворень, очевидне згасання інтересу 

партійно-державної номенклатури до реабі-

літаційних процесів чим далі, тим більше 

виявляли незаінтересованість у цій роботі 

органів, заплямованих у політичних репресі-

ях. Перегляд архівно-слідчих справ і вирі-

шення питань реабілітації після 1956 р. знач-

но уповільнились. У вересні 1957 р. Проку-

ратура УРСР направила голові КДБ при Раді 

міністрів УРСР подання про незадовільну 

роботу органів КДБ з питань перегляду архі-

вно-слідчих справ і повільне реагування на 

скарги громадян щодо винесених вироків. 

Для виправлення ситуації В. Нікітченко од-

разу дав відповідні вказівки начальникам 

УКДБ областей, але, оскільки справа не над-

то зрушила з місця, представники органів 

прокуратури поскаржились в ЦК КПУ на 

недостатню увагу цій ділянці роботи з боку 

КДБ. Насправді перегляд справ незаконно 

репресованих громадян гальмувався на всіх 

щаблях влади, яка не хотіла розкривати пра-

вду про терор, на якому ґрунтувалося соціа-

лістичне будівництво.  

Таблиця 1 

Нерозглянуті архівно-слідчі справи про державні злочини, 

які перебували у провадженні органів прокуратури й КДБ 

(станом на 1 квітня 1958 р.) 
 

Термін В органах прокуратури 

 

В органах КДБ 

 

До 1 місяця 415 659 

1–3 місяці 710 1122 

3–6 місяців 233 1033 

6–9 місяців 11 496 

9–12 місяців  73 376 

Більше року 152 325 

 

Лідерами за кількістю нерозглянутих ар-

хівно-слідчих справ були УКДБ Сталінської 

(890 справ), Вінницької (413), Луганської 

(396), Хмельницької (364), Одеської (292), 

Київської (245), Дніпропетровської (220) 

областей. Республіканські органи прокура-

тури не вправлялись із лавиною скарг у 

справах про т. зв. державні злочини, яких 

протягом 1956–1957 рр. і в першому кварталі 

1958 р. надійшло понад 92 тис. [6, арк. 6], з 

них понад 15 тис. – повторно. За цей час бу-

ло задоволено лише 13,6 тис. скарг.  

На відміну від надзвичайно спрощеної 

процедури винесення вироків за політичними 

мотивами, впровадженої у 1920-ті–1930-ті 

роки, під час «відлиги» реабілітація відбува-

лася з дотриманням усіх пунктів чинного 

законодавства з розрахунку, щоб жоден 

справжній ворог радянської влади не був 

виправданий. Хоча в минулому позасудові 

органи ніякого слідства не проводили або 

вели його не об’єктивно, тепер для закриття 

справи й реабілітації невинно постраждалих 

людей вимагались додаткові перевірки. Не-

обхідно було розшукати й передопитати 

осіб, які в минулому давали показання, уста-

новити тих, хто знав засуджених по спільно-

му навчанню, роботі й т. д. Іноді багато часу 

витрачалось на пошуки самих архівно-

слідчих справ, які з тих чи інших причин 

могли витребувати регіональні й центральні 

органи державної безпеки, підрозділи вико-

нання покарань і не повернути на місце пос-

тійного зберігання. 

Перегляд архівних справ на предмет реа-

білітації, пом’якшення чи залишення вироку 

в силі репресованих громадян було покладе-

но на Слідче управління КДБ при Раді Міні-

стрів СРСР, реорганізоване в лютому 1960 р. 

у Слідчий відділ. У республіканському КДБ 

аналогічним підрозділом протягом 1954-

1972 рр. керував Петро Максимович Пиво-
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варець, у 1972–1986 рр. – Влаленін Петрович 

Туркін і в 1986-1989 рр. – Петро Миколайо-

вич Пархоменко [7, с. 498, 511, 512].  

Як і по всій країні, насамперед розгляда-

лись справи, сфабриковані в 1937–1938 рр. 

До числа реабілітованих потрапляли перева-

жно представники вищих ланок партійного й 

державного керівництва та місцевий актив.  

Одночасно були реабілітовані й ті, хто 

мав чисте сумління перед людьми, й ті, хто 

заплямував себе антинародною діяльністю, 

але згодом став непотрібним для сталінської 

тоталітарної системи. Як жертви порушень 

законності під час «культу особи» Сталіна 

були реабілітовані колишні перший секретар 

ЦК КП(б)У і член політбюро ЦК ВКП(б) 

С. Косіор, голова Раднаркому України 

В. Чубар (1955 р.), другий секретар ЦК 

КП(б)У і кандидат у члени політбюро ЦК 

ВКП(б) П. Постишев, член політбюро ЦК 

КП(б)У М. Хатаєвич (1956 р.) – організатори 

Голодомору в Україні. Відновлено було ре-

путацію військових діячів, які боролись за 

встановлення радянської влади в Україні, – 

П. Дибенка, Ю. Коцюбинського, В. Прима-

кова, Й. Якіра (1957 р.), керівників вищої 

ланки в галузі економіки, освіти, які теж по-

сідали високі місця в партійній ієрархії, – 

К. Сухомлина (1955 р.), В. Затонського, 

Е. Квірінга (1956 р.). Індульгенцію від влади 

одержали навіть деякі слідчі, судді, прокуро-

ри, причетні до масових політичних переслі-

дувань, як наприклад, нарком юстиції СРСР 

у 1936–1938 рр. М. Криленко (Криленков). 

Саме він як державний представник висту-

пав з голослівними обвинуваченнями на су-

дових процесах т. зв. «Промпартії», у «Шах-

тинській справі», громив меншовиків і за-

кликав задавити обома руками «як гадів» 

учасників «троцькістско-зінов’євського те-

рористичного центру».  

Уже в останні роки хрущовської «відли-

ги» черга в реабілітації дійшла до діячів Ко-

муністичної партії Західної України. 1963 р. 

було переглянуто справи й реабілітовано 

О. Васильківа, М. Заячківського (Косара), 

Г. Іваненка (Бараба), Р. Туринського та ін. 

Значну частину реабілітованих становили 

науковці, письменники, митці, чиї твори й 

імена нещодавно підлягали забуттю. Загалом 

у радянській Україні внаслідок скасування 

рішень колегії ДПУ-НКВС, «трійок», «двій-

ки» і особливої наради у 1956–1959 рр. було 

відновлено у правах близько 250 тис. грома-

дян [8, с. 14]. Особливістю першої хвилі реа-

білітації було те, що вже тоді було зроблено 

цинічну спробу приховати правду про масш-

таби репресій, для чого зумисне фальсифіку-

вали час і причини смерті багатьох заареш-

тованих.  

Згідно з цілком таємною директивою КДБ 

при РМ СРСР № 198сс (1955 р.) родичам 

заборонялось повідомляти справжні дати й 

причини смерті репресованих і розстріляних 

осіб. У директиві не розшифровувались при-

чини такої секретності. Формулювання «по-

мер у місцях позбавлення волі від хвороби» 

насправді переслідувало конкретну мету і 

видавало нещирість і аморальність організа-

торів процесу реабілітації. Влада прагнула 

будь-якою ціною не допустити компромета-

ції ідеології і практики комуністичного буді-

вництва, яке супроводжувалось розбудовою 

мережі концентраційних і виправно-

трудових таборів, знищенням мільйонів гро-

мадян. За допомогою фальсифікацій і елеме-

нтарного прийому – виведення за рамки 

1937–1938 рр. дати смерті применшувались 

масштаби репресій, їхня динаміка, усклад-

нювалися пошуки винуватців злочину і місць 

поховань. Щоб уникнути різночитань при 

повторному зверненні родичів, інформація 

про вигадану дату смерті заносилась до слу-

жбової картотеки. Від 1963 р. повідомлялись 

справжні дані, якщо раніше на карточку не 

вписали іншу відповідь. Лише наприкінці 

1980-х років незалежно від попередніх пові-

домлень родичам стали надавати архівні до-

відки згідно з наявними документами. 

Постійні нагадування про жертви сталін-

ських репресій і неможливість приховати 

інформацію про нові політичні арешти й за-

криті суди, спроби демократичних сил ско-

ристатися деякими політичними послаблен-

нями в країні ставали на заваді планам пар-

тійно-державного керівництва. Радянські 

органи державної безпеки прив’язувались до 

протидії національно-демократичному руху і 

силовому забезпеченню грандіозної пропа-

гандистської афери комуністичної партії, яка 

в жовтні 1961 р. проголосила курс на розго-

рнуте будівництво комуністичного суспільс-

тва. Процес реабілітації відбувався непослі-
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довно, помітно сповільнювався, поки в дру-

гій половині 1960-х років зійшов нанівець. 

Визнання незаконними репресій, які приз-

вели до втрати здоров’я або й життя родичів 

чи друзів, служили слабкою втіхою для мі-

льйонів людей. Чимало безпідставних виро-

ків містили грабіжницький пункт про конфі-

скацію усього належного засудженій особі 

майна. Відбирались житло, меблі, гроші, 

особисті речі, які реабілітованим слід було 

повернути. На практиці радянська держава, 

влаштувавши гігантське відчуження майна, 

фактично не могла забезпечити повернення 

награбованого, хоча деякі спроби й робилися.  

12 листопада 1956 р. Міністерство фінан-

сів СРСР та КДБ при РМ СРСР підготували 

роз’яснення про порядок розрахунку при 

поверненні реабілітованим особам майна або 

його вартості. Відповідний лист направлявся 

міністерствам фінансів союзних і автоном-

них республік, обласним та міським фінан-

совим відділам, управлінням КДБ. Якщо 

вдавалося розшукати в архівах КДБ або фі-

нансових установах довідку про конфіскова-

ні речі з оцінкою їхньої вартості, тоді реабі-

літовані громадяни та спадкоємці могли роз-

раховувати на компенсацію вилучених чи 

конфіскованих майна і цінностей, які в свій 

час реалізовувалися за заниженими цінами. 

Складність повернення власності полягала 

ще й у тому, що конфіскації відбувались як 

за рішеннями органів державної безпеки, так 

і за вироками військових трибуналів і судів. 

Однак потік звернень від реабілітованих та 

їхніх нащадків спрямовувався переважно до 

органів державної безпеки. У березні 1960 р. 

КДБ при Раді Міністрів СРСР дав вказівку 

встановлювати на основі документів припи-

неної справи ким, коли й на основі якого 

рішення було конфісковано майно. Тільки 

при наявності даних про вилучення або кон-

фіскацію органами держбезпеки речей і ко-

штовностей (грошей, облігацій державної 

позики, ощадних книжок, виробів із дорого-

цінних металів і т. д.), питання про відшко-

дування їхньої вартості вирішувалось КДБ 

на основі зазначеного вище спільного з міні-

стерством фінансів СРСР листа. У против-

ному разі заяви громадян направлялися ра-

зом з кримінальними справами для розгляду 

у відповідні трибунали й суди. 

Отже, на практиці процедура відшкоду-

вань була надзвичайно громіздкою, а їх об-

сяг мізерним, не порівнянним з нанесеними 

матеріальними і моральними збитками. Об-

лігації державної позики, масово поширені 

серед населення і відібрані у заарештованих, 

за десятки років відстрочки з виплатами, 

катастрофічно знецінились. Це ж стосувало-

ся і грошей, а повернення відібраних кошто-

вностей, житла, особистих речей надзвичай-

но ускладнювалось, бо проти політики дер-

жавного терору, одним із засобів здійснення 

якої були органи державної безпеки, боро-

тись було практично неможливо. 

Під час першої хвилі реабілітації одноча-

сно з напрацюванням нормативно-правової 

бази накопичувався відповідний досвід, хоча 

загалом в країні ще не визріли належні сус-

пільно-політичні умови для повної реабілі-

тації незаконно репресованих громадян. 

Україна була складовою імперії і послугову-

валася союзними законами. Реабілітація від-

бувалася під диктовку партійних органів, які 

підмінювали судові рішення. Багато залежа-

ло від волі нових керівників, їхнього особис-

того ставлення до тієї чи іншої особи. В са-

мих комісіях не було визначеності щодо ме-

ти, завдань, масштабів реабілітації. Надскла-

дним виявилося завдання адекватної право-

вої оцінки тих, хто, працюючи в ДПУ–

НКВС–МДБ або прокуратурі й органах юс-

тиції, вчинив дії, що призвели до загибелі 

багатьох людей, а потім і сам потрапив у 

жорна репресій. Поверховий розгляд справ і 

нехтування минулим жертв репресій, значна 

частка суб’єктивізму зумовили виправдання 

частини причетних до страхітливих злочинів 

проти народу. 

Наприкінці 1980-х років збанкрутіла ко-

муністична партія знову спробувала пережи-

ти регенерацію, підкріпити свій статус, що 

безповоротно відходив у небуття, за допомо-

гою повернення до своїх лав і до суспільного 

життя цілої когорти незаконно репресованих 

громадян. При цьому керівництво КПРС на-

магалось завуалювати розмах політичних 

репресій, виставити партію як постраждалу 

організацію, не причетну, окрім окремих 

осіб, до злочинів тоталітарного режиму. Ко-

муністична партія практично до серпня 

1991 р. контролювала процес реабілітації 

жертв політичних репресій, то стримуючи, 
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то підганяючи підпорядковані їй структури 

правоохоронних органів, задіяні в процесах 

реабілітації.  

Досвід попередніх десятиліть підказував, 

як небезпечно для комуністичної партії і ко-

нтрольованих нею спецслужб оприлюднюва-

ти факти злодіянь, яким не знаходилось ви-

правдання. З обранням М.С. Горбачова Ге-

неральним секретарем ЦК КПРС, проголо-

шенням політики перебудови і гласності, у 

верхівці влади не було одностайності з пи-

тань політичних репресій. 11 липня 1988 р. 

політбюро ЦК КПРС прийняло постанову, 

оформлену як документ ЦК КПРС, «Про 

додаткові заходи по завершенню роботи, 

пов’язаної з реабілітацією осіб, необґрунто-

вано репресованих у 30-40-і роки і на почат-

ку 50-х років». Прокуратурі СРСР і Комітету 

державної безпеки СРСР доручалось дати 

вказівку своїм місцевим органам продовжи-

ти перегляд справ репресованих осіб. Тут же 

приймається постанова ЦК з дещо іншою 

назвою: «Про додаткові заходи по віднов-

ленню справедливості щодо жертв репресій, 

які мали місце в період 30–40-х і на початку 

50-х років». А вже 16 січня 1989 р. М. Гор-

бачов підписав однойменний указ Президії 

Верховної Ради СРСР, за яким Комітет дер-

жавної безпеки мав взяти участь у визначен-

ні порядку повідомлення громадянам про 

реабілітацію.  

Останні документи визнавали, що практи-

ка масових репресій і свавілля мала трагічні 

наслідки для сотень тисяч радянських лю-

дей. Очевидно, найбільше занепокоєння в 

середовищі партійної бюрократії, якою на 

цей час наскрізь були пронизані навіть орга-

ни державної безпеки, викликали тези про 

згубний вплив репресій на соціально-

економічний розвиток країни, утвердження в 

свідомості суспільства зневаги до норм зако-

нів і людського життя, падіння авторитету 

партії. 

Шляхом пом’якшення режиму правляча й 

єдина в країні партія намагалася зміцнити 

свій авторитет у суспільстві, бодай посмерт-

но виправдавши діячів, які певний час слу-

жили взірцем героїзму й моральності, а потім 

потрапили у немилість і були репресовані. 

За умов наростання демократичного руху 

в країні цей маневр влади виявився недолу-

гим, адже ні «завершення роботи», ні «від-

новлення справедливості» вочевидь не сто-

сувалися жертв політичних репресій 1920-х 

або 50–80-х років ХХ століття. Це означало, 

що тогочасні архівні кримінальні справи не 

повинні були цікавити співробітників КДБ й 

прокуратури, де переглядалися ці справи. 

Спроба обмежитись напрацьованою схемою 

перегляду справ репресованих, аби тільки 

послабити тиск громадськості щодо визнан-

ня злочинів тоталітарного режиму, цього 

разу виявилася невдалою. І в партії, і в пра-

воохоронних органах з’явилися, хоч і незна-

чні, сили, що розцінювали перебудову як 

шанс відмежуватися від злодіянь минулого і 

прагнули активізувати процес реабілітації 

жертв політичних репресій. У травні 1989 р. 

голова комісії партійного контролю при ЦК 

Компартії України В. Гайовий і керівник 

робочої групи політбюро ЦК КПУ В. Даще-

нко направили першому секретареві ЦК 

Компартії України В. Івашку таємну допові-

дну записку про хід виконання рішень щодо 

реабілітації необґрунтовано репресованих 

осіб. У ній вони піддали нищівній критиці 

зволікання партійних і правоохоронних ор-

ганів, задіяних у процесах реабілітації, акце-

нтуючи увагу на необхідності прискорити 

відновлення в партії виключених і репресо-

ваних комуністів. З липня 1988 р. по квітень 

1989 р. органами Прокуратури УРСР, КДБ 

УРСР і Верховного суду УРСР переглянуто 

кримінальні справи на понад 14 тис. осіб із 

приблизно 380 тис., справи на яких підляга-

ли перегляду. Реабілітовано було 8,5 тис., 

тобто 60 % громадян. За встановленим по-

рядком правоохоронні органи підготували і 

надіслали до партійних комітетів матеріали 

на 887 колишніх членів комуністичної партії 

[9, арк. 51–52].  

У процесі реабілітації з’ясувалося, що 

правоохоронні органи, обкоми партії та їхні 

комісії партійного контролю, контрольно-

ревізійні комісії розглядають головним чи-

ном справи про реабілітацію окремих необ-

ґрунтовано репресованих осіб, не даючи оці-

нок діяльності т. зв. «контрреволюційних» 

організацій, центрів, блоків, союзів, до яких 

вони нібито були причетні. Від участі у реа-

білітації майже повністю усунулись Київська 

міська й обласна контрольно-ревізійні комі-

сії, які мали б розглянути документи стосов-

но партійної реабілітації низки осіб. Новооб-
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раний перший секретар ЦК КПУ В. Івашко 

негайно відреагував різкою резолюцією на 

адресу столичної міської й обласної партій-

них організацій, прокуратури УРСР, КДБ 

УРСР й міністерства юстиції УРСР: «При 

такому ставленні до виконання постанов ЦК 

КПРС і ЦК Компартії України з питань реа-

білітації осіб, безвинно постраждалих у роки 

репресій, на перегляд кримінальних справ і 

вирішення питань про реабілітацію знадо-

биться багато років. Цього допускати не мо-

жна. Необхідно вжити заходів з активізації 

цієї роботи, усунення зазначених у записці 

недоліків» [9, арк. 50].  

Зрештою М. Горбачов 13 серпня 1990 р. 

підписав Указ «Про відновлення прав усіх 

жертв політичних репресій 20–50-х років», 

яким скасовувався судовий порядок реабілі-

тації громадян. У ньому вперше, хоч і з ве-

ликим запізненням, на найвищому рівні ви-

знано політичний характер багатьох відомих 

переслідувань в СРСР, що виразно підкрес-

лює живучість вибудуваної Сталіним систе-

ми, здатної до самовідтворення, і наявність 

при владі адептів, готових її захищати. Реа-

білітацію очолювали й спрямовували у пот-

рібне русло ті ж органи, попередники яких 

обґрунтовували політичну доцільність реп-

ресій. Тому вони в принципі не могли засу-

джувати самих себе й виправдовувати жерт-

ви, особливо ті, які дожили до новітніх часів 

і пам’ятали своїх катів. Уперше на законода-

вчому рівні було визнано незаконність реп-

ресій проти селян в роки колективізації, а 

також серед усіх інших громадян з політич-

них, соціальних, національних, релігійних та 

інших мотивів.  

Правоохоронні органи, у тому числі КДБ, 

тривалий час служили інструментом для 

приховування правди і надання дозованої, 

визначеної партійними органами, інформації 

про злочини, вчинені проти власного народу. 

Так трапилося із Биківнею, де ще в 1971 р. 

було виявлено масові поховання жертв полі-

тичних репресій, проте у КДБ всіляко спрос-

товували цю інформацію. Під страхом ви-

криття злочинів комуністичної влади на міс-

ці безіменних могил споруджувалися закла-

ди культури, створювалися парки й охоронні 

зони, прокладалися дороги.  

Еволюція органів державної безпеки під 

впливом суспільно-політичних змін у країні 

зумовила перехід від вимушеної реабілітації 

жертв політичних репресій до активного 

сприяння громадськості у виявленні місць 

поховань, збереженні історичної пам’яті, 

тісному співробітництві з представниками 

інтелігенції, товариством «Меморіал», ін-

шими громадськими організаціями й комісі-

ями у справах репресованих. 

Наприкінці 1980-х років після перегляду 

архівних кримінальних справ і вироків, ви-

несених позасудовими органами, було реабі-

літовано понад 240 тис. громадян. Ця робота 

знову окреслила низку проблем, які негатив-

но впливали на темпи й повноту реабілітації. 

Серед них – неузгодженість у діяльності різ-

них органів, які проводили перегляд справ, 

формальне, необ’єктивне ставлення праців-

ників обласних комісій до виконання поста-

влених завдань, відсутність чіткої правової 

бази, елементарне не сприйняття завдань 

реабілітації, націленість на її партійну скла-

дову. Партійні органи брали на себе не лише 

контрольні, але й судові функції, таємно роз-

глядаючи та виносячи свій вирок працівни-

кам НКВС, МДБ та інших органів, які були 

визнані винними у проведенні репресій, фа-

льсифікаціях справ, застосуванні незаконних 

методів ведення слідства. Реабілітація мала 

украй обмежений характер, бо стосувалася 

лише окремих категорій репресованих. У 

радянській Україні ніякі переоцінки не сто-

сувалися учасників визвольного руху, при-

хильників української національної держав-

ності. Промовистий факт: на виконання вка-

зівки Генерального прокурора СРСР та Го-

лови КДБ СРСР від 30 квітня 1988 р. началь-

ник слідчого відділу КДБ УРСР полковник 

юстиції Володимир Пристайко 5 квітня 1991 р. 

припинив кримінальну справу 1930–1931 

років провадження стосовно видатного укра-

їнського вченого і державного діяча  

М. С. Грушевського. Знадобилося шістдесят 

років, щоб «відсутність у його діях складу 

злочину», як записано в постанові, стала 

очевидною істиною. 

Для більш повної реабілітації жертв полі-

тичних репресій і викриття злочинів, спри-

чинених комуністичною ідеологією та вла-

дою, важливим став чинний і нині закон 

України від 17 квітня 1991 р. «Про реабілі-

тацію жертв політичних репресій в Україні». 

У ньому враховано попередні позитивні над-
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бання, які знадобилися в незалежній Україні 

для більш повної реабілітації жертв політич-

них репресій і викриття злочинів, спричине-

них комуністичною ідеологією та владою.  

Незважаючи на значні масштаби проведе-

ної роботи, гострі суперечності в українсь-

кому суспільстві не дали змоги вирішити 

усіх питань, пов’язаних із встановленням 

історичної справедливості щодо громадян, 

потерпілих від свавілля тоталітарної держа-

ви. Процес реабілітації жертв політичних 

репресій на початок ХХІ століття виявився 

незавершеним, що до цього часу значною 

мірою пов’язано із недосконалістю українсь-

кого законодавства.  
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ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ  
ВИЩОЇ ЖІНОЧОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ  

у ХІХ – першій третині ХХ століття 
 

 

Проаналізовано історичні передумови формування системи вищої жі-
ночої освіти українських земель у ХІХ – першій третині ХХ століття. 
Висвітлено зміст державної політики у приватному секторі вищої шко-
ли, формування правової бази діяльності нових типів шкіл для жіноцтва. 
Основним типом вищої школи для жінок були вищі жіночі курси. Курси орі-
єнтувалися на навчальні програми класичних університетів. Розкрито 
передумови становлення загальнопедагогічної підготовки у вищій жіно-
чій школі.  

Ключові слова: «жіноча проблема»; жіночі навчальні заклади; Мініс-
терство народної освіти; вищі жіночі курси; загальнопедагогічна підго-
товка. 

 

 

Освіта – один з найважливіших чинників 

розвитку кожної держави і людства взагалі. 

На сучасному етапі розвитку Української 

держави перед суспільством постала про-

блема структури та змісту освіти, яка б від-

повідала сучасному соціально-економічному 

розвитку. Головна проблема української сис-

теми вищої освіти полягає у її відірваності 

від потреб країни. Саме на вирішення цієї 

проблеми повинна бути спрямована модерні-

зація української освітянської галузі. У про-

цесі модернізації важливо враховувати не 

тільки досвід зарубіжних країн, але й істори-

чні здобутки вітчизняної педагогіки. Дослі-

дження питань історії педагогіки вкрай важ-

ливе для розвитку національної освітньої 

системи, оскільки сприяє формуванню педа-

гогічних новацій. Надзвичайно актуальним 

вважаємо ґрунтовне вивчення, об’єктивне 

осмислення, використання кращих традицій і 

прогресивних тенденцій української педаго-

гіки з метою поєднання з сучасними досяг-

неннями науки та техніки. 

Однією з важливих сторінок української 

педагогіки є питання діяльності системи ви-

щої жіночої освіти у дореволюційний період, 

що змінило роль жінки у суспільстві, сприя-

ло збільшенню кількості освічених робітни-

ків і згодом привело до рівноправ’я чоловіків 

і жінок у багатьох сферах суспільного виро-

бництва. Сьогодні гендерна рівність є важ-

ливою складовою демократичного устрою 

держави, навчально-виховного процесу в 

освітньому закладі будь-якого рівня. 

Саме тому ми вважаємо актуальним ви-

вчення історії заснування та діяльності ви-

щих жіночих шкіл Наддніпрянської України 

у другій половині ХІХ – першій третині  

ХХ ст., періоду, що став революційним у 

різних сферах економічного і суспільно-

культур-ного життя. У даній роботі подаєть-

ся характеристика вищих жіночих курсів 

українських губерній, що були основним 

типом вищої школи для жінок; висвітлюють-

ся передумови становлення загальнопедаго-

гічної підготовки у вищій школі.  

В історіографії цій проблемі приділялося 

мало уваги, тому вона досліджена недостат-

ньо. Деякі дослідники аналізували процес 

становлення освіти в Україні. Окремі аспек-
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ти становлення та діяльності системи вищої 

жіночої освіти українських губерній у ХІХ – 

першій третині ХХ ст. розглянуто у науко-

вих працях сучасних дослідників таких як: 

Т. Фоміна, Н. Олійник, Л. Смоляр, Л. Лав-

рик-Слісенко, К. Кобченко [1; 3; 5; 8; 10]. 

Загальна характеристика системи вищої 

школи Російської імперії на початку ХХ ст. 

подавалася у праці А.Іванова, але окремо 

діяльність жіночих шкіл українських губер-

ній не була предметом уваги [9]. Значний 

інтерес становить праця з питань педагогіч-

ної підготовки майбутніх вчительок у вищій 

школі України (ХІХ – перша чверть ХХ ст.) 

дослідниці Н. Дем’яненко [6]. Метою даної 

роботи є спроба висвітлити історичні перед-

умови становлення системи вищої жіночої 

освіти Наддніпрянської України у ХІХ – пе-

ршій третині ХХ ст.; розглянути мережу ви-

щих освітніх закладів для жіноцтва; охарак-

теризувати особливості загальнопедагогічної 

підготовки на вищих жіночих курсах. 

Період другої половини XIX – першої 

третини ХХ століття був важливим періодом 

в історії освіти Наддніпрянської України, яка 

входила до адміністративної системи Росій-

ської імперії. Зазначений період – це період 

піднесення суспільної активності жінок, які 

відстоювали своє право бути рівноправними 

членами суспільства, брати активну участь у 

громадському та соціально-економічному 

житті.  

Це пов’язано з тим, що становище жінки в 

родині регулювалося сімейним законодавст-

вом Російської імперії, статті якого виникли 

в епоху феодалізму, тому не відповідали но-

вим умовам тогочасного капіталістичного 

розвитку суспільства [1, c. 68]. У сфері полі-

тичних прав жінки належали до категорії 

неправоздатних, законодавство про охорону 

материнства та дитинства було відсутнє, 

шляхи здобуття освіти були складними. Со-

ціальний гніт став вирішальним критерієм в 

боротьбі за зміну умов життя, без урахуван-

ня нерівності за ознакою статі. Поява жіно-

чого руху стала реакцією на низький право-

вий статус, небажання влади змінювати фео-

дально-кріпосницьку систему державних і 

сімейних відносин при необхідності регуля-

ції нових соціально-економічних відносин. 

Тому виникло «жіноче питання» як гостра 

соціальна проблема [2, с. 139]. Значного роз-

витку ідея емансипації жінки здобула в 1830-

40-х роках. Соціальні проблеми селянок і 

робітниць почали розглядатись після залу-

чення жінок до суспільного життя у  

1850–60-ті роки. Низький правовий статус 

став вирішальним у боротьбі жінок за пок-

ращення свого становища у другій половині 

ХІХ ст. [3, с. 212]. Дискримінація жінок про-

являлася у тому, що вони були охоплені пе-

реважно тими видами професійної діяльнос-

ті, які не належали до престижних у плані 

оплати праці. З них у сфері виховання та 

освіти працювало 70,9 %, у медичній та сані-

тарній сфері – 68,7 % [4, с. 128–129]. Жіно-

чий рух Наддніпрянської України як соціа-

льне явище формувався в конкретно-

історичних умовах. Період ХІХ – першої 

третини ХХ ст. характеризувався глобаль-

ними соціально-економічними перетворен-

нями, суспільно-політичними змінами, рево-

люційними подіями 1905–1907 рр.  

До важливих соціально-економічних пе-

ретворень відносять ліквідацію кріпосного 

права, становлення капіталістичного способу 

виробництва, реформування різних сфер су-

спільного життя. Важливу роль у правовому 

становищі жіноцтва відіграла аграрна рефо-

рма 1861 р. Ріст промислового виробництва 

привів до розширення сфери професійної 

праці жінок, що спричинило проведення ре-

форм у галузі освіти. Формування громадян-

ського суспільства, вітчизняні та зарубіжні 

ідеї про демократичну перебудову суспільс-

тва сприяли тому, що роль жінки в суспільс-

тві та родині зростає [5, c. 68]. Громадська 

діяльність жінок сприяла законодавчим змі-

нам у Російській імперії [3, с. 213].  

Ці перетворення вимагали більш високої 

організації та впорядкування освітніх проце-

сів. XIX століття характеризується створен-

ням єдиної системи державного управління. 

Так, у 1802 р. утворюється Міністерство на-

родної освіти. Майже вся територія Півдня 

України (Катеринославська, Таврійська, 

Херсонська губернії) була віднесена до Оде-

ського навчального округу. У 1803 р. було 

затверджено перший законодавчий акт «По-

передні правила народної освіти». Було ви-

значено, що для освіти громадян в імперії 
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створюються чотири роду училищ: парафія-

льні, повітові, губернські (гімназії), універ-

ситети.  

Уся діяльність університетів визначалася 

статутними вимогами. У 1804 році були опу-

бліковані «Статут університетів» і «Статут 

навчальних закладів, підпорядкованих уні-

верситетам». Ці школи мали утворювати 

нові та керувати всіма діючими школами на 

території навчального округу. Проголошува-

лася безстановість шкіл, спадкоємність у їх 

роботі, загальнодоступність і безкоштовність 

навчання. У реальному житті реалізація цих 

принципів була ускладнена. Відкриття уні-

верситетів у центрах промислово розвинених 

регіонів з метою підготовки переважно ліка-

рів, промисловців та юристів було однією з 

головних тенденцій розвитку освіти в  

ХІХ ст. Варто зазначити, що державна вища 

школа фактично була чоловічою. 

Створення системи вищої жіночої освіти 

було тісно пов’язано з історією університе-

тів. Саме тому звернемо увагу на цей момент 

при висвітленні питання організаційного 

оформлення системи вищої школи. Протягом 

першої половини ХІХ століття було заснова-

но два університети – Харківський та Свято-

го Володимира у Києві. У 1865 р. відкрився 

Новоросійський університет, який став нау-

ково-навчальним центром Одеського навча-

льного округу. Він мав три факультети (істо-

рико-філологічний, фізико-математичний та 

юридичний), крім того, почала формуватися 

позааудиторна діяльність наукових това-

риств і гуртків [6, с. 19]. 

Восени 1861 р. Міністерство народної 

освіти звернулося до Вчених рад університе-

тів із запитом про те, чи можуть жінки слу-

хати університетські лекції нарівні з чолові-

ками і на яких умовах; чи можна допустити 

жінок до здобуття вчених ступенів, та які 

права надати їм у разі цього. Викладачі істо-

рико-філологічного, фізико-математичного 

та медичного факультетів Київського універ-

ситету Св. Володимира висловились за до-

пущення жінок до навчання студенток «на 

загальних засадах» із чоловіками та за на-

дання їм права здобувати вчені ступені з від-

повідними правами наукової та викладацької 

діяльності [7, с. 478]. Професори юридично-

го факультету, надаючи жінкам право відві-

дування лекцій, визнали здобуття ними вче-

них ступенів недоцільним, адже права, 

пов’язані з цим ступенем, були в той час не-

доступними для жінок [8, с. 134].  

Наступним кроком у справі організації 

вищої школи став Статут 1868 року, який 

надав університетам певну автономію: право 

обрання вченою радою ректора й проректо-

ра; обрання за конкурсом професорів; об-

рання факультетськими радами деканів. 

Вперше жінки отримали змогу (правда, на 

короткий час) відвідувати лекції в універси-

тетах на правах «вільних слухачок».  

Російське суспільство з патріархальними 

поглядами на життя з недовірою дивилося на 

організацію вищої жіночої освіти. Напри-

клад, прогресивний державний діяч, міністр 

фінансів С. Ю. Вітте дотримувався думки, 

що жінки – «носительницы и вдохновитель-

ницы разрушительных идей» [9, с. 267]. Крім 

того, поліція пов'язала наявність перших 

слухачок зі студентськими актами протесту.  

Окремою сторінкою історії вітчизняної 

вищої школи були вищі жіночі курси (ВЖК). 

Наполеглива боротьба жіночих гуртків за 

можливість отримувати вищу освіту безпо-

середньо в Російській імперії та побоювання 

поширення антиурядової пропаганди серед 

закордонних студенток вплинули на позицію 

уряду Російської імперії. Питання отримання 

жінками наукових знань було вирішене шля-

хом створення в університетських містах 

окремих вищих жіночих курсів. 

Вищі жіночі курси створювались окремо 

від чоловічої вищої школи — університетів, і 

були приватними. У цьому полягала відмін-

ність від університетів, на відкриття яких 

влада давала згоду. Приватний статус курсів 

був зумовлений тим, що ініціативу їх ство-

рення та відповідальність за діяльність мав 

взяти на себе професор-засновник, відомий 

своєю науковою працею і такий, що викли-

кав би довіру уряду.  

ВЖК надавали жінкам можливість здобу-

ти вищий курс наук, але не гарантували піс-

ля їх закінчення прав, пов’язаних з вищою 

освітою [8, с. 134]. Вони відтворювали орга-

нізаційну структуру і навчальний процес 

казенних університетів, використовували їх 

викладацький штат, культивували загально-

прийняті академічні традиції [9, с. 273]. 
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Першими на українських землях вищими 

жіночими курсами стали курси, відкриті у 

Києві. Для порівняння: у Москві вони були 

відкриті у 1872 р., у Санкт-Петербурзі – 1878 

р. Метою цих курсів стало надання дівчатам 

із середньою освітою можливості її продов-

жити.  

Згідно «Положення про Вищі жіночі кур-

си у Києві» (1878 р.) слухачки вступали до 

платного закладу, проходження дворічного 

курсу навчання в якому не передбачало жод-

них професійних прав чи переваг перед осо-

бами з середньої освітою. Єдиним правом 

курсисток була можливість розширити знан-

ня, слухаючи лекції університетських викла-

дачів [8, с. 135]. 

Складною була ситуація з іншими регіо-

нами країни. Клопотання з Одеси (1879) та 

Харкова (1881) щодо відкриття там вищих 

жіночих курсів не були задоволені.  

Переважна більшість слухачок Київських 

ВЖК протягом початкового періоду існу-

вання курсів була «з південних губерній»: з 

357 жінок, що навчалися на трьох курсах 

ВЖК на кінець 1880–81 навчального року, їх 

було 330. А в цілому тут навчалися предста-

вниці практично всіх губерній Наддніпрян-

ської України [10, с. 50]. 

У період «реакції» 1880-х рр. панували 

тенденції, спрямовані на обмеження автоно-

мії вищої школи, що проявилося передовсім 

у введенні нового університетського статуту 

1885 р.; в питанні вищої освіти жінок пере-

могла тенденція до закриття існуючих у кра-

їні ВЖК [8, с. 135]. 

У 1886 р. набір слухачок на всі такі курси 

призупинили; з 1889 р. було відновлено ро-

боту тільки курсів у Санкт-Петербурзі [11]. 

Після закриття курсів в 1889 р. до початку 

ХХ ст. у межах України вища освіта була 

недоступною для жінок. 

Новий етап розвитку вищої жіночої освіти 

розпочався на початку ХХ ст. Так, у 1903 р. в 

Одесі розпочали роботу вищі жіночі педаго-

гічні курси. У 1906 р. поновили роботу Київ-

ські курси, а Одеські вищі жіночі педагогічні 

курси реформовано у ВЖК. У 1907 р. в Хар-

кові відкрито Вищі жіночі курси Товариства 

взаємодопомоги працюючих жінок. Поряд із 

громадськими у 1905–1917 рр. діяли приват-

ні курси: київські А.Жекуліної (з 1905 р.), 

харківські Н.Невіанд (з 1906 р.), катеринос-

лавські, організовані Копиловим і Тихоно-

вою (з 1916 р.) [11]. 

Чисельність слухачок громадських курсів 

1913–1914 н. р. становила: на київських – 

3811, харківських – 1143, одеських – 621 

особу [11, 9, с. 272]. Медична освіта була 

представлена вищими медичними жіночими 

курсами в Одесі та Харківським жіночим 

медичним університетом [9, с. 272]. Вони 

чітко слідували навчальним програмам і ме-

тодам викладання медичних факультетів 

класичних університетів.  

Матеріальне утримання шкіл головним 

чином лягало на плечі земств, міської влади, 

товариств, благодійників, приватних осіб, а 

розширення мережі залежало від освітніх 

потреб населення даної місцевості, наявності 

ініціаторів і первинного капіталу для ство-

рення жіночих шкіл.  

Бажаючих здобути вищу освіту вистачало. 

Під впливом Першої російської революції з 

1906 р. жінкам дозволили навчатися в уні-

верситетах на правах вільних слухачок: Ки-

ївський відвідували 330 осіб, Одеський – 

170, Харківський – 540, однак з 1908 р. вступ 

жінок до цих шкіл знову заборонили. З  

1915 р. в умовах воєнного часу Рада мініст-

рів Російської імперії дозволила деяким уні-

верситетам прийом жінок на вільні вакансії, 

а з 1916 р. цю практику поширили на всі 

державні заклади вищої освіти [11]. 

Неурядова вища школа компенсувала не-

достатній розвиток деяких ланцюгів держав-

ної (економічна, педагогічна, медична, сіль-

ськогосподарська освіта) і була більш відк-

ритою до організаційних та методичних но-

вовведень. Крім того, вона певною мірою 

пом’якшувала соціальні вади державної сис-

теми, вбираючи ту частину молоді, якій не 

знаходилося місця в навчальних закладах, 

що фінансувалися державою, в силу статевої, 

станової або національної приналежності. 

Саме на це і розраховував уряд, даючи згоду 

на відкриття приватних та громадських ви-

щих шкіл.  

У 1916 р Рада Міністрів констатувала: 

«Частная школа прежде всего должна пойти 

навстречу в удовлетворении потребности в 

образовании тех групп населения, которые 

по той или иной причине не могут получить 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rada_Rosijskoi
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Rada_Rosijskoi
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этого удовлетворения от школы правительс-

твенной» [9, с. 272]. Дійсно, неурядова вища 

школа існувала насамперед в ім'я жіночої 

освіти.  

Вищі жіночі курси готували переважно 

вчителів. Саме тому на початку ХХ ст. на 

українських землях помітно розвинулася 

мережа вищих закладів педагогічної освіти, 

склались тенденції формування загальнопе-

дагогічної підготовки фахівців. Цим навча-

льним закладам належав безперечний пріо-

ритет у розробці теоретичних і практичних 

проблем шкільної та дошкільної педагогіки 

[9, с. 274]. 

Дослідниця Дем’яненко Н. М. чітко виді-

ляє організаційно-педагогічні передумови 

формування загальнопедагогічної підготовки 

у вищій школі ХІХ – першої третини ХХ ст. 

[6, с. 20]: 

1) освітні реформи (1802–1804 рр., 60-х 

років ХІХ ст. і початку ХХ ст.);  

2) становлення державної системи народ-

ної освіти;  

3) поширення мережі державних закладів 

вищої педагогічної освіти – педагогічних 

інститутів (1811–1859 рр.) та педкурсів 

(1860–1867 рр.) при імператорських універ-

ситетах; створення самостійних вищих на-

вчальних закладів (Ніжинського історико-

філологічного інституту князя Безбородька 

(1875 р.), вищих жіночих педагогічних кур-

сів у Києві, Фребелівського педагогічного 

інституту (1907 р.).;  

4) відкриття вищих педагогічних навчаль-

них закладів на громадських і приватних 

засадах, що деякою мірою компенсувало 

нестачу мережі державних;  

5) своєрідність навчального процесу, ав-

тономність програм окремих вищих навча-

льних закладів, що зумовило своєрідність 

розвитку загальнопедагогічної підготовки в 

кожному з них, зокрема в університетах; 

6) становлення основ теоретичного ком-

понента загальнопедагогічної підготовки 

вчителя через викладання курсів педагогіки, 

дидактики, історії педагогічних течій, шкі-

льної гігієни тощо та виключно авторське 

розроблення їх змісту;  

7) визначення практичної складової зага-

льнопедагогічної підготовки – відвідування 

студентами уроків провідних викладачів гі-

мназій з їх наступним аналізом та самостійне 

проведення уроків практикантами.  

На початку ХХ століття спостерігалася 

криза системи педагогiчної освiти, що про-

явилася у жорсткому мiнiстерському конт-

ролі, бюрократизацiї змiсту освiти, наса-

дженні консервативних принципiв ор-

ганiзацiї навчального процесу. У зв’язку з 

посиленням громадсько-педагогiчного руху 

після революційних подій 1905–1907 рр. по-

ступово з’являються позитивні тенденції: 

розробляються питання поєднання педагогі-

чної теорії й шкільної практики, соціальна 

орієнтація у формуванні особистості вчителя.  

Створюються концепцiї, розробляються 

варіативні проекти та моделi загальнопеда-

гогiчної пiдготовки вчителя (С. Ананьїн, 

Ф. Зеленогорський, В. Зеньківський, О. Му-

зиченко, П. Тихомиров). Педагогiчнi теорiї 

характеризуються гуманiстичною орiєнта-

цiєю на саморозвиток особистостi та спря-

мовуються на потреби народної освiти. Роз-

гортається дискусiя з проблем удосконален-

ня пiдготовки вчителя, створення про-

фесiйних програм, інноваційних форм педа-

гогiчної освiти (В. Гельвіг, Т. Лубенець, 

І. Сікорський, К. Щербина).  

Загальнопедагогiчна пiдготовка у вищих 

закладах освіти здiйснювалась на рiвнi ка-

федр, створювалися перші педагогічні ком-

плекси (1908 р.), що започаткувало тенден-

цію до розвитку соціопедагогічних комплек-

сів та регіональних об’єднань. Предметна 

система навчання, яка ставила в центр на-

вчального процесу особистiсть слухача, до-

зволяла проводити загальнопедагогiчну 

пiдготовку в групах спецiалiзацiї згідно з 

автономно розробленими навчальними плана-

ми. Теоретичнi курси доповнювалися практи-

кою у середнiх закладах освiти [6, с. 24]. 

У ІІ половині XIX – першій третині  

XX ст. приватна та громадська вища школа 

цілком сформувалася і за темпами розвитку 

обганяла державну. Вона посилювала най-

більш слабкі місця останньої (педагогічна, 

медична, сільськогосподарська освіта), була 

більш сприйнятливою до організаційних і 

методичних новацій, забезпечувала можли-

вість отримання освіти тим верствам насе-

лення, для яких вступ до державних вищих 

шкіл був ускладнений або взагалі забороне-
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ний (як жінкам). У цьому полягала культур-

но-історична місія неурядової вищої школи 

початку ХХ століття [9, с. 274]. 

Протягом досить тривалого часу з момен-

ту свого виникнення всі без виключення не-

урядові вищі навчальні заклади, на відміну 

від державних, не давали своїм випускникам 

службових і станових прав. І тільки потреба 

в висококваліфікованих кадрах, що посилю-

валася з року в рік, змусила владу визнавати 

дипломи деяких приватних вищих освітніх 

закладів. Ця вимушена поступка мала особ-

ливе значення знову-таки для жінок, які ста-

новили абсолютну більшість учнів. Це відк-

ривало їм шлях навіть до державної служби, 

головним чином на педагогічній, медичній, 

агрономічній ниві. 

Таким чином, період ХІХ – першої трети-

ни ХХ ст. виявився революційним для сис-

теми вищої жіночої освіти. Поява жіночого 

руху була реакцією на низький правовий 

статус, небажання влади змінювати феода-

льно-кріпосницьку систему державних і сі-

мейних відносин при необхідності регуляції 

нових соціально-економічних відносин. Ак-

тивна громадська діяльність жінок сприяла 

законодавчим змінам в державі, у тому числі 

й в галузі освіти. XIX – перша третина ХХ 

століття характеризується створенням сис-

теми вищої жіночої освіти. Основним типом 

вищої школи стали вищі жіночі курси, дія-

льність яких була тісно пов’язана з історією 

класичних університетів. Упередженість 

влади щодо освічених жінок призвела до 

того, що питання заснування та діяльності 

курсів було віднесене до сфери громадської 

та приватної ініціативи. Цей період історії 

освіти є, з одного боку, періодом важкої ор-

ганізаційної та моральної боротьби за вищу 

освіту жінок, а, з іншого, періодом педагогі-

чних новацій, організаційних та методичних 

нововведень у процесі підготовки педагогів 

жіночої статі для середньої школи. 

Зібраний матеріал може бути використа-

ний для дослідження комплексної проблеми 

формування та розвитку вищих навчальних 

закладів в Україні. 
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ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ НА ПРИДНІПРОВ’Ї (1918–1928 рр.)  
У ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ 

 

 

Висвітлено сучасний стан дослідження українськими істориками при-
чин, форм, методів та наслідків репресивної політики більшовиків щодо 
різних категорій населення Придніпров’ї у 1918-1928 рр. Запропонована 
стаття базується на таких фундаментальних принципах історичних 
досліджень, як наукова об’єктивність та історизм. 

Проаналізовані праці систематизовані за напрямами розвідок,у ре-
зультаті чого сформовані чотири історіографічні групи:археографічні 
публікації; дослідження за історичними періодами радянської доби, в яких 
історики торкнулися проблеми політичних репресій на Придніпров’ї у за-
значений період;праці, в яких політичні репресії на Придніпров’ї були 
окремим предметом дослідження;розвідки, в яких у контексті боротьби 
більшовиків із членами конкуруючих соціалістичних та націонал-
комуністичних партій подається інформація про репресії проти них на 
Придніпров’ї. У межах кожної з історіографічних груп проаналізовані здо-
бутки та окреслені перспективи подальших науково-історичних дослі-
джень проблеми. 

У статті, спираючись на науковий доробок вітчизняних істориків, прис-
вячений зазначеній проблемі,показано, що політичні репресії проти різних 
категорій населення Придніпров’я були спрямовані на придушення будь-яких 
форм опору та його адаптацію до радянської моделі управління. 

Ключові слова: червоний терор; репресії; антирелігійна політика; 
опозиція; надзвичайна комісія (ЧК); Державне політичне управління (ДПУ); 
тоталітарний режим. 

 

 

Актуальність обраної теми обумовлена 

тим, що у нових культурно-історичних та 

політичних реаліях сьогодення зростає заціка-

вленість громадськості національною історією. 

Трагічною її сторінкою стала поразка Україн-

ської Народної Республіки 1917–1921 рр., уна-

слідок чого до влади прийшли більшовики, 

які задля інституціалізації радянської влади в 

Україні використовували різні форми та ме-

тоди державного терору. 

Доступ вітчизняних науковців до розсек-

речених архівних фондів колишнього КДБ, 

партійних та радянських установ, розробка 

нових концептуально-методологічних підхо-

дів дозволили розпочати ґрунтовне дослі-

дження проблеми державного терору. Зок-

рема, у центрі уваги опинились політичні 

репресії як найбільш поширена форма теро-

ру радянської держави. У результаті науко-

вий доробок з історії політичних репресій 

досяг межі, за якою постає необхідність його 

історіографічної оцінки. 

Виокремлення із загальноукраїнського 

контексту у самостійний об’єкт наукового 

аналізу проблеми політичних репресій на 

Придніпров’ї у 1918–1928 рр. обумовлене 

кількома причинами. По-перше, Придніп-

ров’я – це історико-географічний регіон роз-

виненого землеробства, гірничодобувної 

промисловості, чорної металургії та маши-
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нобудування, за який йшла запекла боротьба 

у період національно-визвольних змагань 

1917–1921 рр. По-друге, це осередок селян-

ського повстанського руху. Для більшовиків 

Придніпров’я було нашпиговане так званим 

контрреволюційним та опозиційно налашто-

ваним елементом, до якого під час розбудови 

радянської держави застосовували різні фо-

рми та методи репресій. 

Запропонована стаття виконана в рамках 

комплексної науково-дослідної теми: «Со-

ціум УСРР – УРСР в умовах державного  

терору радянської доби 1917–1950-х рр. 

(державний реєстраційний номер – 0114U 

007377)», яка включена до тематичного пла-

ну Інституту історії України Національної 

академії наук України. 

Метою статті є аналіз наукового доробку 

вітчизняних науковців, присвяченого різним 

аспектам репресивної політики радянської 

держави на Придніпров’ї в 1918–1928 рр. 

Об’єктом є опрацювання проблематики, 

пов’язаної із репресивною політикою радян-

ської держави на Придніпров’ї у зазначений 

періоду контексті розвитку сучасної україн-

ської історичної науки. 

Предмет – становлення і розвиток сучас-

ної вітчизняної історіографії проформи, ме-

тоди, особливості та наслідків реалізації бі-

льшовиками репресивної політики на При-

дніпров’ї в зазначений період. 

Хронологічні рамки дослідження мають 

два параметри: 1) конкретно-історичний – 

1918–1928 рр. Саме на цей період припадає 

червоний терор, установлення жорсткого 

контролю радянської держави над суспіль-

ним життям, монополізація влади більшови-

цькою партією шляхом усунення з політич-

ної арени політичних конкурентів в особі 

інших партій, початок боротьби з так званою 

«економічною контрреволюцією», під час 

якої були апробовані організаційні та проце-

суальні елементи для наступних показових 

судових процесів; 2) історіографічний, який 

стосується науково-історичної літератури, 

опублікованої в 1991–2016 рр. та присвяче-

ній дослідженню причин, форм, методів та 

наслідків реалізації репресивної політики 

радянської держави на Придніпров’ї. 

Наукова новизна результатів дослідження 

полягає у тому, що створено цілісну картину 

історіографії про репресивну політику ра-

дянської держави на Придніпров’ї у зазначе-

ний період. 

Джерельна база – монографії, дисертації, 

розвідки, опубліковані у фахових, наукових 

виданнях, збірниках матеріалів конференцій 

та науково-документальній серії книг «Реа-

білітовані історією», що вийшли друком 

упродовж1991–2016 рр. Аналіз джерел до-

зволив визначити особливості сучасного іс-

торіографічного процесу в незалежній Укра-

їні, виявити основні досягнення та окреслити 

перспективи для подальших розробок про-

блеми. 

Методологічна основа дослідження базу-

ється на принципах історизму, систем- 

ності, об’єктивності, методах історіографіч-

ного аналізу та синтезу, проблемно-хроноло-

гічному, порівняльному й ретроспективному. 

Щодо стану розробки зазначеної пробле-

ми, то історіографічних робіт, в яких би вона 

була комплексно висвітлена, немає. У свою 

чергу аналіз наукового доробку вітчизняних 

дослідників, присвячений різним аспектам 

репресивної політики радянської держави на 

Придніпров’ї у 1918–1928 рр. дав змогу сфо-

рмувати наступні історіографічні групи: 

1) археографічні публікації; 2) дослідження 

за історичними періодами радянської доби, в 

яких історики торкнулися проблеми полі-

тичних репресій на Придніпров’ї у зазначе-

ний період;3) праці, в яких політичні репре-

сії на Придніпров’ї були окремим предметом 

дослідження;4) розвідки, в яких у контексті 

боротьби більшовиків із членами конкурую-

чих соціалістичних та націонал-комуністич-

них партій подається інформація про репре-

сії проти них на Придніпров’ї. 

У першу групу об’єднані «Отчет Екатери-

нославской губернской чрезвычайной ко-

миссии с 1 января 1920 г. по 1 ноября 

1921 г.» (Дніпропетровськ, 1994) та окремі 

книги науково-документальної серії Реабілі-

товані історією» [14;16–23].У звіті, уклада-

чем та автором передмови якого є В. В. Чен-

цов, міститься інформація про організацію та 

діяльність Катеринославської губернської 

надзвичайної комісії (далі – губЧК) за вказа-

ний період, справи, які вона розслідувала, 

ліквідовані нею повстанські організації, а 

також надана статистика стосовно засудже-

них осіб [14]. Так, за вказаний період Кате-

ринославською губЧК було розстріляно 370 
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осіб, із них 194 – за бандитизм, 150 – за 

контрреволюцію, 16 – за посадові злочини,  

4 – за шпигунство, 3 – за спекуляцію і 3 – за 

дезертирство [Там само, с. 198]. 

Стосовно книг науково-документальної 

серії «Реабілітовані історією», то в них не 

тільки оприлюднені документи та матеріали 

із фондів державних архівів Запорізької та 

Дніпропетровської областей, але й подають-

ся стислі довідки про репресованих мешкан-

ців Дніпропетровщини та Запоріжжя, скла-

дені на основі архівно-слідчих справ, що 

зберігаються в Архівах тимчасового збері-

гання документів управління СБУ в Дніпро-

петровській та Запорізькій областях, які до-

помагають дослідити репресивну політику 

радянської влади в Придніпров’ї у зазначе-

ний період [16–23]. 

До другої групи увійшли дисертація 

Р. М. Даниленката монографія В. В. Ченцова 

[6; 27]. При цьому Р. М. Даниленкона тлі 

висвітлення характеру та специфіки черво-

ного терору в Україні у 1918–1921 рр. дослі-

див регіональні особливості його практики 

на Катеринославщині у 1918 р. та у  

1920–1921 рр. [6, с. 75, 85-86, 173–175, 187, 

207]. Спочатку, на думку дослідника, черво-

ний терор носив здебільшого стихійний ха-

рактер, революційні трибунали й губЧК не 

стали його головними провідниками, їх фун-

кції перебрали на себе революційно налаш-

товані маси, чим скористалися більшовики, 

скерувавши їх проти своїх політичних опо-

нентів та ворогів. Але поступово терор набув 

більш організованих форм, в цьому значну 

роль відіграли місцеві радянські органи вла-

ди, зокрема військово-революційні комітети. 

Як зазначає Р. М. Даниленко, було проведе-

но реорганізацію надзвичайних комісій, а 

головні їхні зусилля були спрямовані на лік-

відацію політичних опонентів більшовиків, 

ворожих елементів та придушення антибі-

льшовицьких повстань. Задля цього була 

створена Постійна нарада по боротьбі з бан-

дитизмом при РНК УСРР, а також губернсь-

кі та повітові наради на місцях. На Катери-

нославщині, зокрема, проти повстанців діяли 

ЧК, особливі відділи та надзвичайні трійки, 

проводячи розстріли, підпал сіл, широко ви-

користовуючи систему заручників та інсти-

тути відповідачів. 

Щодо наслідків червоного терору, то, як 

вважає історик, точну кількість жертв на по-

чатковому етапі встановити неможливо, 

адже більшість розправ були позасудовими, 

без складання будь-яких протоколів чи спис-

ків жертв, про окремі прояви більшовицько-

го терору в 1918 р. подавалася інформація в 

періодичних виданнях, так, у катеринослав-

ській газеті «Голос робітника» міститься 

інформація, що після того, як більшовики 

залишили місто, було знайдено 20 тіл, зако-

паних на подвір’ї та в саду поблизу помеш-

кання князя Урусова [Там само, с. 75]. У 

1920 р., як зазначає дослідник, спираючись 

на офіційні дані, було розстріляно 179 осіб, а 

в період із січня по листопад 1921 р. – 

370 осіб, тобто вдвічі більше у порівнянні з 

1920 р. [Там само, с. 174]. При цьому 

Р. М. Даниленко звертає увагу на те, що че-

кісти та міліціонери в Катеринославській 

губернії потопали у пияцтві, хабарництві та 

здирництві. Тому непоодинокими були ви-

падки, коли репресували через особисті ра-

хунки, інтриги, наклепи тощо, а головну 

роль в цьому відігравала місцева більшови-

цька верхівка. Однак, незважаючи на негати-

вні явища, робить висновок дослідник, вико-

ристовуючи червоний терор, більшовикам 

вдалося не тільки знищити більшість вороже 

налаштованого населення, але й залякати 

решту, у зв’язку з цим було прийнято рішен-

ня відійти від практики червоного терору, а 

одним із перших кроків у цьому напрямку 

стала реорганізація ВУЧК у ДПУ, але це зо-

всім не означало відмову більшовиків від 

використання політичних репресій в управ-

лінні державою. 

У свою чергу В. В. Ченцовна тлі висвіт-

лення особливостей репресивної політики в 

Україні проти селян, інтелігенції, робітничо-

го класу, молоді, вірян і духовенства різних 

конфесій і церков, членів політичних партій 

соціалістичної та комуністичної орієнтацій, 

внутрішньопартійної опозиції у 1920-ті рр. 

надав інформацію про політичні репресії на 

Придніпров’ї [27, с. 75–76, 83, 84, 86–89, 105, 

107–108, 145, 169–170, 182–183, 193–203, 

206, 211, 235, 239, 243, 245, 259-260, 266-267, 

269, 275, 297, 299-300, 307, 310, 327,  

330–335, 339–349, 358-359, 362, 365–369, 

371, 375]. При цьому історик дійшов виснов-

ку, що політичний терор був універсальним 
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засобом утримання при владі більшовиків і 

забезпечення функціонування державної 

системи, а результатом його широкого засто-

сування стало знищення будь-якої опозиції 

та утвердження наприкінці 1920-х років то-

талітарного режиму сталінського типу. 

У межах третьої групи об’єднано статті, 

опубліковані у фахових наукових виданнях, 

збірнику статей та документів «Історична 

пам’ять Дніпропетровщини: події факти, 

імена» (Дніпропетровськ, 2015), другому та 

третьому томах збірника «Міста і села Дніп-

ропетровщини у вирі політичних репресій» 

(Дніпропетровськ, 2014; 2015), в окремих 

книгах науково-документальної серії «Реабі-

літовані історією» та колективна монографія 

«Минуле з гірким присмаком: Репресії в іс-

торичній ретроспективі радянського суспіль-

ства» (Дніпропетровськ, 2002) [2; 9; 10; 12; 

13; 16; 20–22; 25; 26]. Серед праць цієї групи 

можна виділити декілька підгруп. 

Так, історія політичних репресій щодо рі-

зних категорій населення на Катеринослав-

щині – Дніпропетровщині у 1920-ті рр. ви-

світлена у вступній статті до першої книги 

науково-документальної серії «Реабілітовані 

історією. Дніпропетровська область» (Дніп-

ропетровськ, 2008) [23, с. 5–34] та у колекти-

вній монографії «Минуле з гірким присма-

ком: Репресії в історичній ретроспективі ра-

дянського суспільства» (Дніпропетровськ, 

2002) [25]. Якщо у першому дослідженні 

події подаються у стислій формі, то у моног-

рафії, спираючись на широку джерельної 

базу, простежені основні етапи формування 

тоталітарного режиму, динаміка та особли-

вості реалізації радянською державою репре-

сивної політики щодо різних категорій насе-

лення Дніпропетровщини. Зокрема, розгля-

нуто функції та діяльність Катеринославсь-

кої губернської та Криворізької повітової 

воєнних нарад, боротьбу більшовиків з чле-

нами небільшовистських партій (меншови-

ків, есерів, укапістів), придушення страйко-

вого руху робітників залізничних майстерень 

Катеринославської залізниці, переслідування 

технічних і фінансових керівників металур-

гійного заводу в Кам’янському. 

У свою чергу Д. В. Архірейський та 

В.В. Ченцов проаналізували динаміку та ре-

гіональні особливості діяльності апаратів 

органів державної безпеки на Катериносла-

вщині у 1920-ті рр. [2]. Історики звертають 

увагу, що місцеве партійно-радянське керів-

ництво координувало дії губЧк – окружних 

відділів ДПУ під час проведення арештів 

членів політичних партій – опонентів біль-

шовиків, ліквідації релігійних та опозицій-

них структур. На їх погляд, регіональні осо-

бливості в динаміці державного терору на 

Дніпропетровщині проявилися в наявності 

численних осередків політичної опозиції 

серед членів ВКП(б), наявність яких була 

закономірною через поширення в робітни-

чому середовищі «лівацьких» настроїв. Та-

кож вони зазначають, що серед головних 

напрямів агентурно-оперативної роботи на 

Дніпропетровщині була протидія різномані-

тним релігійним осередкам, насамперед, 

протестантизму. Наприкінці своєї розвідки 

дослідники роблять висновок, що зважаючи 

на масштаби та динаміку політичних репре-

сій в регіоні, верхівка ВКП(б) вважала дер-

жавний терор універсальним методом забез-

печення функціонування радянської держав-

ної системи. 

Тематично близькою до проаналізованих 

вище публікацій є стаття Д. В. Архірейсько-

го «Катеринослав чекістський (1920–1921)», 

в якій висвітлюється створення Катеринос-

лавської губЧК та її каральні заходи щодо 

селянства, робітників залізничних майсте-

рень, представників опозиційних партій (ме-

ншовиків, правих есерів, анархістів), дорево-

люційної інтелігенції [4]. При цьому дослід-

ник звертає увагу на те, що діяльність губЧК 

еволюціонувала. Так, від невпорядкованості 

та нестабільності роботи у 1920 р. чекісти 

перейшли до систематичної, фактично пла-

нової роботи у 1921 р., а широке застосуван-

ня репресій допомогло їм придушити будь-

який опір радянській владі та встановити 

жорсткий контроль над населенням губернії. 

Щодо політичних репресій на Запоріжжі у 

1920-ті рр., то вони стисло висвітлені у всту-

пній статті до першої книги науково-

документальної серії «Реабілітовані історією. 

Запорізька область» (Запоріжжя, 2004) [16, 

с. 7–21]. Репресивна складова у взаєминах 

радянської влади з дореволюційною інтеліген-

цією на Дніпропетровщині у 1918–1928 рр. 

висвітлена у статтях О. Ю. Слонєвського, 

Р. К. Терещенко, В. С. Савчука, В. Борисова, 

В. В. Ченцова та І. М. Єлінова [10; 22; 26]. 
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Проаналізуємо деякі з них. Так, ідеологічні 

аспекти та юридичне підґрунтя політичних 

репресій проти інтелігенції Дніпропетров-

щини в 1920-ті рр. розглянуті у статті 

В. В. Ченцова та І. М. Єлінова [26]. При цьо-

му історики зазначають, що більшовики зна-

чну частину дореволюційної інтелігенції 

зарахували до «ворожого табору», тому у 

1918–1921 рр. її переслідували як саботаж-

ників та контрреволюціонерів, а після того, 

як було створено ЧК, усі судові справи, по-

рушені проти інтелігенції, були вилучені із 

особливих відділів армії й передані ЧК та її 

органам на місцях, при цьому розгляд справ 

був підконтрольний Політбюро й представ-

никам губкомів. Окрім цього, у травні 

1920 р. Політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило пос-

танову про утримання від амністії до Всеук-

раїнського з’їзду Рад, запроваджувалася жо-

рстка цензура – у складі Наркому освіти 

УСРР був створений спеціальний орган – 

Головполітосвіта, який цензурував пресу, 

будь-яке інакодумство жорстко придушува-

лося, виші були позбавлені автономії, вводи-

лася посада політкомісарів, усіх неблагона-

дійних звільняли унаслідок періодичних чи-

сток, а деяких навіть висилали за кордон. Не 

менш жорстку репресивну політику, як за-

значають дослідники, проводила радянська 

держава проти технічної інтелігенції. На за-

водах проводилися періодичні чистки, у ре-

зультаті яких звільняли або виключали з лав 

ВКП(б) неблагонадійні елементи, а 4 червня 

1925 р. у Катеринославі було розпочато слу-

хання справи «про економічне шпигунство» 

на Дніпровському металургійному заводі. 

Таким чином, як вважають історики,усі нев-

дачі в налагодженні виробництва, перебої в 

роботі промислових підприємств і держав-

них установ, які обумовлювалися економіч-

ними причинами, влада перекладала на інте-

лігенцію. 

Боротьбі з так званою економічною 

контрреволюцією на Дніпровському металу-

ргійного заводі імені Дзержинського у  

1920-ті роки присвячена стаття у збірнику 

«Історична пам’ять Дніпропетровщини: події 

факти, імена» (Дніпропетровськ, 2015) [10, 

с. 23–32]. Зокрема, висвітлюється перший 

показовий судовий процес виїзної сесії Вер-

ховного суду УСРР над 20 інженерами Дніп-

ровського заводу і викладачами місцевого 

Робітничого технікуму, а також наслідки для 

заводу «Шахтинської справи». При цьому 

дослідники О. Ю. Слонєвський та Р. К. Те-

рещенко стверджують, що судовий процес у 

Кам’янському можна вважати однією з пер-

ших спроб сил у відносинах радянської вла-

ди зі старою інтелігенцією, який наочно по-

казав, що для керівництва країни висококва-

ліфіковані спеціалісти були і залишаються 

людьми другого ґатунку. 

Політичні репресії радянської держави 

щодо селянства Придніпров’я у 1920-ті рр. 

дослідили Д. В. Архієрейський, А. І. Голуб, 

Є. І. Бородін, В. В. Іваненко, І. С. Павелко,  

Л. Л. Прокопенко, Н. Р. Романець, В. В. Чен-

цов. 

Так, в одноосібній статті Д. В. Архірейсь-

кого та у співавторстві з В. В. Ченцовим дос-

ліджується функціонування та діяльність 

воєнних нарад на Катеринославщині [22, 

с. 715–742; 28]. Зазначається, що воєнними 

нарадами застосувався комплекс каральних 

заходів: інститут заложників і відповідачів, 

п’яти- та десятихатників, обшуки, арешти, 

розстріли. При цьому державний терор про-

ти селян носив цілеспрямований характер, 

його основною метою було придушення 

опору на селі, руйнування традицій та свідо-

мості селянина-одноосібника, створення пе-

редумов для аграрних перетворень. 

У свою чергу А. І. Голуб, аналізуючи 

причини, форми та методи політичних реп-

ресій щодо селянства Катеринославщини – 

Дніпропетровщини у міжвоєнний період, 

відстоює думку, що потрапивши на початку 

1920-х рр. під жорсткий більшовицько-

чекістський контроль, селянство Катеринос-

лавщини-Дніпропетровщини, як і інших ре-

гіонів України, змушене було постійно жити 

і працювати в умовах постійного страху, не-

впевненості, моральної несвободи, а більшо-

вицький політичний режим, спираючись на 

розгалужену систему каральних органів, до-

кладав максимум зусиль, щоб зруйнувати 

традиційний селянський уклад, вихолостити 

у селян почуття власної гідності, любові до 

землі і праці на ній, перетворити їх на безго-

лосих «гвинтиків» тоталітарної системи [22, 

с. 773–786]. 

Є. І. Бородін, В. В. Іваненко, Л. Л. Проко-

пенко та Н. Р. Романець, аналізуючи політи-

ку радянської держави щодо селянства у 
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1920-1930-ті рр., відзначили, що на території 

Катеринославської губернії упродовж берез-

ня – червня 1921 р. був запроваджений вій-

ськовий стан, створювалися надзвичайні ка-

ральні органи – військові наради, робочими 

органами яких на місцях ставали польові 

штаби, виїзні сесії революційних трибуналів, 

надзвичайні трійки, внаслідок чого були об-

межені громадянські права й свободи селян, 

запроваджений інститут кругової поруки, ши-

роко застосовувалися репресії [12, с. 3–18]. 

У свою чергу Н. Р. Романець також про-

аналізувала характер та особливості репре-

сивної політики у селах Придніпров’я у пе-

ріод непу [Там само, с. 37–51]. При цьому 

вона акцентує увагу, що попри задекларова-

ний владою в період непу союз із селянст-

вом, органи ДПУ пильно відстежували всі 

процеси на селі, особливу увагу приділяючи 

так званим «колишнім» (петлюрівцям, повс-

танцям, білогвардійцям, особам, які відкрито 

демонстрували негативне ставлення до іс-

нуючої влади). Саме проти них, зазначає до-

слідниця, були спрямовані перші репресивні 

«чистки» упродовж другої половини  

1925–1928 рр., під час яких уперше прояви-

лись єдність «селянської» та «української» 

ліній у діяльності ДПУ. Таким чином, робить 

висновок Н. Р. Романець, радянська влада, не 

тільки вилучала із села актив, здатний очо-

лити рух селянського опору, та осіб із досві-

дом збройної боротьби проти більшовиків, а 

й фактично готувала ґрунт до «соціалістич-

ної перебудови аграрного сектора». 

Репресивна політика радянської держави 

щодо селян Вознесенки (нині частина Запо-

ріжжя) та Новояковлівки Запорізької губернії 

висвітлені у краєзнавчих дослідженнях  

І. С. Павелката, С. Д. Рев’якіна [20, с. 200–204, 

218–220]. Дещо окремо, за межами визначе-

ної підгрупи, знаходяться дисертаційні дос-

лідження Д. В. Архірейського, В. П. Бурма-

ги, А. П. Демартина, в яких надана окрема 

інформація про репресії радянської влади 

щодо селян Катеринославщини [3; 5; 7]. 

Релігійний аспект політичних репресій на 

Придніпров’ї у зазначений період дослідили 

О. В. Бойко та О. М. Ігнатуша [14; 24; 9]. 

Зокрема,О. В. Бойко застосування репресій 

проти церкви пояснює політичними мотива-

ми, акцентуючи увагу, що упродовж  

1919–1921 рр. більшовики фрагментарно 

використовували терор, займаючись перева-

жно підривом економічної могутності церк-

ви, заохочуючи розколи у церковному сере-

довищі із подальшим підпорядкуванням «ро-

зкольників», активно використовуючи адмі-

ністративні методи боротьби, агітацію й 

пропаганду із метою формуванням у свідо-

мості населення «образу ворога», запрова-

джуючи кримінальну відповідальність за 

відправку таких релігійних обрядів, як хре-

щення, вінчання, поховання, а також впрова-

джуючи своїх співробітників до общин із 

метою виявлення контрреволюційних на-

строїв серед духовенства та членів общин 

[14, с. 29–69; 24, с. 743–762]. При цьому іс-

торик зазначає, що сексотами була частина 

священиків різних православних течій, за це 

вони отримували грошові винагороди, а де-

хто навіть використовував свій новий «ста-

тус» для вирішення особистих проблем У 

свою чергу характерним методом роботи 

ДПУ було використання сексотів для прове-

дення провокацій. На думку О. В. Бойка, 

посилення репресій щодо духовенства та 

вірян відбулося після прийняття нового 

Кримінального кодексу в 1927 р., де в окре-

мий розділ були виділені контрреволюційні 

злочини, як результат, вірян і служителів 

культу стали звинувачувати у шкідництві, 

шпигунстві, участі у контрреволюційних 

організаціях тощо. 

Щодо статті О. М. Ігнатуші, то ним дослі-

джена репресивна складова у відносинах 

радянської влади та Української автокефаль-

ної православної церкви на Запоріжжі у 

1920-ті рр. й зроблено висновок, що основ-

ною причиною гонінь було те, що придушу-

ючи національний церковний рух, радянська 

влада встановлювала контроль над населен-

ням України [9]. У свою чергу О. Ковальов, 

В. Тимофєєв та І. Я. Науменко присвятили 

краєзнавчі розвідки висвітленню долі свяще-

ників, які постраждали від репресій у  

1920-ті рр. [16, с. 182–186; 21, с. 104–108]. 

Близьким до визначеної підгрупи, хоча й 

зі своїми особливостями,є дисертаційне дос-

лідження Є. О. Сніди, в якому висвітлені 

спроби впровадження більшовиками антице-

рковної політики у Катеринославській єпар-

хії в 1918–1920 рр. [24, с. 134–149]. При 

цьому історик звертає увагу, що спочатку 

при втіленні антицерковної політики біль-



Iсторичний архiв 

68 

шовики робили акценти на заборонних та 

роз’яснювальних методах, а коли вони не 

давали результатів, застосовували репресії. 

Зокрема, перші жертви більшовицького те-

рору з’явилися вже у березні 1918 р. 

Стосовно праць четвертої групи, то  

С. А. Кокін, О. М. Мовчан, В. Ю. Пушкін,  

В. В. Ченцов, Д. В. Архірейський, В. В. Іва-

ненко та А. І. Голубу контексті боротьби 

більшовиків із членами конкуруючих партій 

надали інформацію про репресії проти них 

на Придніпров’ї [11; 15; 8; 1]. 

Так, С. А. Кокін та О. М. Мовчану своїй 

роботі серед основних причин розгортання 

репресій проти право есерівської та меншо-

вицької опозиції в Україні в 1920–1924 рр. 

вказують на їх значний вплив на робітників, 

завдяки чому вони зберегли контроль над 

профспілками [11]. Наприклад, меншовики 

зберігали перевагу у керівництві профспіл-

ковими організаціями в Катеринославі та 

разом із правими есерами –в Олександрівсь-

ку (Запоріжжі). Окрім цього, вони мали й 

політичний вплив, за даними, які наводять 

дослідники, навесні 1920 р. в Катеринослав-

ську міську раду було обрано 450 більшови-

ків і співчуваючих їм та 120 меншовиків. 

Таке становище не могло задовольнити бі-

льшовиків, тому розпочалися репресії, які, як 

зазначають історики,набули систематичного 

та широкомасштабного характеру, зокрема, 

анти меншовицька репресивна кампанія роз-

почалися навесні 1920 р. й сплески репресій 

припадають на весну – літо 1920 р., лютий – 

березень 1921 р., січень 1922 р., квітень – 

травень 1923 р. При цьому дослідники акце-

нтують увагу, що на початковому етапі бі-

льшовики не тільки заарештовували актив-

них членів РСДРП, а й з метою їхньої дис-

кредитації провели перший в радянській 

Україні судовий процес над членами Київсь-

кої організації РСДРП. Новий наступ на ме-

ншовиків, як відзначають С. А. Кокін та 

О.М. Мовчан, співпав із політичною та еко-

номічною кризами 1921 р. і, на відміну від 

попереднього, ніяких конкретних звинува-

чень заарештованим меншовикам не висува-

лося, натомість була розгорнута широкома-

сштабна пропагандистська кампанія проти 

РСДРП, завданням якої була остаточна лік-

відація впливу меншовиків у кооперативах, 

радах і професійних спілках, при цьому осо-

бливу увагу приділяли профспілкам хіміків, 

друкарів, радянських службовців і харчови-

ків, де меншовики користувались найбіль-

шою популярністю. 

У 1922 р., як зазначають історики, репре-

сії торкнулися вже і членів молодіжного ме-

ншовицького руху, який народжувався після 

розгрому місцевих організацій РСДРП і роз-

пуску про меншовицьких профспілкових 

центрів, але головні зусилля влади, як і ра-

ніше, були спрямовані на ліквідацію існую-

чих та на попередження відродження розг-

ромлених меншовицьких партійних органі-

зацій та об’єднань. У результаті, роблять 

висновок С.А. Кокін та О.М. Мовчан, навес-

ні 1922 р. фактично була ліквідована одна з 

найбільших і дійових організацій РСДРП – 

Катеринославська, до середини 1922 р. від 

ЦК партії і його місцевих комітетів залиши-

лись тільки лічені одиниці: одні відійшли від 

політичної діяльності, а то й формально ви-

йшли з партії, другі перебували у засланні 

або у в’язниці, треті – закордоном, а легаль-

ність партії стала фікцією та допомагала ЧК 

у справі «виловлювання» соціал-демократів, 

які зберігали політичну активність. 

У квітні – травні 1923 р., зазначають дос-

лідники, прокотилося декілька хвиль арештів 

меншовиків в Україні, які зачепили як місце-

ві осередки молодіжного меншовицького 

руху, так і залишки партійних комітетів, що 

у свою чергу активізувало процес організа-

ційного та ідеологічного розпаду РСДРП, 

який завершився у наступному році. При 

цьому першими в Україні у травні 1923 р. 

про необхідність саморозпуску заявили ка-

теринославські меншовики. Так, у червні за 

їх ініціативою були розпущені Кам’янська та 

Криворізька організації, усього до організа-

ційного руху за самоліквідацію РСДРП при-

мкнуло 45 меншовиків Катеринославщини, 

які у грудні 1923 р. зібрались на губернську 

нараду колишніх членів РСДРП і оголосили 

про ліквідацію Катеринославської організа-

ції, а наслідки самоліквідації губернських 

комітетів у лютому 1924 р. підбив Всеукра-

їнський з’їзд колишніх меншовиків, на якому 

було ухвалено постанову про ліквідацію ме-

ншовицьких осередків в Україні та позбав-

лення закордонної делегації повноважень, 

незгодні з рішенням з’їзду були репресовані 

ДПУ. 
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Щодо репресивної кампанії проти правих 

есерів, то історики виділили у її реалізації 

три етапи: травень – червень 1922 р., липень 

– серпень 1922 р., вересень – листопад 

1922 р.; проаналізували причини та методи 

репресій, але не надали інформацію про реп-

ресії на Придніпров’ї. Підсумовуючи своє 

дослідження, С. А. Кокін та О. М. Мовчан 

зазначили, що упродовж 1920–1924 рр. в 

Україні шляхом широкого використання ре-

пресивних заходів відбувся штучний перехід 

від багатопартійності та ідеологічного плю-

ралізму до повної монополії ВКП(б) не тіль-

ки на владу, а й на політичну діяльність вза-

галі. 

У статті В. Ю. Пушкіна та В. В. Ченцова у 

контексті аналізу взаємин більшовиків із 

Українською Комуністичною партією (далі – 

УКП) подається інформація про кількісний 

склад її осередків на Катеринославщині, а 

також застосовані репресії [15]. При цьому 

історики звертають увагу, що у зв’язку з тим, 

що УКП залишилася фактично єдиною офі-

ційно діючою опозиційною партію, вона пе-

ретворювалася на легальний центр усіх так 

званих антирадянських елементів, тому її 

ліквідація була неминучою. Початок широ-

комасштабних репресій проти членів УКП, 

як зазначають історики, був обумовлений 

тим, що з розгортанням українізації вплив 

УКП вийшов з-під контролю КП(б)У. Щодо 

форм та методів репресій проти УКП, то ор-

гани ДПУ використовували вже раніше ап-

робовані: дискредитація лідерів, розкол, усу-

нення з роботи, арешти, висилання за межі 

України, судові процеси. 

У свою чергу В. В. Іваненко та А. І. Голуб 

розглянули методи та форми переслідування 

меншовиків на Катеринославщині на почат-

ку 1920-х рр. [8]. При цьому вони акцентува-

ли увагу на тому, що саме Катеринославська 

меншовицька організація була найбільшою 

та найвпливовішою в Україні, мала повітові 

організації, тому і зазнала переслідувань з 

боку більшовиків під час монополізації ними 

влади. 

Щодо статті Д. Архірейського та В. Чен-

цова, то у ній висвітлені репресивні аспекти 

боротьби більшовиків проти соціалістичних 

партій, зокрема й на Придніпров’ї в 1920-ті 

рр. [1]. Історики, як і попередні дослідники, 

звертають увагу, що репресії більшовиків 

проти меншовиків були спричинені їхньою 

популярністю серед пролетарів, але обстою-

ється думка, що антименшовицька репреси-

вна кампанія розпочалася 11 січня 1921 р. й 

фактично тривала до 1930 р. Як зазначають 

дослідники,на початку протистояння не на-

було такого жорстокого характеру, як між 

більшовиками і членами несоціалістичних 

партій, але згодом репресії посилювалися, а 

репресивні методи боротьби видозмінювали-

ся. Так, у 1921–1922 р. поширеними метода-

ми репресій були: масові арешти та 

ув’язнення у концтабори активних членів 

меншовицьких організацій,обмеження у пра-

вах, заборона працювати у профспілках та 

висилання з міста у розпорядження ВЧК не-

активних меншовиків; у 1923 р. – масові 

арешти та висилання, чистка вишів, держав-

них установ, впровадження у меншовицьке 

середовище чекістської агентури, економіч-

ний тиск, нацьковування пролетарів; у 1925-

1927 рр. – індивідуальні арешти та висилан-

ня; у 1928 р. – арешти, складання «покаян-

них листів» та публічне зречення меншовиз-

му. Також дослідники наводять окремі ста-

тистичні дані щодо чисельного складу мен-

шовицьких організацій та кількості репресо-

ваних, зокрема й на Придніпров’ї у дослі-

джений період [Там само, с. 24, 25, 27, 29]. 

Щодо репресій проти есерів, то Д. В. Ар-

хірейський та В. В. Ченцовтакож дослідили 

причини та методи боротьби більшовиків із 

членами УКП(боротьбистів), правими есе-

рами, есерами-синдикалістами та максималі-

стами, акцентуючи увагу, що широкомасш-

табні репресії проти них розгорнулися наве-

сні 1920 р. і були обумовлені бажанням бі-

льшовиків послабити політичний вплив есе-

рів на вибори до місцевих рад. Історики та-

кож звертають увагу на хвилеподібний хара-

ктер антиесерівської кампанії, виділяючи 

наступні сплески репресій: березень 1921 р., 

травень 1921 р., серпень 1921 р., червень – 

початок липня 1922 р., вересень – листопад 

1922 р., червень 1925 р., 1927 р., січень 

1928 р. У статті подаються дані щодо кілько-

сті заарештованих есерів, зокрема, й на При-

дніпров’ї у 1927 р. Підсумовуючи своє дос-

лідження, Д. Архірейський та В. Ченцов ро-

блять висновок, що протистояння більшови-

ків і соціалістів у період непу було не класи-

чною політичною боротьбою між конкурую-
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чими партіями за вплив на населення, а низ-

кою різноманітних репресивних заходів, же-

ртвами яких ставали партії, що не підтриму-

вали ідеологію і практику більшовиків. 

Отже, проведений аналіз наукового доро-

бку вітчизняних істориків, присвяченого різ-

ним аспектам репресивної політики радянсь-

кої держави на Придніпров’ї в 1918-1928 рр. 

дає змогу констатувати, що проблема пере-

буває у центрі уваги. При цьому дослідникам 

вдалося проаналізувати причини, форми, 

методи, наслідки репресивної політики бі-

льшовиків щодо різних категорій населення 

на Придніпров’ї та висвітлити процес моно-

полізації влади більшовицькою партією. 

Водночас, на нашу думку, бракує комплекс-

ного монографічного дослідження проблеми, 

яке спиралося б на документи, що зберіга-

ються у фондах Галузевого державного архі-

ву СБУ та Архівів тимчасового зберігання 

документів УСБУ в Дніпропетровській та 

Запорізькій областях, що й необхідно враху-

вати дослідникам проблеми у майбутньому. 
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This article sheds light on the current state of the study carried out by Ukrainian historians of the problem of politi-

cal repressions in the Dnieper region in the years 1918–1928.The main aim of the article is to analyze the main histori-
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ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ СТОСУНКІВ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ  

В 1924–1934 рр. 
 

 

Досліджується досвід діяльності державного органу спрямованого на 
врегулювання міжетнічних стосунків, втілювати державну політику на 
рівні міжетнічних стосунків національних меншин в період запровадження 
політики коренізації (українізації), а згодом і суцільної колективізації. Ав-
тор спробує знову дослідити важливий аспект міжетнічних стосунків та 
їх державного регулювання в умовах трансформації соціально-
економічного життя та зміни ідеологічних і політичних доктрин. Розпо-
діл людей за національною ознакою навіть в умовах більшовицького екс-
перименту зберігався і ніякі гасла, виступи ідеологів нової доктрини не 
могли казковим шляхом перетворити багатонаціональну спільноту на 
одноманітну масу будівельників комунізму. Здійснюється спроба пригор-
нути увагу читачів не просто до факту існування відповідного органу 
міжетнічного регулювання, а використати напрацювання в сучасних 
умовах подальшого розвитку різних етносів та напрацювання етнонаці-
ональної політики в умовах євроінтеграційних процесів.  

Ключові слова: комісія; національні меншини; етнос; виконавчі органи 
влади; структура; селянство; релігійні вірування. 

 

 

Історія міжнаціональних стосунків в 

Україні притягувала погляди істориків-

науковців своїм досвідом втілення на тере-

нах поліетнічного населення національної та 

інтернаціональної ідеї. Автор спробує знову 

дослідити важливий аспект міжетнічних сто-

сунків та їх державного регулювання в умо-

вах трансформації соціально-економічного 

життя та зміни ідеологічних і політичних 

доктрин. Розподіл людей за національною 

ознакою навіть в умовах більшовицького 

експерименту зберігався і ніякі гасла, висту-

пи ідеологів нової доктрини не могли казко-

вим шляхом перетворити багатонаціональну 

спільноту на одноманітну масу будівельни-

ків комунізму. Майнове розшарування сус-

пільства існувало всередині кожної етнічної 

групи яка мешкала в Україні, як і на решті 

територій Російської імперії та світу в ціло-

му. Специфіка Миколаєва полягала як раз в 

тому, що орієнтація всього економічного 

життя на забезпечення потреб військово-

морського флоту вимагала залучення пред-

ставників різних професій та кваліфікацій і 

питання національної «чистоти» або обрано-

сті взагалі не було актуальним, а тому в місті 

були сконцентровані представники різних 

етнічних груп, які в свою чергу сповідували 

свої характерні релігії. Саме тому Миколаї-

вщина демонструвала толерантне ставлення 

до всіх конфесій та етносів. 

Слід знову згадати низку нотаток В. Уль-

янова з приводу національного питання на-

писаних в 1922 р., де він зазначав (на мові 

оригіналу для більшої достовірності): «Я уже 

писал в своих произведениях по националь-

ному вопросу, что никуда не годится аб-

страктная постановка вопроса о национализ-
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ме вообще. Необходимо отличать национа-

лизм нации угнетающей и национализм 

нации угнетённой, национализм большой 

нации и национализм нации маленькой. По 

отношению ко второму национализму почти 

всегда в исторической практике мы, нацио-

налы большой нации, оказываемся винова-

тыми в бесконечном количестве насилия, и 

даже больше того – незаметно для себя со-

вершаем бесконечное количество насилий и 

оскорблений, – стоит только припомнить 

мои волжские воспоминания о том, как у нас 

третируют инородцев, как поляка не назы-

вают иначе, как «полячишкой», как татарина 

не высмеивают иначе, как «князь», украинца 

иначе, как «хохол», грузина и других кавказ-

ских инородцев, – как «кавказский человек». 

Поэтому интернационализм со стороны 

угнетающей или так называемой «великой» 

нации (хотя великой только своими насили-

ями, великой только так, как велик держи-

морда) должен состоять не только в соблю-

дении формального равенства наций, но и в 

таком неравенстве, которое возмещало бы со 

стороны нации угнетающей, нации большой, 

то неравенство, которое складывается в жиз-

ни фактически. Кто не понял этого, тот не 

понял действительно пролетарского отноше-

ния к национальному вопросу, тот остался, в 

сущности, на точке зрения мелкобуржуазной 

и поэтому не может не скатываться ежеми-

нутно к буржуазной точке зрения. Что важно 

для пролетария? Для пролетария не только 

важно, но и существенно необходимо обес-

печить его максимумом доверия в пролетар-

ской классовой борьбе со стороны инород-

цев. Что нужно для этого? Для этого нужно 

не только формальное равенство. Для этого 

нужно возместить так или иначе своим об-

ращением или своими уступками по отно-

шению к инородцу то недоверие, ту подо-

зрительность, те обиды, которые в историче-

ском прошлом нанесены ему правительством 

«великодержавной» нации [1, с. 356–362]. 

Таким чином ми спостерігаємо в роботі про-

відника більшовицької партії суто теоретич-

не ставлення та теоретизування щодо регла-

ментування національного питання в цілому 

та стосовно України. Соціальний експери-

мент захопив думки багатьох освічених по-

літиків та представників фінансової еліти. 

Офіційний підхід керманичів комуністично-

го режиму фактично став програмою для 

наступних кроків по запровадженню не лише 

економічних експериментів, а також і полі-

тичних. Політика «коренізації», «україніза-

ції» підштовхнула маси людей до активної 

участі в перетвореннях і співпраці в ідейній і 

етнічній сферах. ВУЦВК і РНК УСРР 

01.08.1923 р. приймають постанову «Про 

заходи забезпечення рівноправності мов і 

про допомогу розвиткові української мови» 

чим задекларували початок нового етапу в 

розвитку українського етносу, запроваджен-

ню політики українізації. Запаморочення від 

перемоги спонукало до виникнення впевне-

ності у можливості втілити в життя будь-які 

свої ідеї, в тому числі і в етнічній сфері, пе-

ретворити із маси різних націй одну радян-

ську з інстинктивною інтернаціональною 

ідеологією та самовідданістю і самопожерт-

вою заради партійної ідеї. Осередком тво-

рення та втілення нових підходів і стає 

Центральна комісія національних меншин 

(ЦКНМ) при ВУЦВК, яка створила свої міс-

цеві органи для реалізації прийнятих рішень 

по всій країні. Основну інформацію про фо-

рми та методи своєї роботи дали самі співро-

бітники: Я. Д. Саулевич [3, с. 28–29], П. Бу-

ценко [2, с. 4] та інші. Практично на ЦКНМ 

було покладено обов’язок координувати  

та консультувати в питаннях соціально-еко-

номічного регулювання і формування конт-

рольованих міжетнічних стосунків на тере-

нах УСРР, втілення політики коренізації се-

ред не українців, представників не титульної 

нації. Захопленість своєю роботою і запамо-

рочення від необмеженості влади створили 

умови для того, щоб в своїх друкованих ви-

ступах співробітники висловлювали не лише 

хвалу державній партії, а також і висловлю-

вати певні зауваження і пропозиції щодо 

покращення ситуації в етнічній політиці. 

Саме набирання нищівних обертів репресій 

пригальмували критичні виступи на початку 

30-х років. В ідеологічній сфері перемагає 

концепція створення нової етнічної групи на 

планеті земля – «радянського народ» і тому в 

науковому і політичному середовищі зникає 

навіть думка про висвітлення на шпальтах 

газет та в журналах, або з трибун питань 

пов’язаних з окремими етносами, націями. 

Серед науковців знову виникає зацікавле-

ність у вивченні цієї теми лише в 80-х роках 
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ХХ ст., коли починає руйнуватись не лише 

радянська економіка, а ідеологія в цілому. 

Одними з перших в період гласності стали 

дослідження Б. В. Чирка [12, с. 68], Л. Рябо-

шапки [22, с. 71], В. С. Орлянського [23,  

с. 160], Н. Ставицької, Л. Якубової [19, с. 12] 

та інших.  

Офіційно 19.03.1924 р. політбюро ЦК 

КП(б)У своєю постановою «Про відділ нац-

мен при НКВС» [11] обумовило прийняття 

постанови ВУЦВК від 28.04.1924 р. і ство-

рення ЦКНМ. Зазначені акти декларували 

трансформацію статусу органу який займав-

ся національною політикою, тобто перехід з 

системи органів виконавчої влади (НКВС) до 

системи органів законодавчої влади. Форму-

вання місцевих представництв затяглося до 

початку 1926 р. Нажаль утворилась подвійна 

система підпорядкування: відповідному окр-

виконкому і ЦКНМ при ВУЦВК, якій при-

таманний бюрократизм, тяганина і певна 

безвідповідальність посадовців. Життя вима-

гало деталізації питань які виникли при за-

провадженні політики багатомовності і тому 

в листопаді 1925 р. приймається постанова 

ВУЦВК і РНК УСРР «Про мову зносин ор-

ганів влади і діловодства в адміністративно-

територіальних одиницях, утворених за на-

ціональною ознакою», в грудні 1926 р. пос-

танова РНК УСРР «Про задоволення культу-

рних потреб населення національних райо-

нів» [6, с.37]. Перший склад комісії було 

оприлюднено 20 квітня 1924 р. в «Вістях 

ВУЦВК» де зазначалось, що це тимчасова 

комісія у склад М. Совцова (голова), І. Гаф-

теля, Ойлевича, І. Сударського [21, с. 27]. 

Планувалось, але не судилось стати, що буде 

проведено Всеукраїнський з’їзд національ-

них меншин з пропорцією 1 чоловік від 1000 

населення [2, с. 4]. Таємниця не проведення 

з᾿їзду ще чекає на своє дослідження. Мож-

ливо виникла ситуація коли більшовицькі 

поводирі впевнились у непорушності своєї 

влади і потреба у представницькому зібранні 

відпала, а можливо також відіграв свою роль 

той факт, що в цей період часу вже ситуація 

змінюється щодо вимог до осіб уповноваже-

них приймати рішення в країні де переміг 

пролетаріат і відтепер потрібно було щоб 

представник національних меншин був спо-

чатку членом партії, яка контролювала б йо-

го дії, а вже потім і представником етнічних 

меншин. На першому засіданні Комісії, 3 

травня 1924 р., було розпочато виявлення та 

визначення етнічного складу УСРР, визна-

чення кордонів його проживання та дослі-

дження їх соціального, економічного та ку-

льтурного становища [5, с. 56]. Спочатку 

розпочалась робота по вивченню і дослі-

дженню етносів на місцях, визначенню іс-

нуючих проблем та спроб визначення шляхів 

їх подолання. Положення про комісію визна-

чало її мету: «розвиток і закріплення мирно-

го співмешкання й братського співробітниц-

тва всіх національностей, що живуть на те-

риторії УСРР і широке сприяння матеріаль-

ному й культурному розвиткові національ-

них меншостей». Відтепер ЦКНМ склада-

лась з голови, призначеного ВУЦВК з числа 

членів своєї Президії та членів ЦКНМ з 

представників єврейської, німецької, польсь-

кої, болгарської та молдавської національно-

стей [5, с. 56]. На місцях апарат Комісії мав 

складатись з губернських і окружних бюро 

нацменшин, які створювались при президіях 

відповідних виконкомів та за призначенням 

їхніх президій, при обов’язковому затвер-

дженні ЦКНМ. Синхронно відбувались про-

цеси трансформації адміністративно-терито-

ріального устрою країни, завдяки чому та-

кож мали вирішуватись міжнаціональні пи-

тання. Наприклад, в жовтні 1922 р. Микола-

ївська й Одеська губернії об’єднуються в 

Одеську. В березні 1923 р. в ній створюється 

6 округів, у т.ч. і Миколаївський, який в 

1925 р. стає самостійною адміністративною 

одиницею. До його складу в 1925 р. входило 

9 районів: Варварівський, Вознесенський, 

Володимирівський, Ландауський, Миколаїв-

ський, Новобузький, Новоодеський, Очаків-

ський, Привільнянський. Площа округу за-

ймала половину території сучасної області. 

Проживало тут 473,3 тис. чоловік, а на 1928 

рік – близько 600 тис., у т.ч. у сільській міс-

цевості – 448 тис. чоловік. Інші частини су-

часної області входили до Одеського, Пер-

вомайського (Тилігуло-Березанський, Благо-

датнівський, Врадіївський, Доманівський, 

Кривоозерський, Первомайський райони) та 

Херсонського округів (Снігурівський, Берез-

негуватський райони) [5, с. 56]. 

24 листопада 1924 р. РНК УСРР ухвалює 

постанову «Про штати губернських комісій у 

справах національних меншостей» якою пе-
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редбачалось створення 34 посад нацменпра-

цівників для роботи серед євреїв, німців, по-

ляків, молдаван, греків та болгар [7, с. 25]. 

Одночасно було здійснена територіальна 

реформа, яка ліквідувала губернії і встано-

вила триступеневий принцип адміністратив-

ного поділу держави. 30 травня 1925 р. РНК 

УСРР ухвалює постанову «Про штати окруж-

них комісій національних меншостей» яка інте-

грувала становище нацменустанов до нової 

структури органів виконавчої влади [8, с. 68]. 

До 1 жовтня 1925р. на місцях працювало 

29 працівників по єврейській лінії, 11 – німе-

цькій, 8 – польській, 4 – молдаван, 3 – бол-

гар, 2 – греків і 1 – росіянин [10, с. 38]. В 

1928 р. працювало в штаті вже140 чоловік. 

Кадри не лише збільшувались, але також і 

демонстрували основні прогалини радянсь-

кої системи: низька професійна кваліфікація, 

малограмотність, обмежений кругозір. Прак-

тична роботи спонукала до створення відпо-

відних комісій при райвиконкомах, напри-

клад, Одеське ОБНМ в своїх рішеннях за-

значало, що лише створення районних і сіль-

ських комісій може спричинити позитивні 

зрушення у роботі з національними менши-

нами, тому що існування впродовж року 

продемонструвало формальність їх діяльнос-

ті. Практично стало зрозумілим, що відносна 

не впливовість на господарську діяльність та 

відповідно відсутність «дивідендів» від ви-

конання суто теоретичної роботи спричини-

ло кадровий «дефіцит». Сумісництво стало 

поширеним явищем серед посадовців, конт-

роль за заповненням посад покладено було 

на партійні органи, але справа від цього про-

довжувала страждати. Закрита постанова 

Малої Президії ВУЦВК відбивала кадрову 

кризу і допускала заповнення штабів ОБНМ 

сумісниками.  

В січні 1925р. майже повністю оновлю-

ється не лише особовий склад комісії, а та-

кож і голова, яким стає М. І. Лобанов [11,  

с. 28]. З березня 1926 р. Мала Президія ВУ-

ЦВКу затверджує наступний склад ЦКНМ, а 

саме: голова Комісії – М. І. Лобанов, заступ-

ники: – від польського населення – Я. Сауле-

вич, – від єврейського населення – Левін, – 

від німецького – І. Гафтель, – від болгарсь-

кого – Міцев, – від грецького – С. Ялі, – без 

визначення – Я. Кантор. 4 жовтня 1927 р. 

офіційно до складу Комісії було введено 

представника НКВС І.Д.Гавриліна для здійс-

нення відповідного державного контролю за 

діяльністю та спрямованість рішень, відпові-

дність державній політиці та рішенням уряду 

[12, с. 68]. 

Миколаївським округом опікувався І. Га-

фтель [19, с. 204]. Під час відвідувань місце-

вих осередків складались аналітичні доповіді 

в яких висвітлювались питання: соціально-

економічне становище етнічних громад, ро-

бота сільрад, колективізація, становище осві-

ти представників етнічних меншин, сутність 

та можливі варіанти вирішення конкретних 

національно-культурних проблем, станови-

ще релігійних установ та самоідентифікації. 

Під час таких відряджень представники Ко-

місії займались також консультуванням і 

координуванням вирішення земельних супе-

речок та подання висновків щодо можливого 

їх вирішення з врахуванням національних 

чинників. Практично всі співробітники на-

магались поширити свої погляди та здобутки 

серед якомога ширшого кола, а тому сис-

тематично друкували свої роботи як у  

формі статей, так і монографій, наприклад  

С. Г. Ялі, А. Глинський, А. Гітлянський,  

Д. Мац. 

В березні 1924 р. відповідно з рішенням 

Миколаївського окрвиконкому створюється 

окружна комісія з рівноправності мов (піз-

ніше називатиметься з українізації), яку очо-

лив заступник голови окрвиконкому Литви-

нов. До неї увійшли представники наросвіти, 

партійних і адміністративних органів, політ-

освіти. Відповідно з директивними докумен-

тами на неї покладалися завдання розробки 

заходів і контроль за їх впровадженням в 

процесі українізації. Упродовж 1924 р. комі-

сія на своїх засіданнях розглядала біжучі 

питання про українізацію шкіл, дитячих сад-

ків, банків, заводів, лікарень, радянських 

установ тощо. Такі комісії були утворені в усіх 

районах округи на підприємствах, держуста-

новах, школах, вузах, лікарнях [25, с. 13]. 

Практично українізацією мав займатися 

наркомат освіти з відповідними підрозділами 

на місцях – губернськими і окружними ін-

спектурами народної освіти. 

1 серпня 1923 р. створюється Миколаївсь-

ка окружна інспектура народної освіти. Ста-

ршим інспектором якої з 10.11.1923 р. і до 

кінця 1929 р. був член КП(б) У з 6-річним, на 
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той час, педагогічним стажем Подольський 

Йосип Григорович. Сам апарат інспектури 

нараховував 14 чоловік. Помічником стар-

шого інспектора був позапартійний Сидоро-

вич С. І., інспектором соціального виховання 

Микитенко М. І., інспектором лікнепу Туре-

цька Є. А., інспектором дитячого руху Гри-

гор’єв М. І., інспектором відділу національ-

них меншин Мельман Е. І. та ін. Національ-

ний склад апарату окрінспектури був такий: 

3 українця, 8 євреїв, 2 росіянина, 1 німець. 

До 1.07.1926 р. апарат зріс до 24 чоловік, з 

яких 6 українці, 3 – росіяни, 12 – євреї, 3 – 

іншої національності.i В кількісному зрос-

танні апарату окрінспектури перевага зали-

шалася за неукраїнцями, що позначилося на 

опануванні співробітниками українською 

мовою. Лише 12 відповідальних працівників 

більш-менш задовільно володіли нею. Таким 

чином вже за цими фактами стає зрозумілим 

чим була обумовлена незацікавленість апа-

ратників в рішучих і плідних діях щодо укра-

їнізації, подоланні перешкод на її шляху. 

Завдяки зусиллям старшого інспектора 

Подольського Й. Г. – сумлінного виконавця 

партійних і урядових постанов, що стосува-

лись українізації, були досягнуті в цій царині 

певні успіхи. Існувала низка чинників, які 

гальмували процеси втілення політики укра-

їнізації на Миколаївщині. По-перше, глибока 

зрусифікованість населення округу. В Мико-

лаєві мешкало 28 % українців, 43,4 % росіян, 

23 % євреїв (відповідні загальноукраїнські 

показники 47 %, 25 %, 22 %). Село теж менш 

українізоване ніж середньо-українське: на 

Миколаївщині 70,9 % українців, в Україні – 

87,5 %. З українців міста тільки третина вва-

жала рідною мовою українську. В складі ро-

бітничого класу знаходилося 36 % українців, 

38 % росіян, 10 % євреїв [26, с. 2]. По-друге, 

хибне уявлення значної частини росіян і зру-

сифікованих верств населення про Миколаї-

вщину як Новоросійській край. Про це свід-

чив такий цікавий факт, коли на вимогу 

українізуватися деякі відповідальні праців-

ники в Очакові зауважили: «У нас Новоро-

сія, і всілякі українізації нам не потрібні». І 

це при тому, що в районі проживало тоді  

84 % українського населення [27, с. 2]. По-

третє, зберігалась певна невідповідність 

українських учительських кадрів по відно-

шенню до питомої ваги 70,9 % українців у 

складі населення округу. Нерідко російські 

або зросійщені вчителі переважали навіть на 

селі. На третьому році українізації з 739 учи-

телів округу українців було 426, росіян – 

203, євреїв – 67, німців – 24, поляків – 10, 

інших національностей – 9 [28, с.1 7]. По-

четверте, темпи українізації значно випере-

джали охоплення дітей шкільного віку всео-

бучем. В 1928/29 навчальному році на селі 

всеобучем було охоплено тільки 67 % дітей 

віком від 8 до 11 років, тобто 33 % дітей за-

лишилося поза українізацією та системи 

освіти в цілому [29, с. 131]. В окрузі не ви-

стачало шкільних приміщень, чимало шкіл, 

особливо в селах, були погано пристосовані 

до проведення навчальних занять, в них вза-

галі не було навчальних кабінетів. 

Аналізуючи особовий керівний склад мо-

жна також зазначити, що в певній мірі про-

тивниками українізації перш за все була ке-

рівна номенклатура КП (б)У, в якій українці 

ніколи не досягали хоча б кількісної перева-

ги. Наприклад, у роки українізації Миколаїв-

ську окружну парторганізацію завжди очо-

лювали росіяни: Березін Л. Б., Соколов О. Г., 

Верхових В. М. В травні 1938 р. секретарями 

Миколаївського обкому партії були обрані 

росіяни: першим – Старигін П. І., другим – 

Максимов О. О., третім – Мирошкін О. Н. 

[30, с. 1]. Українізація на Миколаївщині роз-

почалася з 1923 року. В серпні IV губернсь-

кий з’їзд працівників освіти зазначив: «В 

школах, де є 50 % учнів – українців викла-

дання проводили українською мовою, в ін-

ших – російською і українською мовами. В 

українських школах російська мова має бути 

обов’язковою, а в російських – українська». 

З метою оптимізації українізаційного проце-

су в місті окрінспектура спробувала викори-

стати фактор компактного проживання укра-

їнців (біля 50 %) в Кузнечному, Слобідсько-

му та Залізничному районах. В результаті на 

1925/26 навчальний рік українські та росій-

ські школи розподілялися таким чином:  

а) Слобідка і окраїни міста мали сім україн-

ських (№ 3, 4, 6, 8, 23, 25, 30) шкіл, шість 

російських (№ 10, 12, 16, 20, 24, 27); б) центр 

міста – українських шість шкіл (№ 1, 7, 15, 

17, 18, 28), російських – п’ять (№ 2, 5, 19, 21, 

26). Окрінспектура вважала, що населення 

усіх частин міста Миколаєва забезпечені як 

українськими так і російськими школами. 
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Слід зазначити, що в процесі поглиблення 

українізації у багатьох сільських школах бу-

ло вилучено з навчальних планів вивчення 

російської мови як предмету. Безумовно, це 

не могло не ускладнити взаємовідносини 

між українським селом і зрусифікованим 

містом (в сфері спілкування, листування то-

що). Так, інспектор соцвиху Миколаївської 

окрінспектури росіянин М. І. Микитенко, 

виступаючи на конференції вчителів Возне-

сенського району в червні 1927 р., наголо-

сив: «Російської мови в багатьох школах не-

має, це явище ненормальне, його необхідно 

зжити. Російська мова повинна займати в 

школі своє місце, вона є обов’язковою в на-

шій школі» [32, с. 223]. І це при тому, що для 

непокоєння щодо ущемлення російської мо-

ви не було серйозних підстав. 1927 року у 

Вознесенському районі діяли 41 українська 

школа, 9 – російських, 1 – єврейська, 1 – 

польська і 1 німецька [32, с.85]. Тобто всі 

вони цілком задовольняли мовні і культурні 

потреби відповідного політичного складу 

населення району і не вимагали будь-якої 

мовної корекції. Можливо це була спроба 

офіційної особи методом, застерігаючого 

русифікаторства протидіяти розмаху україні-

зації на селі. В ювілейному 1927р. була 

скликана І Всеукраїнська нарада по роботі 

серед національних меншин на якій одним з 

головних питань стало кадрове забезпечення 

та підтримка з боку місцевих органів вико-

навчої влади та створення сприятливих умов 

для ефективного здійснення своїх повнова-

жень рядових робітників. Надрукований сте-

нографічний звіт з наради засвідчив різний 

рівень роботи на місцях в залежності від 

конкретного очільника, його рівня освіти та 

життєвого досвіду і головне – глобального 

бачення національного питання в межах кра-

їни в цілому. Цікавим був той факти, що у 

виступах окреслювались різні бачення перс-

пектив міжетнічної роботи на місцях. Вже на 

ІІ Всеукраїнській нараді (27-30.11.1930 р.) 

багатовимірність виступів була відсутня – 

все висвітлювалось в межах окресленого 

партією напрямку, небажання вивчати, ана-

лізувати та пропонувати нестандартні рі-

шення існуючих міжетнічних проблем в ре-

гіонах. Після нападів та звинувачень  

Г. І. Петровського по відношенню до  

М. І. Лобанова головою призначається  

П. Буценко. 

З часом спостерігається певні тенденції 

занепаду та послаблення діяльності Комісії, 

наприклад про це свідчить статистика:  

1924–1926 рр. проведено біля 70 засідань на 

рік ЦКНМ, 1929 р. – біля 40; 1931 р. – 11, 

1932 р. –15 [19, с. 205]. Загальна тенденція 

обумовлювалась трансформацією політики 

партії щодо національного питання. Доміну-

вання ставлення до населення як до єдиної 

маси нової радянської людини позбавленої 

національних обмежень та економічно рів-

ного спричиняло небажання ставитись до 

національних особливостей як до цінного та 

важливого фактору в економічному та полі-

тичному житті країни більшовиків. Спосте-

рігається певне розчарування заможної час-

тини національних меншин які повільно ви-

ходять з керівного складу місцевих органів 

виконавчої влади та господарського управ-

ління. На другій нараді було окреслено такі 

головні проблеми в роботі з національними 

меншинами на тлі запровадження політики 

суцільної колективізації: 1. Ліквідаторські 

настрої виконкомів щодо нацменкомісій, 

недооцінка ними нацменроботи; 2) відро-

дження націоналістичних тенденцій серед 

національних меншин і загострення на цьому 

ґрунті (за рівнем гостроти) єврейського (ан-

тисемітизм, емігрантські настрої), німецько-

го (емігрантський рух релігійних громад, 

створення так званих «куркульських колгос-

пів»), польського (польсько-український ан-

тагонізм) питань. Робився навіть висновок 

про існування «єдиного фронту національ-

них меншин» як організованого методу про-

тистояння політиці колективізації і стави-

лось завдання досягнення соціального роз-

колу в селах національних меншин, як єдино 

можливий метод здійснення планових перет-

ворень в сільськогосподарському секторі 

економіки. 

На початку 30-х років адміністративно-

територіальна реформа вщент зруйнувала 

місцевий апарат ЦКНМ. 30 квітня 1932 р. 

приймається постанова ВУЦВКу «Про утво-

рення при обласних організаційних коміте-

тах ради фізичної культури, комісії націона-

льних меншостей, комісії земельного впоря-

дження трудящих євреїв і комісії сприяння 

держкредитові та ощадній справі» [14, с. 28]. 
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Вже в 1934р. комісії в справах національних 

меншин були повністю ліквідовані. Єдиним 

виключенням стали Київський, Вінницький 

та Донецький облвиконкоми в яких були 

створені відділи по роботі серед національ-

них меншостей у складі завідувача та двох 

інструкторів. Фактично восени 1934 р. 

УКНМ реогранізовано у Відділ національних 

меншин при ВУЦВК (з 1935 р. – при ЦВК 

УСРР). Трагічні події національного геноци-

ду у формі Голодомору здійснили структурні 

трансформації в суспільстві, в тому числі і в 

національних меншинах. Прояв страшного 

обличчя тоталітарної держави змінило став-

лення до неї як національних меншин, так і 

населення в цілому. Знищення маси україн-

ського аграрного населення змінило етнона-

ціональний склад суспільства, цінністну 

шкалу та культурні традиції населення. Та-

ким чином слід зазначити що діяльність Ко-

місії стала важливим та неоціненим здобут-

ком міжетнічного регулювання радянської 

державної машини, яка продемонструвала 

що дотримання зовнішніх форм не співпада-

ло з змістовним навантаженням. Спроби збе-

регти, розвинути та сприяти подальшому 

розвитку етнічних спільнот в конструктив-

ному руслі їх мирного та ефективного співі-

снування. Незважаючи на всі спроби нівелю-

вати етнонаціональні розбіжності національ-

ні меншини зберегли не лише свої зовнішні 

відмінності, а також і культурно-релігійну 

специфіку. Досвід роботи Комісії залишаєть-

ся актуальним об᾿єктом для дослідницької 

роботи та використання напрацьованих ма-

теріалів в умовах сучасної України, адже 

євроінтеграційні процеси не знищують етно-

національні ідентичності, а навпаки створю-

ють умови для подальшого розвитку та збе-

реження певної етнонаціональної кастовості 

та специфіки. 
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АНТИГЕТЬМАНСЬКІ ПОВСТАННЯ  
НА МИКОЛАЇВЩИНІ (1918 р.) 

 

 

В статті подана характеристика антигетьманських селянських пов-
стань на Миколаївщині. Встановлено, що головними причинами повс-
тань було відновлення поміщицького землеволодіння, реквізиції та авст-
ро-німецька окупація. 

Типи повстань були різними: 1. Стихійний селянський рух, викликаний 
реквізиціями та тим економічним пресом, який впроваджувала місцева 
адміністрація, спираючись, здебільшого, на силу окупаційних військ. 
2. Очолюваний більшовиками диверсійно-терористичний рух, спрямова-
ний на дестабілізацію ситуації, який використовував прорахунки у внут-
рішній політиці гетьманського уряду та німецько-австрійської адмініст-
рації. 3. Діяльність отамана Григор’єва, який в період літа – зими 1918 р. 
представляв Директорію УНР. 

Ключові слова: селянство; повстанський рух; гетьманат; австро-
німецька окупація; отаман Григор’єв. 

 

 

Історії селянського повстанського руху в 

Україні присвячена значна кількість праць. 

Серед загальних слід виділити колективну 

монографію «Історія українського селянст-

ва», в якій автори виділяють в повстансько-

му русі чотири течії – «більшовицька», «са-

мостійницька», «анархо-махновська» та така, 

що не мала політичного забарвлення [9, с. 8], 

а також «Нариси історії Української Рево-

люції 1917–1921 рр.»[15; 16], де описано 

селянське протистояння із гетьманським 

урядом. Окремі сторінки повстанського руху 

розглядають в своїх працях П. Захарченко [6; 

7], Ю. Котляр [10; 11], А. Лисенко [12; 13], 

О. Лозовий [14]. Головною причиною повс-

тань проти іноземних сил, що захоплювали 

українські землі, був економічний тиск на 

селянство, який разом із мобілізацією до ар-

мій, політичному та національному гноблен-

ні призводив до соціального вибуху. У пере-

важній більшості праць традиційним зали-

шається територіальне виділення селянсько-

го повстанського руху за принципом – Пра-

вобережжя, Лівобережжя, Південь України. 

Це не дозволяло зосереджувати увагу на 

менших регіонах. 

Тому метою нашої статті буде висвітлен-

ня антигетьманського повстанського руху на 

Миколаївщині. 

29 квітня 1918 р. до влади прийшов геть-

ман П. Скоропадський, який оголосив, що 

має намір встановити таку державну владу, 

яка забезпечить народу «спокій, закон і мож-

ливість творчої праці». Задекларовано відно-

влення «права приватної власності, як фун-

даменту культури та цивілізації»[19,  

с. 86–87]. Гетьманська влада, яка проголоси-

ла законність нормою суспільного життя, 

намагалась юридично оформити свої дії, під-

вести правову базу під забезпечення потреб 

держави або інтересів певних верств. Замість 

того, щоб унормувати відносини між селя-

нами та поміщиками і встановити суспільний 

спокій, всі ці закони, навпаки, підвищували 

ступінь напруги. Так, ухвалений на користь 

землевласників «Закон про право на врожай 

1918 р. на території Української Держави» 

лише збільшив кількість акцій по знищенню 
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урожаю на поміщицьких полях, оскільки 

селяни були впевнені, що збіжжя належати-

ме «панам та німцям». Щоб не віддавати 

землевласникам врожаю на засіяних ними 

поміщицьких полях, селяни знищували посі-

ви. Коли представники влади намагались 

припинити потрави, доходило до збройних 

сутичок. 

Спроби Гетьманату провести аграрні ре-

форми не мали успіху. Відразу після прихо-

ду до влади гетьмана П. Скоропадського ве-

ликі землевласники почали відновлювати 

свої володіння. Поряд з цим гетьманський 

уряд пішов на розробку аграрного законо-

давства «Проект загальних основ земельної 

реформи» (липень 1918 р.), що передбачав 

розширити чисельність землевласників за 

рахунок державних, удільних та викуплених 

земель. Ця консервативна аграрна програма 

не була прийнята більшістю населення. Ди-

ректорії УНР вдалося завоювати масову під-

тримку селянства, що стихійно піднялося на 

антигетьманську боротьбу. 

Причинами повстань проти гетьманської 

влади послужили наступні події. Великі зем-

левласники при допомозі німецько-

австрійських окупаційних військ почали 

спішно відновлювати власність на землю та 

майно, примушуючи селян не лише поверта-

ти землю, а й відшкодовувати втрати, яких 

зазнали поміщики під час революції. Їх по-

вернення в маєтки нерідко супроводжувало-

ся масовими насильствами. Німецькі й авст-

рійські воєнні власті охоче надавали в роз-

порядження поміщиків озброєні загони, а 

деякі землевласники формували з криміна-

льних злочинців власні каральні групи. 

Зрозуміло, що влітку-восени 1918 р. на 

Миколаївщині розгорнулася селянська анти-

гетьманська та антиокупаційна боротьба. 

Повстанський рух, очолюваний Т. Гуляниць-

ким, М. Урсуловим поширився по територіях 

сучасних Первомайського, Доманівського, 

Вознесенського, Очаківського районів, в зоні 

Тилігульського і Березанського лиманів [1, 

с. 163–170]. Визначною подією цього часу 

було збройне повстання 15–16 листопада 

1918 р. у Вознесенську. Під керівництвом 

підпільного ревкому повсталі розгромили 

міську управу, німецький гарнізон. Влада на 

кілька днів перейшла до рук ревкому [8, 

с. 34]. 

У березні 1918 р. німецько-австрійськими 

військами були захоплені Анатоліївка і Бере-

занка. Німці-колоністи підтримали окупацію. 

Вони створювали загони самооборони, до-

помагали новій владі проводити реквізиції, 

не гребуючи вбивствами українських селян. 

Прихід до влади гетьмана П. Скоропадсь-

кого і австро-німецька окупація негативно 

сприйнялася селянами Березанщини. Восени 

1918 р. розрізнені повстанські групи селян 

Березанщини консолідувалися в єдиний Ти-

лігуло-Березанський загін, який взяв участь у 

боях проти гетьманців. Не залишили повста-

нці й німців-колоністів. У середині березня 

1919 р. партизани в складі Тилігуло-

Березанського загону (командир М. Панчен-

ко) робили рейди по багатих німецьких ко-

лоніях, де проводили реквізиції коней та 

зброї. Ці непродумані рейди, в яких повстан-

ці керувалися жадобою помсти, а не здоро-

вим глуздом, зіграли не останню роль у роз-

гортанні певної кількості повстань представ-

ників етнічних меншин [11, с. 85]. 

Висунська бойова дружина перед окупа-

цією села німецько-австрійськими військами 

влилася в комуністичний повстанський загін 

імені Т. Г. Шевченка, який вів військові дії в 

районі Апостолове-Катеринослав. Німецько-

австрійське командування тримало в селі 

посилений гарнізон. Незважаючи на це, опір 

окупантам серед жителів Висунська з кож-

ним днем наростав [18, с. 127]. 

Аналогічні події відбувалися і в Полтавці-

Баштанці. Керівники баштанського ревкому 

мусили піти в підпілля, але не припинили 

підготовки до відкритого повстання. Були 

налагоджені зв’язки з с. Привільне для спі-

льного виступу [1, с. 74]. 9 листопада 1918 р. 

полтавці-баштанці під керівництвом М. Пря-

дка та В. Гайдука розгромили гетьманську 

варту [8, с. 158–159]. В бою взяло участь 

сорок бійців. Повстання вдалось, тільки ва-

тажок варти Попов з кількома прибічниками 

втік до Херсону [1, с. 175]. Незабаром для 

придушення повстання прибув каральний 

загін із Херсону, на чолі все з тим же Попо-

вим, але повстанці дали їм рішучу відсіч. У 

грудні баштанці розбили батальйон німець-

ко-австрійських військ, який виступив із Но-

вополтавки на Миколаїв. Крім цього, німе-

цький загін у кількості 36-ти осіб був роз-

зброєний [3, арк. 3]. Лише викликана підмога 
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з Явкиного та обстріл із гармат бронепоїзда, 

що курсував між станціями Новополтавка – 

Горожино допомогли окупантам знову захо-

пити Полтавку-Баштанку. Відбулася жорс-

тока розправа над мешканцями села. Насе-

лення змушене було заплатити контрибуцію 

в сумі 200 тис. крб.[4, арк. 3]. 

З антигетьманськими повстаннями пов’я-

зана і діяльність отамана Григор’єва. У трав-

ні 1918 р. Григор’єв пішов на службу до ге-

тьмана П. Скоропадського, очевидно, розча-

рувавшись у здатності представників 

Центральної Ради навести порядок в Україні. 

Майбутній отаман став гетьманським полко-

вником і командував однією з частин 6-го 

Полтавського корпусу, який входив до скла-

ду Запорізької дивізії. Проте минуло небага-

то часу, і Григор’єв не тільки сам розірвав 

відносини з гетьманським режимом, а й опи-

нився серед найактивніших борців з гетьма-

нщиною. Це сталося влітку 1918 р. і мотиви 

носили політичний характер. Судячи з усьо-

го, як національно свідомий українець, Гри-

гор’єв не зміг прийняти політику гетьмансь-

кого уряду, який виявився іграшкою в руках 

австро-німецьких окупантів [2, с. 9–13]. Спі-

льна антигетьманська позиція знову зблизи-

ла Григор’єва з силами «лівого» напрямку, 

від яких він у свій час відійшов. Саме в цей 

час Григор’єв зрозумів своє справжнє пок-

ликання – він почав організовувати масове 

повстання селян Херсонщини проти геть-

манського режиму і співробітничати з Дире-

кторією УНР. 

На початку грудня 1918 р. Григор’єв без 

особливих ускладнень відбив у гетьманських 

військ Олександрію і повідомив Головного 

отамана військ УНР С. Петлюру про визнан-

ня Директорії УНР і підпорядкування їй сво-

їх загонів. Незабаром загони отамана отри-

мали назву Херсонської дивізії та увійшли 

до складу Південно-Східної групи військ 

армії УНР. Вказана група була головною 

частиною Південного фронту, що почав фо-

рмуватися як протидія військам Антанти та 

білогвардійців, які закріпились на Чорно-

морському узбережжі України [20, с. 127]. В 

цей час Херсонська дивізія складалась з чо-

тирьох піхотних і одного кінного полків та 

двох батарей польових гармат [12, с. 63]. 

Командуючий Південним фронтом гене-

рал О. Греків наказав отаману встановити 

контроль над Миколаєвом. Просуваючись з 

півночі – з району станції Долинської, війсь-

ка Григор’єва зайняли населені пункти Грей-

гове та Лоцкине. Під Миколаєвом біля стан-

ції Водопій відбувся бій повстанських військ 

з офіцерськими загонами національної гвар-

дії. Втративши 6-х вбитими і 22-х поранени-

ми отаман взяв станцію. 11 грудня між його 

штабом і представником німецького коман-

дування Миколаєва генералом Гільгаузеном 

було укладено угоду, згідно з якою вранці 12 

грудня повсталі війська повинні вступити до 

міста. Григор’єв зобов’язувався не переслі-

дувати представників гетьманської адмініст-

рації, сприяти відправці німецьких військ на 

батьківщину та придушувати будь-які ви-

ступи більшовиків у межах Херсонської гу-

бернії [5, арк. 49]. Напередодні вступу повс-

танських військ, гетьманська адміністрація 

(градоначальник Е. Л. де Бонді, генерал Бо-

гаєвський, командир 6-ї гарматної бригади 

генерал Іванов) та офіцерські загони націо-

нальної гвардії на кораблях «Труд» і «Арха-

нгел Михаїл» відпливли до Одеси [17, с. 33]. 

12 грудня 1918 р. «Республіканські війсь-

ка східної Херсонщини» увійшли до Мико-

лаєва. Отаман Григор’єв видав наказ, згідно 

якого відновлювалися всі закони УНР і всі 

свободи, що були оголошені універсалами 

Центральної Ради. Крім цього звільнялися 

політв’язні, чинам гетьманської державної 

варти дозволялося виїхати до Одеси [21]. 

Миколаївській буржуазії Григор’єв пояснив, 

що його війська не більшовики, але якщо 

йому вчинять опір, то народ розпочне парти-

занську війну, а його закони стануть більш 

радикальними ніж у більшовиків [5, арк. 45]. 

Після здобуття міста відбулася перереєст-

рація особового складу гарнізону, були зві-

льнені з посад прихильники гетьманщини. 

Начальником Миколаївського гарнізону бу-

ло призначено полковника М. Самосієва. 

13 грудня С. Юрицина було обрано україн-

ським комісаром міста. 17-й Олександрійсь-

кий полк і 6-а гарматна бригада визнали вла-

ду Директорії УНР та увійшли до складу 

Херсонської дивізії. 14 грудня склад гри-

гор’ївських військ поповнив загін повсталих 

селян в кількості 160 осіб [5, арк. 75, 83]. 

Проте втримати владу в Миколаєві Гри-

гор’єву не вдалося. У другій половині грудня 

німецькі загони на вимогу Антанти завдали 
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несподіваного удару і витіснили повстанців з 

Миколаєва. Натомість, отаман Григор’єв 

направив ультиматум Німецькій раді солдат-

ських депутатів, генералу Гільгаузену та ге-

нералу Заку, а також Об’єднаній раді мико-

лаївських робітників, міському самоуправ-

лінню, комісару С. Юрицину, сутність якого 

зводилася до наступних слів: «Якщо німці 

впродовж чотирьох днів, починаючи з 12.00 

31 грудня 1918 р. за новим стилем, не поки-

нуть Миколаїв і Долинську, то ніхто з них не 

побачить свою батьківщину»[22, с. 91–92]. 

Німці змушені були погодитися з ультима-

тивними вимогами отамана. «Григор’ївські 

загони знову увійшли до Миколаєва, 

Знам’янки і Долинської. Влада Директорії 

УНР у цих містах та містечках була віднов-

лена»[2, с. 25]. Проте через неузгодженість 

дій між вищим республіканським команду-

ванням та Григор’євим, УНР на початку січ-

ня 1919 р. знову втратила Миколаїв. Війська 

отамана передислокувалися у район Нового 

Бугу – Снігурівки [17, с. 34]. 

Таким чином, антигетьманська повстан-

ська боротьба на Миколаївщині носила різ-

нонаправлений характер. Це і власне стихій-

ний селянський рух, викликаний реквізиція-

ми та тим економічним пресом, який впро-

ваджувала місцева адміністрація, спираю-

чись, здебільшого, на силу окупаційних 

військ. А також, очолюваний більшовиками 

диверсійно-терористичний рух, спрямований 

на дестабілізацію ситуації, який використо-

вував прорахунки у внутрішній політиці ге-

тьманського уряду та німецько-австрійської 

адміністрації. Як окреме явище слід виділити 

діяльність отамана Григор’єва, який в період 

літа – зими 1918 р. представляв Директорію 

УНР. 
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УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ  
НАМІСНИКІВ ГАЛИЧИНИ НА СТОРІНКАХ  

ЩОДЕННОЇ ГАЗЕТИ «ДІЛО» 
 

 

У другій половині ХІХ століття активізувалося протистояння в Гали-
чині між українцями та поляками. Українці все рішучіше виступали за 
втілення на практиці наданого конституцією Австро-Угорщини права 
на задоволення власних національних потреб. Важливою фігурою у жит-
ті Галичини виступав намісник. Очевидно, саме з цієї причини намісника-
ми були австрійці або поляки. Намісники польського походження, в кра-
щому випадку, намагалися провадити політику замирення двох народів, 
як наприклад, М. Бобжинський. Решта, шляхом репресій, не зважала на 
виборчі права українців, на їх вимоги отримувати рідною мовою освіту 
та мати власний університет. Певні елементи політики намісників Га-
личини, що мали польське походження, стосовно українського питання 
найшли відображення на шпальтах щоденної газети «Діло». 

Ключові слова: газета «Діло»; намісники Галичини; українське питання. 
 

 

Вивчаючи діяльність намісників Галичи-

ни щодо українського питання сучасний до-

слідник стикається з низкою перешкод. Зок-

рема, листування та інша діловодна докуме-

нтація між Львовом і Віднем велися німець-

кою мовою, а для внутрішнього обігу послу-

говувалися польською. Окрім того, зачасти 

офіційні документи, що виходили за підпи-

сом намісників були результатом складних і 

напружених дискусій, які точилися у суспі-

льстві навколо питань навчання рідною мо-

вою в школах, виборчого законодавства, від-

криття українського університету тощо. Із 

зрозумілих причин, офіційний документ не 

відображав процес, що передував прийняттю 

рішень. У цьому контексті науковцю прийде 

на допомогу ознайомлення з україномовною 

і польсько-мовною пресою. У групі тогочас-

них періодичних видань виокремлюється 

пресовий орган академічної молоді початку 

ХХ ст. «Молода Україна», газети «Діло», 

«Республіка», «Українське слово», «Літера-

турно-науковий вісник», «Нове життя», 

«Свобода», матеріали яких відображають 

тогочасні реалії у всіх суперечливих й різно-

манітних проявах. Серед найбільш популяр-

них україномовних видань Галичини виді-

лимо газету «Діло», засновану В. Барвінсь-

ким, яка була неофіційним органом УНДП і 

УНДО. Перший номер газети вийшов дру-

ком 1 січня 1880 року. Що є цінним для дос-

лідника – починаючи з 1888 року газета по-

чала виходити щоденно (крім неділі та свят-

кових днів, були невеликі перерви в роки 

Першої світової війни). Таким чином, маємо 

можливість відслідковувати щоденне життя 

Львова та Галичини. 

Творці видання задумували його в якості 

загальноукраїнського політичного друкова-

ного органу, який мав слугувати національ-

ним завданням, виступати в якості майдан-

чика для вільної дискусії, яка би не обмежу-

валася особистими чи партійними інтереса-

ми. Заснування і наявність такого часопису 

стало важливою ознакою модерної спільно-

ти, і чим довше газета існувала, то більше 
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зростав її авторитет, оскільки «Діло» втягу-

вало до своєї орбіти найпомітніших україн-

ських інтелектуалів. Від своїх витоків газета 

працювала на проект відродження України, 

як її бачили народовці – на противагу поши-

реному тоді москвофільству – і, стояла на 

національно-демократичній платформі.  

О. Хімяк звертає увагу на ту обставину, 

що всі українські партійні часописи Галичи-

ни посіли рішуче опозиційне становище що-

до властей краю, їхньої шовіністичної полі-

тики, намагань репресіями та заборонами 

зупинити процес національного самоствер-

дження галицьких українців. Спільною озна-

кою публікацій партійних газет була й кри-

тика існуючого соціально-економічного ла-

ду, характер якої залежав від ідеологічної 

позиції тієї чи іншої партії [1, c. 47]. Спеціа-

льне комплексне дослідження діяльності 

газети «Діло», як флагмана української сус-

пільної думки в Галичині впродовж всіх ро-

ків її існування здійснив у своїй монографії 

Ю. Шаповал [2]. Певну інформацію про сус-

пільно-політичну ситуацію в Галичині та 

відображення її на шпальтах щоденної газети 

«Діло» можемо почерпнути із статті 

М. Мудрого [3]. 

У січні 1885 року в «Ділі» в замітці 

«Справа руська» йдеться про те, що особис-

тий друг монарха граф Агенор Ґолуховський, 

перебуваючи на посаді намісника Галичини 

прихильно ставився до розв’язання руського 

питання [4]. Відмітимо, що граф був не ве-

льми популярним серед мешканців Львова. 

Поляки вважали, що він недостатньо наполе-

гливо і принципово обстоює інтереси поль-

ського населення, проводить угодовську по-

літику. Українці ж мали безліч своїх причин 

нелюбові – чого лише вартує спроба впрова-

дження латинської абетки для української 

мови у навчальних закладах… Наміснику 

вдалося переконати Франца-Йосипа в недо-

цільності поділу Галичини на два окремі ко-

ронні краї – польський і український. У 

Львові Ґолуховський вів затяжну війну з 

українськими викладачами університету. 

Саме Ґолуховський домігся звільнен-

ня колишнього члена «Руської трійці» Якова 

Головацького з посади завідувача кафедри 

руської словесності та заборонив використо-

вувати у школах і гімназіях укладених ним 

підручників.  

Звичайно на сторінках газети знайшли ві-

дображення різни аспекти щоденного суспі-

льно-політичного життя в Галичині. Так, у 

січні 1886 року на шпальтах газети було 

опубліковано дискусію в Галицькому крайо-

вому сеймі навколо подання «посла» 

Ю. Романчука стосовно викладання в шко-

лах руською (українською) мовою [5–6].  

У жовтня 1888 року в газеті «Діло» запро-

поновано реферований текст з краківського 

«Czasu» про нового намісника, графа Кази-

мира Бадені. Зокрема відмічається, що поль-

ський часопис висловлює надію на зміцнен-

ня позицій поляків у Галичині та розширенні 

автономних прав. Газета також звертає ува-

гу, що К. Бадені перебуваючи послом крайо-

говго Галицького сейму ніколи не заявляв 

про свою прихильність до русинів, а також 

голосував «проти» заснування руської гімна-

зії в Перемишлі [7, с.1]. Призначення нового 

намісника знайшло відголос в середовищі 

української інтелігенції Галичини. Її консо-

лідовану позицію висловив професор Львів-

ського університету, член-кореспондент 

Краківської академії знань, один із заснов-

ників «Посвіти» Омелян Огановський. Він 

нагадав наміснику про даровані революцією 

1848 рок права всім народам імперії, а не 

тільки полякам. Про право українців мати 

можливість розвивати власну мову та куль-

туру. Органи польської правиці «Czas» i 

«Przegląd» негативно оцінили звернення 

О. Огановського. Більше всього авторів 

польських часописів роздратувала згадка про 

революцію 1848 оку [8, с. 1]. Намісник від-

повідаючи депутації очолюваній О. Оганов-

ським зазначив, що буде дотримуватися кон-

ституції 1867 року. В свою чергу в замітці 

розміщеній у «Ділі» зазначено, що попередні 

намісники також вели мову, що будуть до-

тримуватися конституції. Про це вів мову 

попередник К. Бадені, на той момент міністр 

для Галичини. Автор звертає увагу читача, 

що не зважаючи на гарантовані конституці-

єю 1867 року права, українці зазнали чис-

ленних репресій. Зокрема, наведено численні 

репресії в Рогатині, порушення прав україн-

ців на виборах у Снятині тощо. Це спричи-
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нило ситуацію, коли в сеймі зі 151 посла 

тільки 9 українці; в раді держави з 63 тільки 

5 українці [10, с. 1]. 22 грудня 1888 року на 

засіданні Галицького крайового сейму намі-

сник представив свою програму дій. Він під-

твердив свою позицію щодо українського 

питання – дотримуватися норм конституції. 

Також висловив жаль з приводу кончини 

посла С. Качали [11, с. 1–2]. «Діло» достат-

ньо довгий час аналізувало редакційні статті в 

польсько-мовних і німецькомовних газетах 

щодо постаті намісника К. Бадені [12, с. 1–2].  

Влітку 1889 року газета «Діло» прокомен-

тувала позицію намісника Галичини графа 

Казимира Бадені. Відзначаючи, що виборча 

компанія добігає кінця намісник відзначив, 

що не підтримує випади, як поширюють во-

рожнечу в суспільстві [13, с. 1]. Газета також 

запропонувала увазі читача промову наміс-

ника на відкритті новообраного сейму. 

Окрім формальностей, він звернув увагу по-

слів на те, що ним подано до сейму звіт про 

стан народних шкіл за останні два роки, та 

середніх шкіл Галичини за 1884–1888 роки і 

звіт кураєвої шкільної ради [14, с. 1–2].  

В редакційній замітці від 16 жовтня (за 

новим стилем) 1890 року йдеться, що при 

відкритті сесії сейму ні маршалок крайовий, 

ні намісник Галичини не згадали у своїх ви-

ступах, «що справа руська жде на полагоду в 

законодавчому тілі крайомову». Цісарсько-

королівський намісник окрім призначення 

М. Бобжинського віцепрезидентом крайової 

шкільної ради, а також згадки про будівниц-

тво двох польських гімназій і необхідність 

ухвалення санітарного закону жодним сло-

вом не обмовився про українське питан-

ня [15].  

У числі «Діла» за 13 (25) січня 1895року 

йдеться про необхідність заснування україн-

ської гімназії в Перемишлі. Це питання на 

засіданнях сейму підняв Барвінський [16]. 

Дана проблема мала свою передісторію. Ще 

в 1884 році посол Ю. Романчук вніс на розг-

ляд крайового парламенту. На цей же період 

приходиться інформація про створення «ру-

сько-народного незалежного виборчого ко-

мітету» [17]. 

По загибелі А. Потоцького намісником 

Галичини став М. Бобжинський. Він започа-

ткував новий, більш поміркований із боку 

певної частини польської політичної еліти 

період відносин між двома народами. 

М. Бобжинський – чи не єдиний, хто обійняв 

посаду намісника з чітко сформованою про-

грамою дій [18, c. 136]. Польсько-мовна пре-

са нещадно критикувала намісника. У свою 

чергу, у газеті «Діло» публікувалися статті, у 

яких висловлювалося достатньо скептичне 

ставлення до заяв намісника та намагань 

примирити два народи. «Або візьмімо шкі-

льні справи. Пан намісник як президент ку-

раєвої ради шкільної не повинен би не знати, 

що по селах східної Галичини українську 

більшість позбавляють шкіл на користь 

польської меншості! І при тому всьому він 

дипломатично говорить, що час почати дис-

кусію про важку проблему шкіл для націона-

льних меншин. Так, про школи для українсь-

кої національної меншини по містах поч-

неться дискусія, результат якої, при україн-

сько-ненависному настрої всіх польських кіл 

та тактиці всіх польських властей не залиша-

ється ніяких сумнівів, – а тим часом без дис-

кусії провадитиметься полонізація українсь-

ких шкіл в селах східної Галичини» [19, c. 1]. 

10 січня 1910 року за участю намісника 

М. Бобжинського відбулося засідання крайо-

вого Галицького сейму. Спочатку заслухали 

петицію громади села Кульчиці Шляхотські 

Самбірського повіту про заснування в Сам-

борі української гімназії. По тому з питання 

бюджетної політики було надано слово намі-

снику. Згідно коментарю газети «Діло» 

«…польська сеймова більшість … збіглася 

перед трибуною виступаючого». Оглядач 

газети звернув увагу на тональність з якою 

виступив намісник. Він був налаштований 

проти українських послів і «говорив так, як 

хіба в жодному краї не говорить представник 

влади до репрезентації цілого народу… Тяж-

кі за змістом слова як «провокація», «інсину-

ація», а навіть зовсім не двозначні погрози 

на адресу руського населення краю кидав 

собі керманич краю майже зовсім так, як 

його попередник небіжчик гр. Потоцький – з 

однією одинокою різницею : говорив обере-

жніше» [20].  

«У рамках виборчої реформи наміснику 

вдалося схилити помірковані сили обох на-
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ціональних таборів до переговорного проце-

су, однак їх перший раунд, який відбувся 

влітку 1908 р., завершився безрезультатно. 

Переговори засвідчили діаметрально проти-

лежні підходи сторін до виборчого законо-

давства, через що вони тривали з різною ін-

тенсивністю аж до початку 1914 р. Щодо 

позицій сторін Українські політичні партії та 

їх сеймове представництво пропонували 

провести виборчу реформу таким чином, 

щоб вона гарантувала українцям принаймні 

третину мандатів. Натомість проекти про-

намісницького блоку М. Бобжинського, ен-

деків, людовців передбачали представництво 

українців у сеймі в межах 16 %, 18 %, 26 %. 

Надалі переговорний процес навколо вибор-

чої реформи був взагалі зірваний польською 

стороною, що призвело до напруження полі-

тичної ситуації не лише в Галичині, але Авс-

трії загалом. Постійне ігнорування Польсь-

ким колом українських вимог спричинилося 

до того, що наприкінці 1909 р. нечисленна 

українська фракція розпочала зриви (техніч-

на та шумова обструкція) засідань сейму. Ці 

дії були підтримані українськими депутата-

ми у Віденському парламенті. Робота сейму 

була цілковито заблокована українцями і в 

наступному році, що призвело до його роз-

пуску наприкінці 1910 р. Безрезультатно пе-

реговори щодо виборчої реформи точилися і 

надалі. Лише за втручання офіційного Відня 

польська більшість Галицького сейму на по-

чатку лютого 1914 р. все ж таки ухвалила 

новий компромісний виборчий закон, згідно 

з яким українцям гарантувалося 27,2 % ман-

датів, розширення їх представництва в сей-

мових комісіях» [21, с. 138]. 

Підсумовуючи маємо зазначити, що газета 

«Діло» не тільки інформували читача про 

події в Галичині та політику властей і наміс-

ника, зокрема, але й своїми оглядами форму-

вала у читача позицію щодо біжучої полі-

тичної ситуації в регіоні.  
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UKRAINIAN ISSUE IN THE ACTIVITIES OF THE GOVERNORS  

OF HALYCHYNA IN COLUMNS OF THE DAILY NEWSPAPER «DILO» 
 

Studying the activities of the governors of Halychyna regarding the Ukrainian issue, the modern researcher faces a 

number of obstacles. In particular, correspondence and other records management documents between Lviv and Vien-

na were conducted in German, and Polish was used for internal everyday life. In addition, very often official documents 

that were issued with the signature of the governors were the result of complex and intense discussions that were con-

ducted in the society around the issues of education in the mother tongue in schools, electoral legislation, the estab-

lishment of the Ukrainian university, etc. However, the official document did not reflect the process that preceded 

decision-making.  

In this context, the scientist will come to the aid of familiarization with the Ukrainian-language and Polish-language 

press. Among the most popular Russian-language publications in Galicia, we will highlight the newspaper Dіlo, which 

was an unofficial body of the UNDP and UDO. The first issue of the newspaper was published on January 1, 1880. 

What is valuable to the researcher – since 1888 the newspaper began to appear daily (except Sundays and holidays). Thus, 

we have the opportunity to track the daily life of Lviv and Galicia (there were small breaks during the First World War). 

The creators of the publication conceived it as an all-Ukrainian political publication that was supposed to serve the 

tasks, to act as a platform for free discussion, which would not be limited to personal or party interests. The grounds 

and availability of such a magazine became an important sign of the modern community, and the longer the newspaper 

existed, the more its authority grew, as the "Case" dragged prominent Ukrainian intellectuals into its orbit. From its 

origins the newspaper worked on the project of the revival of Ukraine, as the Narodniks saw it – as opposed to the then 

widespread moskvofilstvu – and stood on the national-democratic platform. 
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ІДЕЯ СВОБОДИ, ПРАВДИ І СПРАВЕДЛИВОСТІ  
НАДІЇ СУРОВЦОВОЇ 

 

 

Український народ пройшов довгий і непростий шлях до творення своєї 
держави. Наукова громадськість завжди виявляє шану тим, хто боровся 
за свободу Батьківщини. Яскравим прикладом такої боротьби є жінка ба-
гатогранного талану, борець, провісник, історик, публіцист Надія Віта-
ліївна Суровцова. Стаття присвячена життю та діяльності жінки ба-
гатогранного талану, борцю за свободу, правду і справедливість, прові-
снику, історику, публіцисту Надії Віталіївній Суровцовій. Метою даної 
статті автор ставить вшанування і згадку «невтомної революціонер-
ки» Н. В. Суровцової в зв’язку з відзначенням 100-річчя Національно-
демократичної революції 1917–1921 рр. в нашій державі. Основний ак-
цент статті робиться на участі Надії Віталіївни в подіях Української 
революції 1917–1921 рр.  
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Віншуючи відзначення 100-річчя подій 

Української революції 1917–1921 років не 

можна оминути вшануванням і згадкою ві-

дому уманчанку Надію Віталіївну Суровцову 

– повітового інструктора Центральної Ради, 

діловода Біженецького департаменту Гене-

рального секретаріату внутрішніх справ, зго-

дом начальника загального відділу Міністер-

ства закордонних справ при Центральній 

Раді, начальника дипломатичного департа-

менту Міністерства закордонних справ при 

гетьману Скоропадському, секретаря інфор-

маційного бюро Міністерства закордонних 

справ при Директорії. 

Український народ пройшов довгий і не-

простий шлях до творення своєї держави. 

Наукова громадськість завжди виявляє шану 

тим, хто боровся за свободу Батьківщини. 

Яскравим прикладом такої боротьби є жінка 

багатогранного талану, борець, провісник, 

історик, публіцист Надія Віталіївна Суров-

цова. Ще змалечку, завдяки відповідному 

вихованню, вона стала небайдужою до долі 

українського народу, вивчала історію рідно-

го краю, багато читала, займалася пошуко-

вою етнографічною роботою, жила життям 

своєї епохи і боролася за ідею – за ідею сво-

боди, правди і справедливості. 

Вже давно у сучасній українській історіо-

графії значно зріс інтерес до національно-

визвольних змагань українства на різних 

етапах і проти різних опозиційних сил, що є 

досить актуальним сьогодні. Проте роль жі-

ноцтва у таких працях практично не розгля-

дається, хоча заслуговує на належну увагу. 

Як зазначала дослідниця з діаспори Дарія 

Рихтицька: «Про героїчність жінки, а зокре-

ма української, можна говорити у двох аспе-

ктах: героїзм одноразового вияву в обличчі 

смерті на полі бою… а є також геройство 

буднів, у яких наші жінки відзначаються не-

бувалою силою витримки та посвяти…» [1, 

с. 518]. Якраз до другої категорії і належала 

Надія Віталіївна. 

Важливу роль при написанні статті відіг-

рали документи, що знаходяться у фондах 
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меморіального музею-квартири Н. В. Суров-

цової Уманського краєзнавчого музею. Це 

фото Надії Віталіївни, рукописи її творів, 

величезна кількість листів, листівок, грамот 

та інше. Саме вони дають змогу «доторкну-

тися» до життя цієї величної жінки. Не менш 

важливим джерелом є «Спогади», які зали-

шила Н. В. Суровцова - це унікальний спа-

док, який дозволяє читачеві доторкнутися до 

сторінок далекої історії, пережити разом з 

героїнею тих оповідань минулі події, зрозу-

міти і зробити, так необхідні сьогодні, ви-

сновки [2]. «Спогади» - це детальний опис, 

можливо і суб'єктивний, всього відрізку 

життя Надії Віталіївни. Не можна оминути 

увагою і епістолярну спадщину цієї людини, 

яка була видрукувана окремим збірником під 

назвою «Листи» на початку ХХІ століття [3]. 

Ряд науковців в своїх публікація описува-

ли біографію або ті чи інші періоди життя 

цієї жінки-легенди. Це і праці Ю. Хорунжо-

го, де автор зупиняється на долі Н. Суровцо-

вої [4–5]. Це і книга «Постаті» Я. Дашкевича, 

де поряд з відомими українськими діячами 

автор присвячує окремий розділ знайомій 

йому Надії Віталіївні [6]. Ряд статей різних 

років торкалися життя та діяльності Надії 

Віталіївни і давали змогу дізнатися про неї 

широкому загалу читачів [6–16]. Пропонова-

ний список далеко не вичерпується тією кі-

лькістю розвідок, що є опублікованими на 

сторінках різних періодичних видань. 

Окремо хочеться зупинитися на дослі-

дженнях Людмили Якименко та Ігоря Кри-

вошеї, які містять у своєму науковому доро-

бку величезну кількість статей, що лягли в 

основу написання узагальнюючих праць, а 

саме монографії «Надія Суровцова: життя та 

творчість (1895–1986 рр.)» [17] та монографії 

«Надія Суровцова (1896–1985): у пошуках 

втраченого часу», яка була представлена 

широкому загалу читачів зовсім нещодавно 

[18]. В монографіях, на основі залучення 

широкого колу джерел, досліджено життє-

вий і творчий шлях відомої української жур-

налістки, письменниці, краєзнавця і громад-

сько-політичної діячки Н. В. Суровцової. 

Враховуючи вище сказане хочеться наголо-

сити, що метою даної статті автор ставить 

вшанування і згадку «невтомної революціо-

нерки» Надії Віталіївни Суровцової в зв’язку 

з відзначенням 100-річчя Національно-

демократичної революції 1917–1921 рр.  

Надія Суровцова народилася 18 березня 

1896 р. у Києві в родині інтелігентів. Ім’я їй 

дали на честь батькової вчительки-

революціонерки. Для когось революція роз-

почалась в 1917 році, а новонароджена Надя 

Суровцова чула про її потребу з перших ро-

ків життя. Її батько, Віталій Петрович, нале-

жав до прогресивної молоді і ще в далекому 

до революції 1896 році, збирав навколо себе 

таких же студентів. Тому від самого наро-

дження Суровцову оточували першопрохідці 

революції. Батько походив із родини дрібних 

поміщиків з Полтавщини. Він навчався на 

юридичному факультеті Київського універ-

ситету, був українським громадсько-

політичним діячем, а в роки реакції захищав 

український суспільний рух, безкоштовно 

боронив селян перед судом, рятував євреїв 

під час погромів. У 1917 р., за часів Центра-

льної Ради, був обраний головою міської 

управи. 

У родині любили читати, тому Н. Суров-

цова змалку перечитала все, що було в бать-

ківській бібліотеці і годилося дитині з про-

гресивної родини: твори М. Добролюбова, 

Д. Писарева, М. Чернишевського, В. Бєлін-

ського. Батько мав поганий зір, тому часто 

читання відбувалися вголос. Так, ще дити-

ною Н. Суровцова прочитала «Ілюстровану 

історію України» М. Грушевського, журнали 

«Русское богатство», «Вестник иностранной 

литературы», які батьки виписували. Завдяки 

вчителю літератури Г. Куриндіну дівчинка 

спробувала свої сили в літературній творчос-

ті – саме на його уроках робила перші спро-

би написання віршів. У 1913 р. Н. Суровцова 

складає натуральні іспити в Уманській чоло-

вічій гімназії, щоб мати можливість здобути 

вищу освіту. У 1913 р. вона починає навча-

тися на історико-філологічному факультеті 

Вищих жіночих Бестужевських курсів в Пет-

рограді, де читали лекції відомі вчені з Укра-

їни: Є. Тарле, М. Туган-Барановський, пер-

ший почесний доктор історії серед жінок 

О. Єфименко. Навчання Н. Суровцова поєд-

нувала з громадсько-політичною діяльністю 

в українських нелегальних студентських гу-

ртках. 

Не обійшлась без неї й Лютнева револю-

ція – ще студенткою Надія була пов’язана з 
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революціонерами. Спостерігаючи за розгор-

танням подій революції в Києві Надія не мо-

гла стояти осторонь. Об’єднавшись в рево-

люційний комітет, учасником якого була 

Суровцова, студентство вже на першому 

своєму зібранні обрало своїх представників 

до уряду, що формувався в той час. Коли 

Петроградська українська колонія вирішила 

зробити маніфестацію на долю студенток 

випало готувати прапори – червоного та жо-

вто-блакитного кольорів. Під час Маніфес-

тації серця молоді були переповнені щастям 

і надією, що й для України почнеться нова 

доба, відбудуться зміни на краще [18, с. 72]. 

Революційний комітет дав Н. В. Суровцо-

вій доручення на Україну. В той час вже зна-

ли, що там сформовано український автоно-

мний уряд на чолі з М. С. Грушевським. Їй 

доручили повідомити, що в Петрограді двісті 

організованих українських студентів чека-

ють його вказівок. Зустрівшись з М. Грушев-

ським в Центральній Раді, Н. В. Суровцова 

отримала інше призначення – донести голос 

революції на Уманщину, як інструктор 

Центральної Ради. Тому набравши брошур, 

листівок, відозв вона вирушила далі в путь. 

Що то за посада Надія Віталіївна поки що не 

розуміла, але добре знала, що вона носій і 

вісник революції. 

Прибувши в Умань, свою контору Надія 

Віталіївна Суровцова влаштувала в подвір’ї 

земства. В місті вона проводила агітаторську 

роботу – розповідала про політичні події, 

переказувала газетні відомості, роздавала 

літературу, відозви. Пізніше разом з сільсь-

ким вчителем Олександром Ільченком та 

кооператором-поляком Коронкевичем Надія 

Віталіївна їздила по селах, де вони розпові-

дали про початок революції, про Тимчасовий 

Уряд і Центральну Раду. Їхнім завданням 

було сповіщати і переобирати сільське та 

волосне управління, замінюючи його сільра-

дами. Збираючи селян біля церкви і опові-

даючи про події революції найболючішим 

залишалося питання про землю. Про це го-

ворили досить образно в загальних рисах і це 

досить точно відображало справжній харак-

тер програми Центральної Ради. Н. В. Суро-

вцова в роки революції також брала участь і 

в культурному житті Умані, була учасником 

літературно-художнього гуртка. Члени цього 

гуртка ставили вистави, в тому числі виїзні в 

селах, створили хор. 

Коли Центральна Рада проголосила украї-

нізацію армії, то Надія Віталіївна ходила з 

лекціями та агітаціями в полк імені Гонти, 

що стояв тоді в Умані. Не дивлячись на зна-

чний супротив тієї частини полку, яка не 

підтримувала ідеї українізації, відбулося го-

лосування солдат в приміщенні театру – 

полк оголосив себе українським [2, с. 67]. 

Великою мірою це була заслуга Суровцової. 

Коли в Умані в приміщенні театру відбувся 

з’їзд делегатів сіл для утворення Селянської 

спілки, на порядку денному стояло питання – 

створення програми Спілки та вибір майбут-

нього керівництва. В цей час Суровцова на-

писала одну з перших своїх статей в умансь-

кій газеті «Селянська правда». Останні збори 

уманської Селянської спілки відбувалися в 

залі окружного Суду, Надію Віталіївну було 

обрано заступником голови Спілки, одного-

лосно. Головою став Богач – селянин з Шу-

кайводи. Земельне питання ніяк не вирішу-

валось, практичних вказівок з Міністерства 

не давалось, а потреба зростала з кожним 

днем. Землі селяни поки що не займали, 

ждали закону. 

В липні 1917 року в Умані Перший уні-

версал Центральної Ради оголосила на 

центральній площі саме Н. В. Суровцова, 

після молебні отця Макарія Крамаренка. 

Універсал було оголошено перед військовим 

собором та школою-гімназією, між солдат-

ськими рядами. Саме оголошення цього уні-

версалу, а не наступних найбільш за-

пам’яталось Надії Віталіївні: «...Уманський 

майдан зустрів дівчину натовпом солдат. 

Праворуч була жіноча гімназія, ліворуч – 

чоловіча. Просто перед нею – полки умансь-

кого гарнізону та селяни з усього району. 

Тендітну дівчину в білій сукні поставили на 

стіл. Вона розгорнула папір і... першою зачи-

тала Перший універсал Української народної 

республіки…» [13]. 

Величезне нервове напруження, останні 

хвилюючі події, круговерть життя відбилось 

на здоров’ї Надії Віталіївни. Це змусило її 

звернутись до лікаря і припинити на деякий 

час будь яку діяльність. Після недовгого від-

починку на хуторі та батьківських порад На-

дія Суровцова вирішила їхати до Києва і там 

закінчити університет, бо в Петербурзі вона, 
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в зв’язку з революційними подіями, не скла-

ла державних іспитів. Матеріальне питання 

вона вирішила набравши в Умані на репети-

торство учнів. Вступивши на четвертий 

(останній) курс університету Св. Володими-

ра в Києві, Надія Віталіївна пішла на роботу 

діловодом-друкаркою при директорі Біжене-

цького департаменту генерального секрета-

ріату внутрішніх справ Українського авто-

номного уряду, що знаходився на Хрещатику 

[2, с. 72].  

Пізніше Надія Віталіївна потрапила до се-

кретаріату Центральної Ради. Працювала в 

Департаменті іноземних зв’язків, що знахо-

дився на Терещенківській 9, займала посаду 

начальника загального відділу Міністерства 

закордонних справ. Після жовтневого пере-

вороту в Петрограді розпочався наступ бі-

льшовиків на Київ та на інші міста України. 

Після зайняття Умані в Київ приїхав батько 

Надії Віталіївни, так як в місті було небезпе-

чно залишатися. Суровцова була активним 

учасником подій, які на той час відбувалися 

в Києві. Після захоплення міста більшовика-

ми та еміграції Центральної Ради до Жито-

мира Надія Суровцова залишилась в місті на 

нелегальному становищі.  

Коли відбулось підписання Брест-

Литовського мирного договору з Німеччи-

ною і повернення в Київ Центральної Ради, 

Н. В. Суровцова знову повернулася на свою 

колишню посаду в Міністерстві з надією, що 

Україну почнуть визнавати всі держави За-

ходу. З жалем і сумом Надія Віталіївна у сво-

їх «Спогадах» згадує про похорон жертв бою 

під Крутами [2, с. 78]. Коли в квітні 1917 

року було проголошено гетьманат Скоро-

падського Надія Віталіївна і на той час пере-

бувала в самому вирі подій. Їй випала роль 

зв’язкової між В. Винниченком і М. Грушев-

ським. Саме вона передала М. Грушевському 

побажання В. Винниченка і засідання партій 

про те, щоб Грушевський прийняв диктату-

ру. На що отримала категоричну відповідь 

професора. 

За часів гетьманату Скоропадського міні-

стром закордонних справ було призначено 

Д. І. Дорошенка. Н. Суровцова стала началь-

ником дипломатичного відділу Міністерства 

закордонних справ, дипломатом, учасником 

міжнародного пацифістського руху Інтерна-

ціональної жіночої ліги. Право займати дип-

ломатичні посади Надія Віталіївна отримала 

коли при Міністерстві було відкрито курси, 

які називалися «Конзулярна академія», які 

вона успішно закінчила [18, с. 82]. Під час 

Гетьманату Суровцова була також активним 

учасником страйкового комітету в Міністер-

стві. Такі комітети утворювалися в зв’язку з 

тим, що масово почали звільняти українців з 

посад, а діловодство переводити на російсь-

ку мову. Всі комітети очолила Софія Федо-

рівна Русова. Завдяки цій участі Надію Віта-

ліївну стали називати «заклятою патріот-

кою». 

Коли розпочалось нове повстання і був 

утворений новий уряд – Директорія мініст-

ром закордонних справ було призначено 

Афанасьєва, професора всесвітньої історії. 

Надію Віталіївну Суровцову було призначе-

но начальником відділу преси, що давав ін-

формацію пресі про українські політичні 

події та видавав два щомісячника. Надія Ві-

таліївна повинна була займатися цензурою 

інформації, яку давала київська преса з між-

народної політики, все те, що могло 

з’явитися в закордонній пресі. Постійно до-

помагала повстанцям, тому і боялась свого 

викриття. Після зникнення Скоропадського з 

Києва, міністерство, де працювала Надія Ві-

таліївна, влаштувало бенкет, де вона позна-

йомилася з С. Петлюрою. Під час Директорії 

Суровцова виконувала ряд дипломатичних 

місій, постійно перебувала у відрядженнях. 

Працювала Надія Віталіївна на совість, і то-

му, коли уряд вирушив за кордон 31 грудня 

1918 р. на Версальські переговори, її взяли з 

собою. Вона підготувала не лише документи, 

а й велику бібліотеку інформаційного бюро, 

секретарем якої її було призначено. Перед 

поїздкою їй вдалося відвідати батька в Ума-

ні, бо він тяжко хворів, тоді вона й отримала 

батьківську згоду на поїздку [2, с. 89]. Уже в 

потязі стало відомим, що Київ здався – туди 

увійшли війська комуністів. Так Суровцова й 

залишилася за кордоном. За кордоном треба 

було якось заробляти на життя, тому Надія 

Віталіївна працювала й навчалась далі. 

Якимсь чином їй вдалося прихопити з собою 

матрикул Київського університету, і вона 

здала їх до Віденського [18; 91]. Закінчила 

його; потім було навчання в аспірантурі та 

звання першої жінки – доктора філософських 

наук. Темою дисертації Надія Віталіївна об-
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рала «Богдан Хмельницький та ідея україн-

ської державности». Так в її житті перепле-

лося дві революції - ХVІІ та ХХ століть. Але 

жити без громадської діяльності Н. Суровцо-

ва не могла. Діяла в більше десятка громад-

ських організацій. Боролась, разом з Жіно-

чим Союзом, пізніше з Жіночою Лігою миру 

і свободи, проти війни та голоду, об’їздила з 

лекціями всю Америку. Разом з представни-

ками Жіночої Ліги Н. Суровцова побувала в 

Німеччині, Голландії, Франції. Пізніше всту-

пила до студентської організації «Січ» [19, 

с. 103].  

Навіть вимушено перебуваючи в емігра-

ції, Надія Віталіївна ні на мить не втрачала 

зв’язок з Україною. За її сприянням було 

засновано провізорний комітет «Голодним 

України», який вона і очолила. До нього зго-

дом приєднався і очолив М. Грушевський, 

Суровцова стала секретарем комітету. До 

Австрії Надія повернулась націонал-

комуністкою. Вступила до Компартії, яка 

там була на напівлегальному становищі. 

Вдень писала оповідання в пресу та займа-

лась перекладами текстів, а вечорами спіл-

кувалася з революціонерами. Так вона поча-

ла все частіше дивитись на Схід – туди, де 

була її Батьківщина. У Відні Надія Віталіївна 

вступила до Спілки поступових журналістів 

Європи, стала заступником голови її прези-

дії. У журналі «Нова громада» Н. Суровцова 

опублікувала статтю «Ми і вони», де дово-

дила, що «ми», закордонні, власне є нічим, а 

справжнє життя нашої країни творять «вони» 

на Україні. Повернувшись в Україну їй не 

дали творити життя країни – 30 років поне-

вірянь – арешти, заслання, концтабори. У 

1953 році Надія Віталіївна повернулася в 

Умань, де надалі всі роки жила під наглядом 

КГБ. Померла Надія Суровцова 13 квітня 

1985 р. на 90-му році життя. 

Доба революції 1917–1920 рр. насичена 

яскравими подіями. Як згадувала Н. В. Су-

ровцова: «…Для мене ця доба – живі люди, 

часом дорогі, іноді ворожі, це зрушення ча-

су, боротьба, помилки моїх сучасників і мене 

самої… це історія людей, що творили істо-

рію…» [2, с.59]. Частиною цієї історії і доби 

стала наша землячка – Надія Віталіївна Су-

ровцова, вічна їй пам’ять і шана. 
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NADIYA SUROVTSOVA’S IDEAS OF FREEDOM, TRUTH AND JUSTICE 
 

This article is devoted to the life and activities of Nadiya V. Surovtsova, a woman who had diverse destiny. She was 

a forerunner, historian, publicist and a fighter for freedom, truth and justice. The participation of Nadia Surovtsova in 

the Ukrainian revolution of 1917–1921 is emphasized in the article. 

Nasiya Surovtsova was both a Ukrainian and European person; her father was a Ukrainian and a lawyer by profes-

sion and her mother was a Russian, a former student of the Higher Education Courses for Women (Bestuzhivski) in St. 

Petersburg, Doctor of Philosophy in University of Vienna (the first woman from Ukraine, who received this academic 

degree), a prisoner in Gulag camps, a person who devoted her entire life to the idea of Ukrainian statehood. 

The purpose of this article is to bring honor and memory to «the tireless revolutionary» as the 100th anniversary of 

the National Democratic Revolution of 1917–1921 is to be celebrated in Ukraine. 

Nadiya Surovtsova participated in all stages of the revolution, occupying such state positions as a district instructor 

of the Central Council, a clerk in Bizhenetsk Department of the General Secretariat of Internal Affairs, then a head of 

the General Department of the Ministry of Foreign Affairs at the Central Council, a head of the diplomatic department 

of the Ministry of Foreign Affairs at the hetman Skoropadsky, a secretary in Information Office of the Ministry of For-

eign Affairs in the Directory. 

Describing the events of this woman’s life the author makes it clear to the reader that in her life she followed the 

idea of freedom, truth and justice, despite the circumstances and rather tragic fate. 

In conclusion the author quotes Nadiya Surovtsova’s words concerning the revolutionary events of 1917-1921 in 

Ukraine. «... For me this period is connected first of all with real people, sometimes costly, sometimes hostile; this is the 

time of changes, the struggle, the errors of my contemporaries and mine …this is the story about people who created 

history ...». Nadiya V. Surovtsova who was born in Uman can be treated as a part of this history too and deserves eter-

nal memory and honour. 

Key words: Nadiya Surovtsova; Ukrainian revolution (1917–1921); public and political activities; freedom; truth; 

justice. 
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КІМНАТА МАНУСКРИПТІВ У МУЗЕЇ КНИГИ  
ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ м. ДРЕЗДЕН 

 

 

У статті розглядаються давні манускрипти з Музею книги, які збері-
гаються в Технічному університеті м. Дрезден. Дане дослідження роз-
ширює поняття про такі наукові галузі, як: археологія, історична хроно-
логія, музеологія та теологія. Автор статті розглядає такі манускри-
пти, а саме: 1.«Псалтир. Рукопис з пергаменту. Мерсебург (?), ХІІІ ст.» 
(«Psalter. Pergamenthandschrift. Merseburg (?)», 13. Jahrhundert). 2. «Лота-
рінгський Апокаліпсис Св. Йоганна. Французький рукопис з пергаменту.  
І пол. XIV ст.» («Li apocalipse que S. Jehans vit. (Lotharingische Apokalypse) 
Französische Pergamenthandschrift. 1. Hälfte des 4. Jahrhunderts»). 3. «Німе-
цька історична Біблія. Паперовий рукопис, Рескрипт, рік 1420» («Deut-
sche Historienbibel. Papierhandschrift, Erlass, um 1420»). 4. «Ульріхь фон Рі-
хенталь: Церковний собор. Друк на папері, Аугсбург: Антон Тру-
нарь/Гробарь, 1483 р.» («Ulrich von Richental: Konzilium zu Konstanz. Druck 
auf Papier, Augsburg: Anton Sorg, 1483»). 5. «Йоганнес Бальбус: Summa, 
quae vocavit catholicon. Тиснява на пергаменті, Майнц, рік 1460, Т. 1» 
(«Johannes Balbus: Summa, quae vocavit catholicon. Pergamentdruck, Mainz, 
1460. Bd. 1»). 6. «Псалтир Могунтінум. Тиснява на пергаменті, Майнц, 
рік 1457. Містить найдавнішу найзнаменитішу друковану тисняву на 
три кольори» («Psalterium Moguntinum. Pergamentdruck, Mainz: Fust und 
Schöffer, 1457. Enthält den ältesten bekannten Druckervermerk»). 7. «Рене 
Анжуйський. Французький рукопис з пергаменту, XV ст. Кольоровіт та 
золоті ініціалії, 32 мініатюри» («Rene d᾿Anjou: Sur les tournois. Französi-
sche Pergamnenthandschrift. 15. Jahrhundert. Farbige und vergoldete Initialen, 
32 Miniaturen». 8. «Джованні Бокаччіо: Про ницість тілесності знамени-
тих чоловіків та жінок. Французький рукопис з пергаменту, 1520 р. Т 2.» 
(«Giovanni Boccaccio: Des cas des nobles et femmes. Französische Pergam-
nenthandschrift, 1520. – Bd. 2.»). 9. «Гален: Opera varia. Фламанський руко-
пис з пергаменту, XV ст. В 2-х Т. – Т. 1. Пошкоджено. – Т. 2. Розмальова-
но у тоні мариністики та містить 51 мініатюру». («Galen: Opera varia. 
Flämische Pergamenthandschrift. 15. Jahrhundert. 2. Bände. Band 1 zerstört. 
Band 2 mit farbigen Randleisten und 51 Miniaturen»). 10. «Якоб Краузе: Роз-
кішна палітурка. Теляча печінка з золотої тисняви» («Jakob Krause: 
Prachteinband. Kalbsleder mit vergoldeter Prägung»). 11. «Каспар Мойзер: 
Розкішна палітурка у формі будови серця. Теляча печінка з золотої тис-
няви» («Caspar Meuser: Herzförmiger Prachteinband. Kalbsleder mit vergolde-
ter Prägung»). 12. «Крістіан ІІ. Саксонський. Ніч у хліву у Дрезденському 
замку. Паперовий рукопис,17 ст.» («Ringrennen Christian II. Von Sachsen 
zur Fastnacht 1607 im Stallhof des Dresdener Schlosses. Papierhandschrift. 
Malereien in Deckfarben. 17. Jahrhundert»). 13. «Паулюс Гектор Майєр: 
Книга з фехтування, записничок на кільцях та книжечка турнірських поє-
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динків. Паперовий рукопис. Середина XVI ст.» («Paulus Hector Mair: Fecht-, 
Ring- und Turnierbuch. Papierhandschrift. Mitte des 16. Jahrhunderts»). 

Ключові слова: археологія; історична хронологія, кімната зберігання 
скарбів; кімната манускриптів; манускрипт; Музей книги; музеологія; па-
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Кімната манускриптів знаменитого Му-

зею Книги знаходиться на Сході Федератив-

ної Республіки Німеччина, у федеральній 

землі Саксонія у Технічному університеті м. 

Дрезден (1828 р.; 1961 р. (Technische Uni-

versität Dresden, 1828 р.; 1961 р.) [1]. У да-

ному музеї зберігаються давні манускрипти, 

які мають велике значення для людства.  

«Bertelsmann. Das neue Universallexikon» 
(«Бертельсманн. Новий універсальний лек-

сикон») тлумачить поняття «манускрипт»: 

«Manuskript, Abk. MS., ms., Mskr., urspr. die 

handschriftl. Originalfassung eines Textes im 

Gegensatz zu den anfangs handschriftl., später 

gedruckten Vervielfältigungen; dann jede hand- 

oder maschinengeschriebene Druckvorlage» [2, 

с. 585]. 

Duden зазначає: «Manuskript, das – [e]s, e 

˂lat.˃ (hand.- od. maschienenschriftl. Ausarbei-

tung; Urschrift; Satzvorlage; Abk. Ms. [Plus. 

Mss.] od. Mskr.)» [3, с. 667]. 

Розгляд даної наукової проблематики, а 

саме – історія давніх манускриптів в німець-

ких університетах – у вітчизняній історичній 

думці відсутні. Саме це і обумовило актуа-

льність нашого дослідження. 

Завдання полягає у тому, щоб проаналізу-

вати та охарактеризувати давні манускрипти 

з Музею книги Технічного університета м. 

Дрезден, а також їх значення для археології, 

історії, музеології та теології з врахуванням 

аспекту історичної хронології. 

Про історію виникнення Кімнати мануск-

риптів зазначається:  

«Vom Manuscripten-Zimmer zum Buchmu-

seum. Kurfürst August von Sachsen  

(1526–1586; reg. 1553–1586) begann seit etwa 

1556 intensiv Bücher zu sammeln. Zunächst 

hatte er eine Bibliothek zur eigenen Bildung und 

zur Prinzerziehung im Sinn. Seine rasch an-

wachsende «Liberey» war im Dresdeb Schloss 

und auf der Annaburg bei Torgau aufgestellt.  

In der «Augusteischen» Zeit des 18. Jahr-

hunderts erlangten Kunst und Kultur in Sachsen 

europäisches Ansehen. Wie die Kunstsammlung 

vervielfachte auch die kurfürstliche durch weit-

sichtige Ankäufe ihre Bestände. 1728 zog sie 

zunächst in drei Zwinger-Pavillons, 1786 dann 

in das eigens umgebaute Japanische Palais 

um,wo sie bis 1945 residierte. 

Schon 1788 wurde die kurfürstliche Biblio-

thek «öffentlich». Wie die Zahl ihrer Leser 

wuchs auch die ihrer interessierten Besucher, 

die wertvolle oder kuriose Sammlungsstücke in 

den schönen Bibliotheksräumen besichtigen 

wollten und sie dabei nicht selten auch zur 

Hand nahmen. Die häufigen Berührungen hin-

terließen Spuren auf den wertvollen Stücken. 

Deshalb suchte der damals leitende Oberbiblio-

theker Constantin Carl Falkenstein eine Lö-

sung, die begehresten Bücher öffentlich präsen-

tiren und gleichzeitig schützen zu können. 1835 

war sie gefunden. 

Er notierte in seinem Jahresbericht: «In dem 

Manuscripten-Zimmer wurde in Betracht, daß 

mehr der kostbaren Handschriften, xylographi-

schen Denkmäler u. Inkunabeln durch das öfte-

re Vorzeigen derselben nicht wenig gelitten hat-

ten, der Bau von zwei Glaskästen/: sogenannten 

Montres:/ auf zwei der in dem Handschriften-

zimmer befindlichen Tische genehmigt, in wel-

chen jetzt diese Seltenheiten unter Glastafeln 

zur Beschauung des Publikums entzogen sind».  

Damit hatte die Königliche Öffentliche Bibli-

othek zu Dresden begonnen,ihre Schätze in ei-

ner Dauerausstellung der Öffentlichket zugäng-

lich zu machen. Seit 1935 konnte eine Kombina-

tion von Dauer- und Wechselausstellungen 

etabliert werden. 

Mit den Bombardierungen Dresdens wurde 

1945 auch das Japanische Palais zerstört. Die 

1918 in Landesbesitz überführte Bibliothek erlitt 

durch direkte Kriegseinwirkungen und mit dem 

Abtransport von ca. 200.000 Bänden durch die 

Sowjetarmee empfindliche Verluste. 

1947 bezog die Sächsische Landesbibliothek 

eine ehemalige Kaserne in der Albertstadt am 

nördlichen Rand Dresdens, ein Provisorium, 

das bis 2002 andauern sollte und wo am 10. 

Mai 1952 das Buchmuseum neu eröffnet wurde. 
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Nach der Fusion der Sächsischen Landesbib-

liothek mit der Bibliothek der Technischen Uni-

versität Dresden zur Sächsischen Landesbiblio-

thek – Staats- und Universitätsbibliothek Dres-

den (SLUB) im Jahre 1996 waren die Voraus-

setzungen für einen großzügigen Bibliotheks-

neubau geschaffen, der von 1998 bis 2002 er-

richtet und am 14. Januar 2003 feierlich einge-

weiht wurde. Gleichzeitig erfolgte die Neueröff-

nung des Buchmuseums. In diesem umgibt der 

für Wechselausstellung vorgesehene Raum die 

Schatzkammer, die als «Haus im Haus» konzie-

piert ist. 

Der Besucher betritt sie durch eine von Prof. 

Wolff-Ulrich Weder mit Bilderschriften und 

Alphabeten gestaltete Tür. Hier kann er einen 

Teil jener Seltenheiten sehen, die schon unter 

den «Montres» im Zimelienzimmer des Japani-

schen Palais von Fichte, Novalis, Goethe, Na-

poleon I. und zahlreichen anderen Besuchern 

Dresdens bestaunt wurden» [4]. 

Дзеркальна вітрина №1 (Vitrine I) 

У даній дзеркальній вітрині розміщено 

чотири манускрипти, а саме:  

1. «Псалтир. Рукопис з пергаменту. 

Мерсебург (?), ХІІІ ст.» («Psalter. Perga-

menthandschrift. Merseburg (?)», 13. 

Jahrhundert) [5].  

Сюди належать 150 псалмів періоду Ран-

нього Середньовіччя християнської літургі-

ки, в яких знаходяться молитви, які співали 

виключно студенти/ваганти. 

2. «Лотарінгський Апокаліпсис Св. Йо-

ганна. Французький рукопис з пергамен-

ту. І пол. XIV ст.» («Li apocalipse que S. 

Jehans vit. (Lotharingische Apokalypse) 

Französische Pergamenthandschrift. 1. Hälf-

te des 4. Jahrhunderts») [6]. 

Біблійна книга, а саме «Апокаліпсис» є 

відвертістю (рос. откровение) монаха Йоган-

на, котра належить до пізньосередеьовічної 

думки. Написано «Апокаліпсис» на давньо-

лотарінгському діалекті «Дрезденського 

списку», що містить 72 мініатюри про апо-

каліптичні сили та походження світу. 

3. «Німецька історична Біблія. Паперо-

вий рукопис, Рескрипт, рік 1420» («Deut-

sche Historienbibel. Papierhandschrift, Er-

lass, um 1420») [7]. 

У якості біблейних історій розміщено біб-

лені оповіді, які написані народною розмов-

ною мовою. Розквіт яких припав на XIII та 

XV ст. На той час, у Середньовічній Німеч-

чині при монастирях не було книгодрука-

рень, тому все переписувалось вручну. Існує 

т. зв. «Список Дібольда з Лаубера м. Хагенау 

Німецької історичної Біблії». 

4. «Ульріхь фон Ріхенталь: Церковний 

собор. Друк на папері, Аугсбург: Антон 

Трунарь/Гробарь, 1483 р.» («Ulrich von 

Richental: Konzilium zu Konstanz. Druck 

auf Papier, Augsburg: Anton Sorg, 1483») 

[8]. 

У даному рукописі міститься опис Церко-

вного собору у м. Констанц 1414 – 1418 рр., 

хто з каноніків брав участь, у т.ч. знаменита 

промова Яна Гуса, яка складається з чоти-

рьої частин (канонів). 

Дзеркальна вітрина №2 (Vitrine ІI) 

У даній дзеркальній вітрині розміщено 

два манускрипти, а саме: 

1. «Йоганнес Бальбус: Summa, quae 

vocavit catholicon. Тиснява на пергаменті, 

Майнц, рік 1460, Т. 1» («Johannes Balbus: 

Summa, quae vocavit catholicon. Perga-

mentdruck, Mainz, 1460. Bd. 1») [9]. 

Так званий «Католікон», є латинським 

словником, котрий датується ХІІІ ст., та має 

чисельні «списки». Вийшов друком у м. 

Майнці (нині федеральна земля Гессен) у 

1460 р. «Католікон» побачив світ у книгод-

рукарні Йоганна Гуттенберга та за його без-

посередньої участі. 

2. «Псалтир Могунтінум. Тиснява на 

пергаменті, Майнц, рік 1457. Містить 

найдавнішу найзнаменитішу друковану 

тисняву на три кольори» («Psalterium Mo-

guntinum. Pergamentdruck, Mainz: Fust 

und Schöffer, 1457. Enthält den ältesten 

bekannten Druckervermerk») [10]. 

«Псалтир Могунтінум» має 10 «списків». 

«Дрезденський список Псалтира Могунтіну-

ма» зберігається у Фрайберзькому соборі, 

починаючи з 1776 р. Надруковано один із 

«списків» манускрипту у друкарні Й. Гутте-

нберга, т. зв. «Гуттенберівський список 

Псалтира Могунтінума». 

Дзеркальна вітрина № 3 (Vitrine ІІI) 

У даній дзеркальній вітрині розміщено 

два манускрипти, а саме: 

1. «Рене Анжуйський. Французький 

рукопис з пергаменту, XV ст. Кольоровіт 

та золоті ініціалії, 32 мініатюри» («Rene 

d᾿Anjou: Sur les tournois. Französische Per-
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gamnenthandschrift. 15. Jahrhundert. Far-

bige und vergoldete Initialen, 32 

Miniaturen») [11]. 

Виникнення манускрипту припадає на 

1460 р., на період лицарських турнірів Сере-

дньовічної Франції, зокрема авторство нале-

жить герцогу Анжуйському, котрий є пое-

том, художником та меценатом. 

2. «Джованні Бокаччіо: Про ницість ті-

лесності знаменитих чоловіків та жінок. 

Французький рукопис з пергаменту, 1520 

р. Т 2.» («Giovanni Boccaccio: Des cas des 

nobles et femmes. Französische Pergamnent-

handschrift, 1520. – Bd. 2.») [12]. 

Означена праця (манускрипт) італійського 

культурного діяча Джованні Бокаччіо має 

неперевершений переклад на французську 

мову з італійської, з врахуванням та збере-

женням ідіостилю авторського оригіналу. У 

даному манускрипті прослідковується тема 

біблійного, античного та міфологічного 

сприйняття спокуси, усвідомлення людиною 

наслідків цього з потраплянням до пекла. 

Варто зазначити, що у свій час від Шарля де 

Бурбона (Charles de Boubon) у якості пода-

рунку отримав французький король Франц І. 

(Franz I.), а згодом один із списків подару-

вав литовський канцлер Радцівілл 

(Radziwill) німецькому королю Автусту Си-

льному (August der Starke). Рукопис збері-

гається у Дрезденській національній коро-

лівській бібліотеці. 

Дзеркальна вітрина №4 (Vitrine ІV) 

У даній дзеркальній вітрині розміщено 

один манускрипт: 

1. «Гален: Opera varia. Фламанський 

рукопис з пергаменту, XV ст. В 2-х Т. –  

Т. 1. Пошкоджено. – Т. 2. Розмальовано у 

тоні мариністики та містить 51 мініатю-

ру» («Galen: Opera varia. Flämische Perga-

menthandschrift. 15. Jahrhundert. 2. Bände. 

Band 1 zerstört. Band 2 mit farbigen Rand-

leisten und 51 Miniaturen») [13]. 

Даний рукопис присвячений морській ме-

дицині, зокрема являє собою науковий трак-

тат римського лікаря грецького походження 

Клаудіуса Галена (Claudius Galenus, 129 – 

199), котрий лікував імператора Марка Ау-

релія (Marc Aurel) з малюнками. 

Дзеркальна вітрина №5 (Vitrine V) 

У даній дзеркальній вітрині розміщено 

чотири манускрипти, а саме: 

1. «Якоб Краузе: Розкішна палітурка. 

Теляча печінка з золотої тисняви» («Jakob 

Krause: Prachteinband. Kalbsleder mit ver-

goldeter Prägung») [14]. 

Якоб Краузе (Jacob Krause, 1531/1532 – 

1585) є найвідомішим майстром-паліту-

ристом періоду Ренессансу. 1566 р. його за-

прощено до Королівського вищого кола у 

Дрездені. Я. Краузе належить більше ніж 

1000 томів у стилі т. зв. «королівської роз-

коші». 

2. «Каспар Мойзер: Розкішна палітур-

ка у формі будови серця. Теляча печінка з 

золотої тисняви» («Caspar Meuser: Herz-

förmiger Prachteinband. Kalbsleder mit ver-

goldeter Prägung») [15]. 

Рукопис містить тлумачення псалмів, роз-

криває змістову структуру, тобто розмежо-

вує тілесність та духовність. 

3. «Крістіан ІІ. Саксонський. Ніч у хлі-

ву у Дрезденському замку. Паперовий ру-

копис,17 ст.» («Ringrennen Christian II. 

Von Sachsen zur Fastnacht 1607 im Stallhof 

des Dresdener Schlosses. Papierhandschrift. 

Malereien in Deckfarben. 17. Jahrhundert») 

[16]. 

4. «Паулюс Гектор Майєр: Книга з фе-

хтування, записничок на кільцях та кни-

жечка турнірських поєдинків. Паперовий 

рукопис. Середина XVI ст.» («Paulus Hec-

tor Mair: Fecht-, Ring- und Turnierbuch. 

Papierhandschrift. Mitte des 16. Jahrhun-

derts») [17]. Манускрипт містить 242 сторін-

ки з зображенням вправ з двобою на мечах 

та фехтування.  

Аналіз джерельної бази дозволив дійти 

висновку того, що означена проблема не бу-

ла об’єктом спеціального вивчення у вітчиз-

няній історичній науці. Результати дослі-

дження можуть бути використані в процесі 

професійної історичної, філологічної, теоло-

гічної підготовки студентів, магістрів та ас-

пірантів за різними напрямами, в т.ч. під час 

викладання спецкурсів історичного та філо-

логічного спрямування, а також підготовки 

спеціалістів з музейної справи. 
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РЕПРЕСИВНА ПОЛІТИКА СТАЛІНСЬКОГО 
ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ ЩОДО ПОЛЬСЬКОЇ  

ЕТНІЧНОЇ МЕНШИН ОДЕЩИНИ  
в 20–30-ті роки ХХ століття 

 
 

Вивчається репресивна політика сталінського тоталітарного режи-
му щодо польської етнічної меншини Одещини на початку ХХ століття. 
Досліджується репресивна діяльність виконавчих органів влади та спец-
служб у районних центрах та сільських місцевостях Одеської області. 
Аналізується процес формування у тогочасному суспільстві атмосфери 
шпигуноманії, наростання підозріливості до етнічних меншин, сприй-
няття їх як потенційних зрадників, що передувало розгортанню у респу-
бліці масових депортацій та терору. З’ясування історичного підґрунтя 
сучасного стану міжнаціональних відносин в Україні дозволить розроби-
ти ефективну етнонаціональну політику з урахуванням трагічних сто-
рінок вітчизняної історії задля недопущення появи в майбутньому тота-
літарного режиму. 

Ключові слова: поляки; Південь України; репресії; депортація; денаці-
оналізація. 

 

 

У 20-ті роки репресії щодо поляків СРСР і 

України, зокрема, не набували характеру 

масових акцій. До того ж, силові структури, 

заарештувавши того або іншого католицько-

го священика чи рядового громадянина 

польської національності й звинувативши 

його, наприклад, у шпигунстві на користь 

Польщі (у переважній більшості випадків не 

маючи на це жодних підстав, хоча зрозуміло, 

що поодинокі випадки збирання розвідува-

льної інформації з боку польських спецс-

лужб і окремих дипломатів мали місце в дій-

сності), діставали можливість – в разі потре-

би (досить часто саме вона й спричинялася 

до арешту) – обміняти його у польських ко-

лег на членів Компартії Польщі чи її автоно-

мної складової – Компартії Західної України 

(КПЗУ), засуджених польськими судами за 

протидержавну діяльність. Так, зокрема, 15 

квітня 1929 р. політбюро ЦК КП(б)У, розг-

лянувши питання про обмін політв'язнів, 

доручило голові ДПУ УСРР В.А.Балицькому 

«поставити в Москві питання про обмін за-

суджених у Польщі активних робітників 

КПЗУ на засуджених нами польських контр-

революціонерів» [1]. 

Ситуація кардинально змінилась на поча-

тку 30-х років. Сталінський тоталітарний 

режим досить зміцнів, ліквідувавши будь-

яку офіційну опозицію всередині країни, в 

тому числі – у самому партійно-державному 

керівництві, організувавши страшний голо-

домор, який забрав мільйони життів, насам-

перед в Україні. Рівночасно зовнішньополі-

тична ситуація для Радянського Союзу істо-

тно погіршала: у Німеччині до влади при-

йшов Гітлер, на антирадянській основі від-

булося польсько-німецьке зближення. Тому 

й не дивно, що практично синхронно – у 

1933–1934 рр. – розгортаються й поступово 
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набирають обертів репресії проти польської 

й німецької меншин в УСРР. До цього також 

спричинився ще політичний чинник. Сталін-

ський провід держави, формально не відки-

даючи пропагандистські гасла 20-х років із 

закликами до «світової пролетарської рево-

люції», фактично відходить від учорашнього 

інтернаціоналізму з тим, аби перейти на пра-

гматичні рейки побудови казарменого соціа-

лізму «в одній країні». На авансцену полі-

тичного життя поволі, а потім дедалі стрім-

кіше виходить ледь підфарбований інтерна-

ціоналістською риторикою колишній імпер-

ський, великодержавницький російський 

шовінізм. 

У 1933 році відбуваються кардинальні 

зміни у долі польського населення України. 

Воно (сільське у переважній своїй частині), 

не маючи змоги оклигатись після років при-

мусової колективізації й голоду, практично 

відразу потрапляє під прес масових репресій. 

Південна Україна не залишилася осторонь 

цих подій. За переписом 1926 р. на Півдні 

УРСР проживало 23368 поляків, що стано-

вило 0,69 % населення регіону, а кількість 

репресованих поляків у даному регіоні ста-

новила 2094 особи. У Миколаївській області 

було заарештовано 504 особи, з них розстрі-

ляно 159, в Херсонській – відповідно 497 і 

201, в Одеській – 1093 і 468 осіб. 

Одеська область була однією з багатона-

ціональних та прикордонних областей Укра-

їни. Згідно з даними Всесоюзного перепису 

населення 1926 р., на Одещині проживали 

316591 євреїв, 95384 німців, 68694 молдован, 

32270 болгар, 23368 поляків та 3487 греків. 

Євреї переважно мешкали в місті, а німці, 

молдовани, болгари та поляки – на селі. Гре-

цьке населення компактно мешкало в Одесь-

кій окрузі. Складна міжнародна обстановка, 

утвердження при владі в Німеччині націо-

нал-соціалістів та підписання польсько-

німецького договору зумовили зростання 

підозріливості радянської влади в першу 

чергу щодо поляків та німців, а також до 

іноземнопідданих та політемігрантів. Окрес-

лений період ознаменувався проведенням 

масових депортацій польської та німецької 

етнічних меншин із прикордонних Київської 

та Вінницької областей. На Одещині не було 

здійснено подібних репресивних акцій, але 

посилилось кримінальне переслідування ні-

мецького населення. 

Характерними рисами в репресивній дія-

льності влади на Одещині стали численні 

рейди по «чистці» режимних територій, під 

час яких заарештовувались особи без паспо-

ртів та куркулі-втікачі. Керівництво країни 

постійно висловлювало незадоволення реп-

ресивною діяльністю підлеглих і вимагало 

збільшити її темпи. Значного розмаху у регі-

оні набула «чистка» у лавах КП(б)У, внаслі-

док чого багатьох виключених звідти осіб 

виселяли за межі Одеської області або заа-

рештовували. Під час обміну партдокументів 

особлива увага зверталась на комуністів 

польської, німецької та молдавської націона-

льностей. Нерідко їх звинувачували у прихо-

вуванні своєї національності, а також замов-

чуванні факту перебування в інших, крім 

більшовицької, партіях та наявності родичів 

за кордоном [2]. 

Згідно з наявною статистичною звітністю 

спецслужб, ними було притягнуто до кримі-

нальної відповідальності 649 євреїв, 280 нім-

ців, 75 поляків, 60 молдован, 51 болгарина та 

11 греків. Більшість звинувачених були се-

реднього та молодого віку, а особи похилого 

віку значно рідше потрапляли до слідчих 

ізоляторів. Часто арештові особи передувала 

так звана «агентурна розробка», позбавлення 

виборчих прав, звільнення з роботи, виклю-

чення з лав Компартії та профспілок. Зааре-

штованим найчастіше пред’являли звинува-

чення в антирадянській агітації та пропаган-

ді, троцькістській діяльності, шпигунстві, 

зв’язках з іноземним консульством, отри-

манні матеріальної допомоги з-за кордону й 

порушенні паспортного режиму. Під час 

проведення попереднього слідства грубо 

порушувалось законодавство. Більшість заа-

рештованих не знали про те, що проходять 

по одній груповій справі й окремі особи ли-

ше під час реабілітації ознайомилися із слід-

чими матеріалами [3]. 

Більшість вироків приймали судові органи 

– це Спеціальна колегія Верховного Суду 

УРСР, Спецколегія Одеського обласного 

суду, Спецколегія Водно-транспортного суду 

Чорноморського басейну, Лінійний суд Пів-
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денно-Західної залізничної дороги та Війсь-

ковий трибунал Київського військового 

округу. Серед позасудових органів слід на-

звати Особливу нараду при Колегії ДПУ 

УСРР, Особливу нараду при НКВС СРСР та 

Трійку при УНКВС по Одеській області. Під 

час попереднього слідства звинувачених си-

стематично залякували, шантажували, засто-

совували до них фізичні методи впливу, мо-

рили їх голодом та змушували давати непра-

вдиві свідчення на інших осіб. Масово фаль-

сифікувались матеріали очних ставок та по-

казання свідків. Грубо порушувалось зако-

нодавство: на багатьох документах не про-

ставлені дати й відсутні необхідні підписи, 

не всім заарештованим пред’являли звинува-

чення, практично завжди залишали без розг-

ляду їхні скарги та заяви. Вироки у переваж-

ній більшості приймали судові органи й вони 

були відносно м’якими та диференційовани-

ми. Звинувачених ув’язнювали у виправно-

трудових таборах терміном від 3 до 5, рідше 

до 10 років, позбавляли виборчих прав, кон-

фісковували їхнє майно, а декого й зовсім 

звільняли. Рішення про розстріл було рідкіс-

тю і його виносили суди. Характерно, що у 

біографії людей факт затримання чи арешту 

в 1934–1937 рр. були повторними. З метою 

залякати населення та розколоти громаду 

етнічних меншин влаштовувались показові 

судові процеси [4]. 

Особливими рисами у репресивній полі-

тиці проти інтелігенції були постійні «чист-

ки» в закладах та установах, під час яких 

«знаходили» так званих шкідників. На них 

покладалась вина за певні прорахунки й не-

доліки на виробництві. Особлива увага при-

ділялась науково-педагогічним кадрам, які 

мали б виховувати підростаюче покоління в 

радянському дусі. У результаті «класового 

відбору» представники інтелігенції етнічних 

меншин звільнялися з роботи чи навчального 

закладу, а отже, не мали змоги надалі займа-

тись улюбленою справою та утримувати вла-

сні родини. До тієї частини інтелігенції, яка 

демонструвала інакодумство та не сприйма-

ла політичного курсу радянської влади, зде-

більшого застосовувалось кримінальне пере-

слідування [5]. В умовах формування в краї-

ні атмосфери шпигуноманії та погіршення 

відносин із деякими країнами, сталінський 

тоталітарний режим виношував ідею про 

заборону німцям та полякам відбувати стро-

кову службу в армії. Здебільшого підставою 

для відмови молодим людям у проходженні 

служби в армії було «вороже» соціальне по-

ходження призовників. Судові вироки у 

кримінальних справах на військовослужбов-

ців приймали військові трибунали. 

Також незважаючи на злиденність селян 

етнічних меншин, радянська влада продов-

жувала відбирати у них продовольство. Поз-

бавлення виборчих прав, виселення за межі 

Одеської області одноосібників й свавілля 

місцевих чиновників були характерними 

рисами у репресіях проти сільських мешкан-

ців. Свавілля місцевих чиновників чітко про-

явилось під час отримання польським насе-

ленням грошових переказів та посилок із 

продуктами з-за кордону. Відмова у обміні 

паспорту, звільнення з роботи та криміналь-

не переслідування найчастіше застосовува-

лись владою проти робітництва. Значного 

поширення у середовищі робітництва набули 

«чистки» у лавах КП(б)У та регулярні «ви-

криття» «соціально-ворожих елементів» на 

численних підприємствах і фабриках. Окре-

му групу репресованих робітників становили 

уродженці сільських місцевостей, які, випе-

реджаючи виселення або втікаючи звідти, 

наводнили великі міста з надією уникнути 

подальшого переслідування та знайти там 

некваліфіковану роботу. Під час обміну пар-

тдокументів представники етнічних меншин 

нерідко звинувачувались у приховуванні 

своєї національності, перебуванні в інозем-

ному підданстві та прагненні емігрувати. 

Службовців звинувачували у порушенні «ре-

волюційної законності» й переводили на ни-

жчу за рангом посаду або звільняли. Багато 

хто із них дійсно були причетні до знущань 

над колгоспниками під час хлібозаготівель 

1932–1933 рр. та здійснювали свавілля в на-

ступні роки. Водночас в окремих осіб відби-

рали партійні квитки за огульними звинува-

ченнями й ув’язнювали в таборах. 

Тоталітарний режим продовжував цілесп-

рямовано знищувати церкву як соціальний 

інститут, переслідувати священиків та віру-

ючих. З життя етнічних меншин влада нама-
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галась витіснити духовні традиції поперед-

ніх поколінь й тим самим розширити простір 

для утвердження комуністичної культури. 

Значного поширення набув процес закриття 

церков й передавання приміщень радянським 

установам для «культурних потреб». Протя-

гом зазначеного періоду посилилось кримі-

нальне переслідування римо-католицьких та 

лютеранських священиків. Разом з ними до 

слідчих ізоляторів потрапляли й віруючі, які 

намагались уберегти церкви від закриття та 

захистити священнослужителів. Найчастіше 

попереднє слідство у даних справах здійс-

нював особливий відділ, рідше – економіч-

ний та секретно-політичний відділи. У деся-

тках архівно-слідчих справ репресованих 

зустрічаються одні й ті ж самі прізвища слі-

дчих – це Шахтмейстер, Скролівецький, Ні-

лов, Риков, Поскрипка, Вольфович, Ройт, 

Юрілов, Еткін, Абрамський, Штеренберг та 

Шнайдер. Характерно, що засуджені часто 

подавали касаційні скарги на вироки. 

У 1932–1933 рр. органи НКВС сфабрику-

вали справу про так звану «Польську Органі-

зацію Військову» (ПОВ), назву якої запози-

чили в організації, що реально існувала в 

часи Першої світової та громадянської воєн і 

припинила свою діяльність у 1921–1922 рр. 

Мозаїчна картина «митців» з НКВС мала 

окремі реальні фрагменти. Решта ж – ство-

рення і діяльність ПОВ після польсько-

радянської війни 1920 р. на терені СРСР, 

насамперед в Україні, мета та антирадянські 

плани так званих «пеовяків» – вигадка. Але 

для польського населення УСРР ця вигадка 

перетворилася на жахливу реальність. Вста-

новлено, що черговий сплеск арештів припав 

на другу половину 1933 р., а винесення ви-

років – на перший квартал 1934 р. Надалі 

темпи «викриттів» «пеовяків» дещо зменши-

лись з тим, аби з 1936 р. набрати нових обер-

тів [6]. Більшість заарештованих були поля-

ками, хоча інколи «членами» «ПОВ» оголо-

шувались особи інших національностей. Вік 

звинувачених коливався від 21 до 50 років. 

Вони були уродженцями Польщі, Білорусії 

та Росії, а також Київської, Вінницької та 

Одеської областей. Паралельно із винесен-

ням вироків «одеським членам» «ПОВ», по-

засудові органи розглядали подібні матеріа-

ли, надіслані секретно-політичним відділом 

ДПУ УСРР, київським та вінницьким облуп-

равліннями ДПУ. Відзначено, що дії слідчих, 

котрі виконували замовлення керівництва 

держави, набули особливого цинізму [7]. 

Таким чином, характеризуючи наведений 

вище матеріал, слід зауважити, що репресіям 

за вигадану приналежність до ПОВ мали 

бути піддані, насамперед, активісти польсь-

кої роботи в СРСР і, зокрема, в Україні. Тоб-

то партійні, радянські, редакційно-видавничі, 

культосвітні працівники, заангажовані до 

проведення «коренізації» серед польського 

населення й будівництва «польської проле-

тарської культури». Саме так і сталося. 

У 1934 – першій половині 1937 рр. сталін-

ський тоталітарний режим продовжував ак-

тивно використовувати репресії для вирі-

шення нагальних проблем, що поставали 

перед країною. У цілому каральні заходи 

були спрямовані на все населення й голов-

ним чином полягали в пошуках так званих 

«соціально-ворожих елементів». Останні 

начебто заважали розбудові радянського су-

спільства й ізолювались від основної маси 

населення з наступним «перевихованням» у 

таборах. Водночас утвердження при владі в 

Німеччині націонал-соціалістів та підписан-

ня німецько-польського договору суттєвим 

чином вплинули на формування в країні ат-

мосфери шпигуноманії й недовіри до етніч-

них меншин. Певну роль у цій ситуації відіг-

равала й та обставина, що вони підтримували 

зв’язки із рідними за кордоном або отриму-

вали матеріальну допомогу від різних благо-

дійних організацій. Вважалось (інколи й не-

безпідставно), що дані контакти використо-

вувались недружніми СРСР урядами для 

поширення свого впливу з метою підірвати 

його міць. Переважна більшість директив, 

наказів та розпоряджень вищого керівництва 

СРСР та УРСР орієнтувала підлеглих на міс-

цях посилювати репресії у першу чергу про-

ти німецького населення. Арештові конкрет-

ної особи, як правило, передувала «агентур-

на розробка». Спецслужби, парторганізації 

та виконавчі органи влади, у процесі здійс-

нення конкретних репресивних заходів, не-

рідко обмінювались так званим «компроме-

туючим матеріалом» на людей. Останній 
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роками відкладався у справі-формулярі, лі-

терній та агентурній справах й використову-

вався в певний момент [8]. 

Представників етнічних меншин звинува-

чували у здійсненні антирадянської агітації 

та пропаганди, проведенні троцькістської 

діяльності, шпигунстві та зв’язках з інозем-

ним консульством, отриманні матеріальної 

допомоги з-за кордону й порушенні паспор-

тного режиму. У цілому звинувачення харак-

теризуються своєю неконкретністю та невід-

повідністю соціальному статусові заарешто-

ваного. 

Отже, спецслужби «виявляли» в Одеській 

області «членів» місцевих філій «Польської 

організації військової», але більшість зааре-

штованих за цими міфічними справами у 

1920-ті рр. прибули до СРСР як політемігра-

нти й активно залучались до роботи у націо-

нальних районах республіки. Оскільки 

«справи» були гучними, то керівництво пи-

льно спостерігало за розгортанням цих про-

цесів на місцях. Арешти їхніх «членів» здій-

снювались планомірно, слідство велось по-

верхово, а звинувачення були однотипними. 

Деякі люди висловлювали незадоволення 

внутрішньою й зовнішньою політикою дер-

жави. Їх нарікання були зумовлені тяжким 

матеріальним становищем родин, хворобами, 

низькою зарплатнею, великими податками й 

свавіллям місцевих управлінців. Окремі осо-

би надсилали до офіційних установ листи з 

критикою дій влади, відвідували іноземні 

консульства, маючи на меті знайти там спів-

чуття та захист, звертались по матеріальну 

допомогу до закордонних організацій та бу-

ли причетні до побиття чиновників. Водно-

час вести мову про організований спротив 

тоталітарному режиму вже не доводиться. 

Таким чином, аналіз даної проблематики 

засвідчив те, тема репресій щодо польської 

меншини Одещини у даний період потребує 

комплексного опрацювання. Деякі аспекти 

досліджень цієї теми розкриті досить ґрун-

товно, а деякі – мають поверховий характер. 

Досить добре вивчені механізми фабрику-

вання спецслужбами гучних процесів у регі-

оні та розкриті трагічні долі науково-

педагогічної інтелігенції й духовенства. По-

дальші дослідження історичного підґрунтя 

сучасного стану міжнаціональних відносин 

на Півдні України дозволить розробити ефе-

ктивну етнонаціональну політику з ураху-

ванням трагічних сторінок вітчизняної істо-

рії задля недопущення їх повторення. 
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ІСТОРІЯ МОЛДАВСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ  
В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ (XV–XXI ст.) 

 

 

Стаття є продовженням наукової розвідки з історії романської філо-
логії в німецьких університетах, яку було опубліковано у попередньому 
номері «Історичного архіву». Дане дослідження розширює поняття про 
означену наукову галузь з врахуванням аспекту історичної хронології. У 
даній статті проаналізовано та охарактеризовано становлення та ро-
звиток романістики (молдовістики) в німецьких університетах  
(ХV–ХХІ ст.). Найпопулярніша спеціальність філологічного спрямування 
в німецьких університетах – романістика. Як зазначено у Новому універ-
сальному лексиконі (Bertelsmann): «Романістика – наука, про романські 
мови та літератури». Романістика включає в себе такі наукові галузі, 
зокрема: аргентиністика, баскістика, бразилістика, бретоністика, галі-
сістика, далматиністика, іспаністика, італіністика, Кастилія, каталані-
стика, Каталонські поля, каталанці, кельтистика, молдовістика, окси-
таністика, португістика, провансилістика, ретороманістика, романіс-
тика, романі – циганська румунська мова, румуністика, сардистика, 
франкістика. Вона вивчає особливості європейських мов та їх діалектів 
(італійська, іспанська, португальська, французька), займається вивчен-
ням мов національних меншин Європи (галісійська, каталанська, окси-
танська, ретороманська, сардська мови). «Романські мови походять з 
вульгарної латини європейських мов; за мовною близькістю їх членують 
на три групи: 1. Західнороманські мови (іспанська, португальська, ка-
таланська, провансальська, французька, ретороманська); 2. Східноро-
манські мови (італійська, далматинська [мертва мова]), румунська;  
3. Центральнороманські мови (сардська)» [26, c. 809]. Німецький філо-
лог 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 пе-
редбачає наявність випускних іспитів у середній школі. Щонайменше че-
рез чотири роки по закінченню навчання складаються державні іспити. В 
залежності від різновиду іспиту присвоюються вчені ступені. Назва «уні-
верситет» прослідковується в середньовічному понятті Universitas 
magistrorrum et scholarium («Організація викладачів та тих, хто навча-
ється»), яка пізніше тлумачилось як Universitas literarum («Цілісність 
наук»). На початку ХІІІ ст. університет у Парижі, який отримав привілеї 
від Папи Римського став вихідним пунктом та взірцем для західних уні-
верситетів. Саме там почали класифікувати вчені ступені (бакалавр, 
ліцензіат, магістр, доктор). Перший німецький університет засновано 
1348 р. у Празі Карлом ІV». 

Ключові слова: аргентиністика; баскістика; бразилістика; бретоні-
стика; галісістика; далматиністика; іспаністика; італіністика; Кастилія; 
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каталаністика; Каталонські поля; каталанці; кельтистика; молдовісти-
ка; окситаністика; португістика; провансилістика; ретороманістика; 
романістика; романі – циганська румунська мова; румуністика; сардис-
тика; франкістика; університет. 

 

 

Рідкісною спеціальністю у галузі роман-

ського мовознавства є молдовістика або мо-

лдавська філологія. Розвиток дипломатичних 

відносин з Молдовою сприяв зацікавленню 

щодо вивчення означеної мови в університе-

тах Німеччини та її дослідженню. З-поміж 

дослідників романської філології варто за-

значити: Бурсье Е. [1]. 

Завдання полягає у тому, щоб проаналізу-

вати та охарактеризувати становлення та 

розвиток молдавської філології в німецьких 

університетах (ХV–ХХІ ст.). 

Молдавська мова вивчається в універси-

тетах Німеччини з XV ст. В університетах 

Німеччини, зокрема – в архівах при універ-

ситетах – зберігаються навчальні плани дис-

циплін з молддовістики, де зазначено викла-

дачів, студентів, їх наукові здобутки, збері-

гається документація різного періоду. 

«Bertelsmann. Das neue Universallexikon» 
(«Бертельсманн. Новий універсальний лек-

сикон») тлумачить: 

«Amtssprache(n): Moldawisch. 

Geschichte: Seit dem 16. Jh. stand der  

S Bessarabiens unter türk. Oberherrschaft. 1812 

fiel ganz Bessarabien an Russland (1856 – 1878 

große Teile beim Fürstetum Moldau bzw. bei 

Rumänien. 1940 zwang die UdSSR Rumänien 

zur Abtretung des Gebiets. Der südl. Teil wurde 

der Ukraine angeschlossen, der Hauptteil mit 

der 1924 gegr. Moldauischen ASSR zur Mol-

dauischen SSR vereinigt. Im Verlauf des 2. 

Weltkriegs kam das Gebiet zeit. Wieder unter 

rumän. Herrschaft. Am 27.8.1991 wurde M. 

unabh. Die Minderheiten der Russen u. Gagau-

sen riefen unabh. Republiken aus, die aber von 

der moldaw. Reg. Nicht anerkannt wurden. 

Während für Gagausien ein Autonomiestatut 

vereinbart. wurde, entwickeltesich in der 

Transnistr. Rep. unter dem Schutz des russ. Mi-

litärs ein staatsähnl. Gebilde mit einem autoritä-

ren Regime. Nach dem Wahlsieg der KP 2001 

wählte das Parlament W. Woronin zum Staats-

Präs. M. (erneut nach Wahlen 2005)» [13,  

c. 628]. 

Duden зазначає: 

«Moldau, die; – (1.Nebenfluss der Elbe)» 

[14, c. 699]. 

«Moldau (Republik Moldau; Staat in Osteu-

ropa); Moldauer; Moldauerin; moldauisch» 

[14, c. 699]. 

«Moldawien (vgl.
2 

Moldau); Moldova 

(amtl. für
2 

Moldau)» [14, c. 699]. 

На сьогодні (станом на червень 2017 р.), 

спеціальність «Молдавістика» представлено 

в таких університетах Німеччини, а саме: 

1. Університет ім. Еберхарда та Карла м. 

Тюбінген – 11.03.1477 р. (Eberhard Karls 

Universität Tübingen) [15]: 

за фахом 4 «Новітня філологія» (Fachbe-

reich 4: Neuphilologie) діє романський семі-

нар (Romanisches Seminar) з вивченням мо-

лдавської мови та літератури. 

2. Університет ім. Філліпа м. Марбург – 

1.07.1527 р. (Philipps-Universität Marburg) 

[16]: 

за фахом 10 «Іноземні філології» (Fachbe-

reich 10: Fremdsprachliche Philologien) діє 

«Інститут романської філології» («Institut 

für Romanische Philologie»), котрий засно-

вано у 1823 р. філологом-романістом Фрід-

ріхом Діцом (Friedrich Diez, 1794–1876). 

3. Університет ім. Фрідріха Шиллера м. 

Єна – 1558 р. (Friedrich-Schiller-Universität 

Jena) [17]: 

на філологічному факультеті (Philologi-

sche Fakultät) діє «Інститут романістики» 

(«Institut für Romanistik»). 

4. Університет ім. Юстуса Лібіха м. Гіс-

сен – 19.05.1607 р. (Justus-Liebig-Universität 

Giessen) [18]: 

за спеціальністю 05 «Мови, література, 

культура» («Fachbereich 05: Sprache, Lite-

ratur, Kultur») існує «Інститут романістики» 

(«Institut für Romanistik»). 

5. Університет м. Оснабрюк – 1629/1632 р.; 

1974 р. (Universität Osnabrück) [19]: 

за спеціальністю 7 «Мовознавство та літе-

ратурознавство» («Sprach- und Literatur-

wissenschaft») є відділення романістики та 
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двох романських мов («Romanistik/Zwei 

Sprachen») 

6. Університет ім. Отто та Фрідріха м. 

Бамберг – 14.11.1647 р.; 1773–1803 рр.;  

1979 р. (Otto-Friedrich-Universität 

Bamberg) [20]: 

на факультеті «Гуманітарних наук та ку-

льтурознавства» («Fakultät Geistes- und 

Kulturwissenschaft») є «Інститут романісти-

ки» («Institut für Romanistik») з двома від-

діленнями, де вивчається культура та мова 

держави Молдовія: 1. Романське літературо-

знавство та культурознавство («Romanische 

Literatur- und Kulturwissenschaft»). 2. Ро-

манське мовознавство («Romanische 

Sprachwissenschaft»). 

7. Університет ім. Крістіана Альбрехта м. 

Кіль – 5.10.1665 р. (Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel) [21]: 

на філософському факультеті («Philoso-

phische Fakultät») функціонує відділення з 

наукової теми 2/Мови та літератури («Wis-

senschaftsbereich 2/Sprachen und Literatu-

ren») до складу якого входить романський 

семінар («Romanisches Seminar»). 

8. Університет ім. Георга-Августа м. 

Гьоттінген – 1734/37 р. (Georg-August-

Universität Göttingen) [22]: 

у навчальному закладі діє семінар з ро-

манської філології («Seminar für Romani-

sche Philologie»). 

9. Університет ім. Фрідріха-Олександра 

м. Ерланген та м. Нюрнберг – 1742 р. м. Бай-

ройт та 1743 р. м. Ерланген (Friedrich-

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) 
[23]:  

на факультеті філософії та теології («Die 

Philosophische Fakultät und Fachbereich 

Theologie») [24] є департамент «Англісти-

ки/американістики та романістики» («De-

partment Anglistik/Amerikanistik und Ro-

manistik»), в якому потужно функціонує 

інститут романістики («Institut für Romanis-

tik») з такими кафедрами та професорсько-

викладацьким складом, зокрема: 1. Кафедра 

романістики, зі спеціалізацією на мовознавс-

тво («Lehrstuhl für Romanistik, insbesonde-

re Sprachwissenschaft»). Очільник кафедри 

проф. д-р Янсен (Prof. Dr. Jansen). 2. Кафе-

дра романістики, зі спеціалізацією на літера-

турознавство та культурознавство («Lehr-

stuhl für Romanistik, insbesondere 

Literatur- und Kulturwissenschaft»). Орди-

наторами кафедри є проф. д-р Фрідріх (Prof. 

Dr. Friedrich) та проф. д-р Шлютер (Prof. 

Dr. Schlüter). 3. Кафедра романістики, зі 

спеціалізацією на культуру наукового пі-

знання Раннього Нового часу («Lehrstuhl für 

Romanistik, insbesondere Wissenkulturen 

der Frühen Neuzeit», N.N.). Ординаторами 

кафедри є проф. д-р Фезенмайєр (Prof. Dr. 

Fesenmeier) та проф. д-р Пангі (Prof. Dr. 

Pangi). 

10. Технічний університет м. Берлін – 

1770 р.; 13.04.1799 р.; (1.04.1879–20.04.1945 

рр.); 9.04.1946 р. (Technische Universität 

Berlin) [25]: 

в університеті є «Інститут/центр» («Insti-

tut/Zentrum») до складу якого входить «Ін-

ститут мови та комунікації» («Institut für 

Sprache und Kommunikation») з двома нау-

ковими відділеннями: відділення французь-

кої мови («Fachdidaktik Französisch») та 

романської лінгвістики («Romanische Lingu-

istik»). Саме у відділенні романської 

лінгвістики вивчається молдавська мова. 

11. Вестфальський університет ім. Віль-

гельма м. Мюнстер – 16.04.1780 р. (Westfäli-

sche Wilhelms-Universität (Münster)) [26]: 

за фахом 09 «Філологія» («Der Fachbe-

reich 09 Philologie») [27] діє романський се-

мінар («Romanisches Seminar»). 

12. Рейнський університет ім. Фрідріха 

Вільгельма м. Бонн – 18.10.1818 р. (Rheini-

sche-Friedrich-Wilhelms Universität Bonn) 
[28]: 

на філософському факультеті («Philoso-

phische Fakultät») [29] існує «Інститут кла-

сичної та романської філології, Інститут VII» 

(«Institut für Klassische und Romanische 

Philologie, Institut VII»). 

13. Технічний університет м. Дрезден – 

1828 р.; 1961 р. (Technische Universität 

Dresden) [30]: 

на факультеті «Мовознавства, літературо-

знавства та культурознавства» («Fakultät 

Sprach-, Literatur- und 

Kulturwissenschaft») є «Інститут романісти-

ки» («Institut für Romanistik»). 

14. Університет імені Готтфріда Вільге-

льма Ляйбніца м. Ганновер – 2.05.1831 р. 
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(Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 

Hannover) [31]: 

на філософському факультеті («Philoso-

phische Fakultät») діє романський семінар 

(«Romanisches Seminar»). 

15. Університет ім. Йоганна Вольфганга 

Гете м. Франкфурт – 1914 рр. (Johann 

Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am 

Main) [32]: 

за фахом 10 «Новітні філології» («Neuere 

Philologien») існує «Інститут романських 

мов та літератур» («Institut für Romanische 

Sprachen und Literaturen») [33]. 

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. 

Результати дослідження можуть слугува-

ти як теоретичною, так і практичною базою 

для подальшого дослідження мовної освіти в 

університетах України, а також можуть бути 

використані в процесі професійної історич-

ної та філологічної підготовки студентів, 

магістрів та аспірантів за різними напряма-

ми, під час викладання спецкурсів історич-

ного та філологічного спрямування. 
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DIE GESCHICHTE DER MOLDOVISTIK AN DEN DEUTSCHEN UNIVERSITÄTEN (XV–XXI jh.) 
 

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

täten (ХV – 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 Brasilistik; die Bretonistik; die Dalmatinistik; die Fran-

kistik; die Galisistik; die Italinistik; Kastilien; die Katalanistik; Katalanen; Katalaunische Felder; die Keltistik; die 

Moldovistik; die Oksitanistik; die Portugistik; die Provansilistik; die Rätoromanistik; die Romanistik; Romani – zigeu-
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РЕПРЕСІЇ СТАЛІНСЬКОГО РЕЖИМУ В 1930-х рр.  
СТОСОВНО НІМЦІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ  

 

 
Південь України посідав особливе місце в соціально-економічному та 

етнокультурному житті Радянської України загалом і Радянського Сою-
зу, зокрема. Це була житниця країни, потужний промисловий і торгівель-
ний регіон з численними портами спрямованими на зовнішні ринки. Окрім 
того, тут знаходилися національні райони та інші адміністративні оди-
ниці, що були утворені в першій половині 1920-х рр. за національною 
ознакою. Отримали спеціальний статус і численні німецькі колонії та по-
селення, що існували до революційних подій 1917–1921 рр. Коренізація, що 
була тактичним кроком радянської влади, наприкінці 1920-х рр. змінилася 
широкомасштабними репресіями, які проявилися в організації голодомору 
1933–1934 рр. та репресій за національною або класовою приналежніс-
тю. Поруч із титульною нацією – українцями, від молоху сталінських ре-
пресій зазнали поневірянь і втрат німці Півдня України. Якщо ситуація з 
українцями, поляками, євреями і навіть циганами, за останні десятиріччя 
знайшла своїх дослідників, то стосовно німецького населення здійснено 
тільки перші кроки.  

Ключові слова: німці; сталінські репресії; Південна Україна. 
 

Вивчаючи політику «коренізації», запро-

ваджену у 1920-х роках ми прийшли до ви-

сновку, що вона була тактичним кроком ще 

достатньо слабких органів радянської влади 

з метою опертися на регіональні національні 

спільноти. Як тільки репресивний апарат в 

УСРР та СРСР зміцнів, розпочалося згортан-

ня елементарних паростків свобод. Це про-

цес отримав в літературі визначення – «роз-

стріляне відродження». Сталінський режим 

спрямував свій удар за класовою і націона-

льною ознакою. Окрім українців та поляків, 

які у відсотковому співвідношенні зазнали 

найбільших втрат вагомими були й наслідки 

репресій і щодо німецького населення Півд-

ня України. 

Проголошення незалежності України дало 

поштовх дослідженню істориками так званих 

«білих плям» недавнього минулого. Як вва-

жає Т.Ю. Іванова: «Могутній поштовх нау-

ковому дослідженню минулого національних 

меншин у міжвоєнний період надало сучасне 

осмислення політичної історії УСРР (здійс-

нене в працях С. Кульчицького) та етнополі-

тики, яку найбільш плідно опрацьовували 

М. Даниленко, Я. Верменич, Г. Єфіменко, 

В. Масненко, Л. Новохатько, В. Сергійчук та 

ін.» [1, c. 105].  

Дослідження миколаївських науковців, 

докторів історичних наук М. Шитюка, 

В. Шкварця. Ю. Котляра, І. Міронової охоп-

люють різні сфери історичного минулого 

національних меншин Півдня України. Це і 

економічні проблеми і соціальні аспекти на-

ціонально-культурної політики, а також про-

блеми репресій, голодоморів і повстанського 

руху етнічних меншин. На основі матеріалів 

з архівосховищ спецслужб В. Ченцов, В. Ні-

кольський, М. Шитюк у своїх працях відтво-

рили жахливу картину каральних акцій бі-

льшовицької влади в 1920–1930-тих роках 

стосовно німців України [2–4].  

Німецьке населення в регіоні почало се-

литися ще наприкінці ХVІІІ століття, відпо-
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відно до указів Катерини ІІ. Але, найбільш 

інтенсивною німецька колонізація розгорну-

лася у першій половині ХІХ століття. Події 

Першої світової війни та революційна коло-

тнеча з громадянською війною 1917–1921 рр. 

не справили значного впливу на німецьку 

спільноту Південної України. Питання роз-

витку німецького населення в радянський 

період розглядав у своїй книзі А. Глинський. 

Він описував процес утворення національ-

них районів, який тривав до1930 р. За його 

підрахунками в цей час в Україні було сфор-

мовано7 німецьких районів, 252 сільські та 2 

селищні ради [5, с. 29]. «Найбільш строкатим 

у національному відношенні був Південь 

України, на території якого в 20-х роках 

проживало понад 50 національностей. Осно-

вну групу складали українці – понад 50 %, 

росіяни – 20 %, євреї – 13 %, молдовани – 

5 %, німці – 3,5 % від загальної кількості 

населення. У 1920 р. на Півдні України було 

17 німецьких колоній, 18 єврейських, 70 ні-

мецьких хуторів [6, c. 334].  

Загалом, інтереси німців, як і представни-

ків інших національностей, були частково 

проігноровані в процесі адміністративно-

територіальних реформ в Україні в  

1921–1923 роках. Згідно яких, німці розпо-

рошувалися по різним адміністративно-

територіальним одиницям, це призводило до 

занепаду традиційних форм господарської 

діяльності, руйнації національно-культур-

ного укладу життя німецького населення. 

«Досі невисвітленим є питання про кількість, 

час існування та офіційний статус німецьких 

районів як національних» [7, c. 85]. 

Сталінський варіант індустріалізації та 

суцільної колективізації  вимагали  максима-

льної  централізації управління. Постановою 

ВУЦВК та РНК УСРР від 2 вересня 1930 р. 

округи були ліквідовані, а райони перейшли 

в безпосереднє підпорядкування центру. 

Найбільш суттєвого удару по німцях нанесли 

репресії кінця 1920-х – 1930-х рр. За підра-

хунками сучасних дослідників, довоєнні ре-

пресії тільки на території сучасної Микола-

ївської області становили 1212 осіб німець-

кої національності, з них 585 засуджено до 

вищої міри покарання [8, с. 373]. Незважаю-

чи на терор 1930-х років, за даними радянсь-

кого перепису населення лише на територіях 

Одеської, Миколаївської та Херсонської об-

ластей на 1 січня 1939 року, осіб німецької 

національності мешкало 120, 6 тис. чол., а на 

території УРСР у цілому 392458 чол. [9]. 

Провадячи сталінський курс на приду-

шення опору національних меншин та вті-

люючи більшовицьку політику національно-

го нігілізму, партійне керівництво України 

впродовж 1930-х років посилило тиск на на-

селення німецьких районів. Становище ко-

лоністів ще більш ускладнилось з приходом 

до влади в Німеччині нацистів. Гітлерівське 

керівництво активно використовувало відо-

мості про голодомор для антирадянської 

пропаганди й організувало допомогу голо-

дуючим в надзвичайно широких масштабах 

(навіть сам Гітлер пожертвував тисячу ма-

рок). Однак до адресатів дійшла лише мізер-

на частка надісланої допомоги. Це знаходило 

свій вияв у посиленні репресій проти замож-

них селян-колоністів, знищенню їх голодо-

морами, проведенні масштабних пропаган-

дистських і репресивних кампаній з недопу-

щення прийняття гуманітарної допомоги від 

громадян Німеччини в голодні роки, штуч-

ному утворенню НКВС «контрреволюційних 

фашистських організацій» серед етнічних 

німців та ін. У політичній сфері окреслена 

політика відображалась у поступовому зву-

женні та подальшій ліквідації національних 

німецьких автономій, видаленні етнічних 

німців із керівних посад органів місцевої 

влади та управління, наступі на німецьку 

національну культуру та будь-які її прояви 

на побутовому рівні. Пік масових репресій 

припав на 1937 рік. На цей час приходиться 

так звана «німецька операція» НКВС, фун-

даментом якої став Наказ НКВС СРСР за № 

00439 від 25 липня 1937 року про негайний 

облік та арешти всіх підданих Німеччини на 

промислових об’єктах. Незважаючи на те, 

що директива НКВС стосувалася насамперед 

іноземців, у поле зору каральних органів 

потрапили майже всі громадяни німецької 

національності. Враховуючи факт існування 

компактних розселень громадян німецької 

національності на території здебільше Півд-

ня України, репресії проводились саме на 

території цих поселень. Тут фабрикувалися 

численні справи про так званні «Національні 

союзи німців України», «Національний фа-

шистський центр», «Контрреволюційну фа-
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шистську організацію» та ряд інших [10, 

с. 58]. 

Остаточну крапку у цій справі ставлять 

1938 р. «ліквідаційні» ухвали ЦК КП(б)У 

«Про реорганізацію національних шкіл в 

Україні» (10 квітня 1938 р.) й РНК УРСР 

«Про реорганізацію особливих національних 

шкіл, технікумів, Одеського німецького пе-

дагогічного інституту і особливих націона-

льних відділів і класів у школах, технікумах і 

ВУЗах УРСР» (29 червня 1938 р.), які лише 

«теоретично» підсумовували репресивну 

активність сталінської таємної поліції щодо 

національних навчальних закладів республі-

ки [11, c. 105]. 

Маємо всі підстави погодитися з точкою 

зору дослідника еволюції радянської тоталі-

тарної системи у Південній Україні профе-

сора М. Шитюка, що німецька спільнота ре-

гіону стала третьою, після української та 

польської, з найбільш постраждалих громад 

Південного регіону від сталінських репресій 

[4, с. 303–320]. Так, загальна кількість репре-

сованих німців Півдня України, за даними 

науковця, становить близько десяти тисяч 

осіб. М. Шитюк навів чисельні факти прак-

тичної реалізації злочинної політики більшо-

вицької держави. Зокрема, він відзначив, що 

з 254 студентів Одеського німецького педа-

гогічного інституту в 89 з них родичів заа-

рештовано як «ворогів народу», четверо пе-

дагогів інституту в якості «фашистів» «викри-

ті» та заарештовані НКВС. По справі «контр-

революційної організації» Карл-Лібк-

нехтського району спочатку було заарештова-

но 15 осіб, за короткий термін їх кількість ви-

росла до 100 та інше [4, с. 303–320]. 

«Репресії торкнулися не тільки системи 

шкільної освіти. Трагічними для німецького 

населення Миколаївщини були 1935–1938 

рр. Більшу частину кримінальних справ було 

сфальсифіковано, звинувачення були наду-

маними й не обґрунтованими. Так, у 1937 р. 

Тилігуло-Березанський райвідділ НКВС ви-

явив у районі «Німецький контрреволюцій-

ний фашистський центр», який очолював 

німецький консул Одеси, а членами його 

були місцеві німці. Метою організації, як 

зазначалося у справі, була реставрація капі-

талізму й встановлення фашистського режи-

му в Україні. Організація діяла у 8-ми німе-

цьких селах, в ній було 29 осіб, в основному 

колгоспники. З них 27 було розстріляно, а 

двоє засуджені до 10-ти років таборів. Після 

додаткового розслідування в 1960 р. було 

з'ясовано, що ніякої фашистської організації 

в районі не існувало, а невинні люди пост-

раждали. І таких випадків безліч» [12, c. 22]. 

У 1938 році за обвинуваченням у ство-

ренні «німецької контрреволюційної органі-

зації» заарештовано 19 етнічних німців. Всі 

вони були мешканцями села Роштадт коли-

шнього Мостовського, нині Доманівського 

району на Миколаївщині, працювали у кол-

госпі «Рот-Фронт». Після проведення слідст-

ва 17 осіб, серед яких громадяни Копп, Кай-

зер, Гертнер, Беліцер, Кох, Штейф, Гекк, 

Вільдт та інші отримали вищу міру покаран-

ня. Євгена Майора та Євгена Йордана засу-

джено до десяти років виправно-трудових 

таборів [10, с. 46].  

Показовим є той факт, що фальсифікуван-

ня справ проти осіб німецької національності 

носило настільки брутальний характер, що 

перші випадки реабілітації відбулися вже в 

1939 році. Так, було скасовано вирок, щодо 

десяти років ув’язнення мешканці села Ейге-

нгут Тілігуло-Березанського району Микола-

ївської області Розі Келлер, яку звинувачу-

вали в створенні «Союзу фашистської моло-

ді» [13, с. 18]. Гнітючу атмосферу того часу 

добре передають матеріали засідань окремих 

партійних організацій німецьких національ-

них районів Півдня України на початку 1939 

року. Наприклад, збори Карл-Лібкнехтської 

організації від 12 лютого 1939 року були 

присвячені обговоренню тез доповіді Моло-

това на XVIII партійному з’їзді щодо третьо-

го п’ятирічного плану з розвитку народного 

господарства СРСР. Однією з ключових тез 

зборів стали висловлювання радянського 

керівника про «намагання ворогів народу в 

крові потопити здобутки Великого Жовтня. 

Втім, під керівництвом Сталінського ЦК ос-

новні сили контрреволюційного кубла, тро-

цькістсько-бухаринської та буржуазно-

націоналістичної агентури фашизму розгро-

млено» [13, с. 56]. Остаточно ліквідувавши 

німецькі адміністративно-територіальні ра-

йони в 1939 році. 

Однак, незважаючи на деяке послаблення 

режиму терору в 1939 році та далекосяжні 

плани керівництва німецьких національних 

районів про «посилення випуску продукції 
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народного господарства у третій п’ятирічці» 

на початку 1939 року, компартійним керів-

ництвом СРСР вже було прийнято рішення 

про ліквідацію національних районів. Фор-

малізацією чого стала постанова ЦК КП(б)У 

від 5 березня 1939 року «Про ліквідацію і 

перебудову штучно створених національних 

районів». В Одеській області сільради роз-

формованого Спартаківського німецького 

району (Темерстальська, Юзефетальська, 

Марієнгальська, Францфельдська, Кляйн-

Лібентальська, Спартаківська, Олександргі-

льфська та Нейбурзька) передані до створе-

ного Овідіопольського району, Фрейден-

тальська – Біляївського району. Ліквідовано 

німецький відділ Одеської обласної сільгос-

пшколи, німецький сектор Одеського медич-

ного інституту [Німці Півдня України: Істо-

рія і сучасність: монографія [8, с. 366] Також 

сільради розформованого Карл-Лібк-

нехтського німецького району – Карл-

Лібкнехтівська, Шпеєрська, Карлсруївська, 

Ватерлооська, Рорбахська, Катеринентальсь-

ка, Йоганенстальська було передано до но-

воствореного Веселинівського району Ми-

колаївської області. Вормська – Березовсько-

го, Зельцська, Гольбштадська, Шейнфельд-

ська і радгосп імені Тельмана – передані до 

Варварівського району Миколаївської облас-

ті [8, с. 366]. 

У результаті насильницького здійснення 

сталінської політичної доктрини на кінець 

1930-х рр. склався тип антинародної держа-

ви, ворожий інтересам вільного, творчого 

розвитку особистості суспільний устрій. Пі-

дбиваючи підсумки, необхідно зазначити 

необхідність подальшого вивчення, специфі-

чних рис і технології насильства сталінських 

поплічників про громадян різних національ-

ностей, в тому числі й німців Півдня Украї-

ни. Такі дослідження, основані на ре інтерп-

ретації й на осмисленні раніше недоступного 

документального і фактичного матеріалу, є 

актуальними. Це важливо для розуміння реа-

льної природи комуністичної ідеології, якій 

її адепти все ще прагнуть повернути приваб-

ливий і респектабельний вигляд. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ХЕРСОНСЬКОЇ  
УЧИТЕЛЬСЬКОЇ СЕМІНАРІЇ  

(за архівними документами ДАХО) 
 

 

У статті досліджено діяльність Херсонської учительської семінарії, 
проаналізовано матеріали, що ілюструють ключові аспекти її станов-
лення. Акцентовано увагу про підготовку учителів на півдні Херсонщини 
в контексті суспільно-економічних процесів в Україні ХІХ століття. Дос-
ліджено низку факторів, що корегують процес підготовки. Незаперечним 
є те, що найбільш репрезентативною групою джерел, задіяних при напи-
санні статті, виступає діловодна документація, значна частина якої бу-
ла почерпнута із фондів Державного архіву Херсонської області. Ці дже-
рела цінні тим, що дозволяють виявити конкретні обставини виникнен-
ня Херсонської учительської семінарії, її засновників, проілюструвати ме-
ханізми процесу становлення, починаючи від громадської ініціативи до 
першого набору учнів, визначити склад опікунських комітетів, штат ви-
кладачів і кількість учнів на різних стадіях функціонування даної освітньої 
установи. 

Ключові слова: учительська семінарія; Державний архів Херсонської 
області; учительські курси; початкова школа. 

 

 

Модернізація економіки України в другій 

половині XIX століття вимагала кваліфіко-

ваних кадрів для промисловості, транспорту, 

сільського господарства, торгівлі, установ 

культури, а їх підготовка потребувала роз-

ширення і поліпшення загальної системи 

освіти. «У пореформений період дітей на-

вчали малограмотні селяни, унтер-офіцери, 

студенти-недоучки, священики. Підготовле-

них учителів не було. Лише на початку 

1870–х років спочатку у Миколаєві, а потім у 

Херсоні, Одесі, Новому Бузі відкрилися вчи-

тельські семінарії» [7, с. 12–13]. Юридичні 

підстави для підготовки вчителів надало 

«Положення про початкові народні учили-

ща» 1874 року, яке діяло до 1917 року.  

Особливо активним Херсонське земство 

було в організації та проведенні з’їздів і 

тимчасових учительських курсів. Найбільш 

відомими серед них стали вчительський з’їзд 

1874 року та педагогічні курси 1899 року під 

керівництвом відомого педагога М. Ф. Буна-

кова і з’їзд 1881 року, на якому головував 

знаний учитель-методист барон М. О. Корф. 

На цих, та інших аналогічних заходах розг-

лядалися питання, що стосувалися внутріш-

нього устрою початкової школи та можливо-

стей розширення її освітнього змісту. Учите-

лі знайомилися з новими ефективними мето-

дами навчання, обговорювали шкільні під-

ручники та навчальні посібники, визначали 

найкращі серед них. Більше того, у 1881 році 

на з’їзді вчителів Херсонської губернії було 

розглянуто питання про викладання україн-

ською мовою – мовою, якою послуговувала-

ся більшість населення регіону. До цієї ініці-

ативи прихильно поставилися учасники 

Херсонських губернських земських зборів 
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(1882 р.), а гласний міської управи 

П. А. Зелений вимагав поставити на обгово-

рення питання про необхідність відмінити 

заборону української мови в усіх сферах 

життя (1898 р.) [10, с. 56–57]. 

На жаль, діяльність Херсонської учитель-

ської семінарії мало досліджена. В ДАХО 

збереглася лише частка із комплексу доку-

ментів цього навчального закладу. З листу-

вання із місцевими та центральними органа-

ми влади видно, що функціонуванню семіна-

рії надавалося велике значення. Влада в міру 

своїх повноважень і можливостей забезпечу-

вала її різноманітні фінансові потреби. Свід-

ченням цьому є текст листа наступного зміс-

ту: «Директору Херсонської учительської 

семінарії. За міністра народної освіти, пан 

товариш міністра, сенатор Мєщанінов пові-

домив мені від 27 грудня 1900 р. за № 35713, 

що його величність визнав можливим дозво-

лити перерахувати з кошторису міністерства 

1901 р. … на господарські потреби ввіреного 

Вам навчального закладу 49 руб.» [3, арк. 3]. 

Разом із тим, виділяючи кошти на утри-

мання семінарії, владні структури пильно 

стежили за дотриманням витрат коштів, 

штатним розкладом, рухом учнівського кон-

тингенту. «Пану директору Херсонської учи-

тельської семінарії На 1 січня 1901 року пе-

ребувало у ввіреній Вам семінарії 125 вихо-

ванців. Як це показано у відомості за 1900 

рік. Із поданої звітності за № 20 за 1901 рік 

видно, що прийнято у звітному році 46 вихо-

ванців і вибуло з семінарії 38 учнів, так що 

на 1 січня 1902 року мало бути 133 вихован-

ці» [3, арк. 5]. 

Пильну увагу влада приділяла антиурядо-

вим настроям у середовищі учнів учительсь-

ких семінарій. «Міністерство народної освіти 

22 січня 1902 р. № 2216 Копія з копії. Конфі-

денційно. Пану опікуну Одеського навчаль-

ного округу. Наприкінці минулого року в 

одній із учительських семінарій Міністерст-

ва народної освіти було відзначено вкрай 

незадовільний стан виховної роботи. У ре-

зультаті проведеного розслідування вияви-

лося, що серед вихованців семінарії існувало 

об’єднання осіб, яке мало на меті навіювати 

серед своїх товаришів невдоволення існую-

чим укладом держаного і громадського жит-

тя, пропагувати їм антирелігійні та антиуря-

дові ідеї. Це об’єднання організувало свою 

бібліотечку, яка містила книги, переважно 

заборонені для видачі в громадських бібліо-

теках, якими забезпечували вихованців семі-

нарії. Воно видавало гектографовану газету, 

в якій відтворювалися заборонені твори гра-

фа Л. Толстого і розміщувало статті власного 

виготовлення, вкрай негативного спряму-

вання. Воно також входило в особистий і 

письмовий контакт із різними неблагонадій-

ними особами, влаштовувало на учнівських 

квартирах таємні збори для читання заборо-

нених книг і брошур та обговорення різних 

питань антиурядового спрямування[9]. 

Про це керівництво семінарії нічого не 

знало, поки не отримало інформацію від міс-

цевої поліції. Настільки негативні явища, як 

вияснилося зі згаданого розслідування, були 

наслідком вкрай незадовільного комплекту-

вання семінарії викладацьким складом, з 

одного боку, і недопустимої халатності та 

непродуманості дій адміністрації семінарії, з 

іншого.  

На посаді лікаря семінарії була особа, що 

піддавалася переслідуванню за антиурядову 

агітацію. Ця особа відіграла безпосередню 

роль в організації вказаного об’єднання. За-

коноучитель виділявся своєю вкрай непри-

стойною і звабливою поведінкою, як згодом 

виявилося, він психічно хворий, міг тільки 

підтримувати напрямок, який виник в сере-

довищі учнів, несприятливе для релігійно-

морального виховання. Наставники семіна-

рії, особи з університетською освітою, зовсім 

недосвідчені у справі навчання, не змогли 

викликати до себе довір’я учнів, не вміли чи 

не схотіли стати для них близькими і керува-

ти ними в позакласний час. Директор семі-

нарії (не тільки) не старався об’єднати ви-

кладачів і учнів у одну сім’ю, встановити 

між ними близькі, сердечні стосунки, але 

багато в чому сам посприяв тому, що між 

наставниками і учнями встановилося недо-

вір’я і відбувалися значні конфлікти. Вихо-

ванці ставилися до нього без відповідної по-

ваги і без довіри, вступали з ним в прирікан-

ня стосовно його розпоряджень, дозволяли 

собі вимагати від нього пояснень, а іноді й 

відміни його розпоряджень. Причому він, 
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побоюючись їх погроз, поступався, викону-

вав їх вимоги, часто приховуючи це від педа-

гогічної ради семінарії. Цією поведінкою він 

безперечно підривав у очах учнів авторитет 

влади і полегшив можливість появи згадано-

го вище противоправного об’єднання.  

До всього викладеного належить додати, 

що пояснення ненормального стану справ у 

семінарії було відоме окружному керівницт-

ву ще до виникнення інших подій. Прийня-

вши відповідні міри покарання винних і від-

новлення необхідного порядку в семінарії, 

визнаю за необхідне поставити до відома 

Вашого превосходительства про те, що від-

булося для відповідних роздумів. При цьому 

вважаю за необхідне звернути Вашу увагу на 

те, що учительські семінарії, як заклади, які 

готують молодих людей до безпосереднього 

впливу на народ, як заклади, що зазвичай 

розташовані далеко від великих населених 

центрів, звідки погано доходить інформація, 

заслуговують особливої уваги адміністрації і 

вимагають особливої обережності у виборі 

осіб при заміщенні педагогічних посад. Не-

має підстав не зважати на прикрі промахи в 

призначенні на посаду директора семінарії 

особи, що явно не схильна до адміністратив-

ної роботи, так і призначення на посади на-

ставників осіб, що хоч і отримали вищу осві-

ту, але недосвідчених у справі виховання та 

навчання, що ще не встановилися у своїх 

правилах. Ще гіршим було призначення на 

законоучителя особи психічно хворої і на 

посаді лікаря – людини політично неблаго-

надійної. Висловлюю надію, що неприємні 

події стануть добрим уроком для осіб, яким 

доручено керівництво справою народної 

освіти, і додадуть старання про те, щоб на-

родні училища, для поширення яких настіль-

ки ретельно працює уряд, і громадськість, 

були для народу дійсно інструментом істин-

ної просвіти, а не середовищем політичної 

пропаганди. 

Разом із цим, прошу Вас, милостивий го-

судар, направити в Міністерство відомості 

про те, коли і ким проведено ревізію вчи-

тельських семінарій ввіреного Вам округу в 

останні три роки, що за результатами цих реві-

зій виявилося. Міністр народної освіти гене-

рал-ад’ютант Ванновський»[2, арк. 111–113]. 

Значне місце адміністрація навчального 

закладу і наглядові органи надавали вихов-

ній роботі серед підлітків, тому велику увагу 

приділяли вшануванню ювілейних дат ви-

значних особистостей. «Панам керівникам 

середніх навчальних закладів Одеського на-

вчального округу і директорам народних 

училищ, учительських семінарій та інститу-

ту. В 1902 році спливає п’ятдесятиріччя з 

дня смерті М. В. Гоголя (21 лютого) і 

В. А. Жуковського (12 квітня). Визнаємо за 

необхідне, щоб у вшануванні пам’яті цих 

двох великих письменників землі російської 

взяли участь і навчальні заклади, підвідомчі 

Міністерству народної освіти» [3, арк. 13]. 

Для підвищення рівня сільськогосподар-

ської підготовки вчителів, особливо сільсь-

ких шкіл, у 1905 році до програми Херсонсь-

кої вчительської семінарії було «введено 

курс викладання з окремих галузей сільсько-

го господарства» [6, с. 520]. Однак, «… в 

одній із доповідей на губернських зборах з 

народної освіти наголошувалося, що справа 

освіти занепадає, крім усього, вчителі не 

знають ремесел та співів. Причиною цьому, 

на думку комісії є, недостатній рівень зага-

льної освіти, закороткий курс учительських 

семінарій, відсутність елементарних відомо-

стей з сільського господарства та гігієни» 

[11, с. 148]. 

У Херсонській учительській семінарії на-

вчалися вихідці з різних прошарків суспільс-

тва. Представники найбідніших верств пот-

ребували постійної матеріальної допомоги. 

Однак не завжди вони могли розраховувати 

на таку допомогу. «Олександрівська повітова 

управа. 7.04.1908 р. Пану директору Херсон-

ської вчительської семінарії. Управа має 

честь просити Вас пояснити вихованцю 3-го 

класу Графському, що його клопотання про 

виділення коштів на придбання одягу відхи-

лене у зв’язку з тим, що управа не має у сво-

єму розпорядженні сум, з яких могла би 

здійснювати подібні витрати» [3, арк. 34]. 

Посильну допомогу в пропаганді педаго-

гічної освіти надавали різного роду громад-

ські організації та об’єднання. «Товариство 

взаємодопомоги при Московському учитель-

ському інституті, бажаючи допомогти осо-

бам, що намагаються продовжити свою осві-
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ту, при виборі навчального закладу видало 

«Збірник правил і умов вступу до вищих на-

вчальних закладів». Зустрічаючи в даний час 

необхідність у виданні подібного ж «Збірни-

ка» стосовно середніх і початкових навчаль-

них закладів як загальноосвітніх, так і спеці-

альних, правління Товариства звертається з 

покірним проханням надіслати йому відомо-

сті, що необхідні для вступу в Херсонську 

вчительську семінарію» [3,арк. 62]. 

Конкурсний відбір до семінарії був доста-

тньо прискіпливий, що давало можливість 

зараховувати найкращих. Відповідно покра-

щувався і якісний склад претендентів на 

вступ до семінарії. Прикладом цього можуть 

слугувати наведені нижче заяви вступників. 

«Його високородію пану директору Херсон-

ської учительської семінарії. Поселенця-

власника села Кайзерталя Ейфельндської 

волості Мелітольського повіту Таврійської 

губернії Якова Готлібовича Брейта. Клопо-

тання. Бажаючи отримати звання вчителя 

початкової народної школи, маю честь все 

покірніше просити Ваше високородіє допус-

тити мене до випробувань при ввіреному 

Вам училищі, що заплановані на 15 березня 

1913 року. При цьому додаю наступні доку-

менти: метричну виписку про народження і 

хрещення, свідоцтво про звання, посвідчення 

про закінчення курсу в Цюріхтальському 

центральному училищі, яке на підставі Ста-

туту про військовий обов’язок дає право на 

пільги, дві фотокартки, три рубля грошей. 27 

лютого 1913 р.» [4, арк. 29]. 

«Його величності пану директору Херсон-

ської учительської семінарії 21.06.1916 р. 

Випускника Снігурівського земського двок-

ласного училища Павла Івановича Луцкіна. 

Клопотання. Бажаючи вступити у ввірену 

Вашій величності семінарію покірно прошу 

допустити мене до вступних випробувань. 

При цьому додаю метричне свідоцтво, сві-

доцтво про щеплення від віспи, свідоцтво 

про закінчення училища» [4, арк. 18]. 

Революційні події 1917 року, інтервенція і 

громадянська війна внесли деякий хаос у 

структуру викладацьких кадрів семінарії. 

«Його високородію директору Херсонської 

учительської семінарії 1.09.1919 р. Кандида-

та комерції чиновника Херсонської казенної 

палати Петра Митрофановича Тюленєва. 

Клопотання. Подаючи при цьому відповідно 

завірену копію атестата про закінчення мною 

курсу навчання в Херсонському комерцій-

ному училищі і дві фотокарточки маю честь 

покірно просити дозволу Вашого високоро-

дія про допуск мене при першій нагоді до 

іспитів на звання вчителя початкових класів 

(подачі пробних уроків з математики і росій-

ської мови) в експериментальній школі при 

ввіреній Вашому високородію учительській 

семінарії» [4, арк. 7]. 

Розмаїття політичних уподобань, призови 

до різноманітних військових формувань, що 

наче в калейдоскопі змінювали впродовж 

1918–1920 років одне одного у Херсоні, 

впливали на кадрове забезпечення і учнівсь-

кий контингент семінарії. «Директор 

Херсонської учительської семінарії. 1919 р. 

Його превосходительству пану опікуну Оде-

ського навчального округу. Григорій Івано-

вич Касьяненко три роки був учителем 

Херсонської учительської семінарії, у 1915 р. 

вступив добровільно до війська і через це 

позбувся місця. 4 серпня 1919 року Касьяне-

нка директор Діаковський знову допустив до 

виконання обов’язків учителя практичної 

школи, а по тому в.о. директора Шматовим 

було зроблено подання 29 жовтня цього року 

за №786 про затвердження Касьяненка на 

посаді. Нині Касьяненко призваний офіце-

ром у Добровольчеську армію і, остерігаю-

чись, що він може залишитися без місця по 

поверненні з війська, просимо про затвер-

дження його на посаді вчителя практичної 

школи. 

Касьяненко має хороший освітній ценз: 

закінчив Херсонську учительську семінарію 

і склав екзамен на свідоцтво в званні курсу 

реального училища, в так як при відвідуванні 

уроків я переконався, що він веде справи 

старанно і достатньо успішно, а також, маю-

чи на увазі, що в практичній школі є вільна 

вакансія, і що Касьяненко, як офіцер за час 

своєї відсутності від семінарії утримання 

отримувати не буде, підтримуючи клопотан-

ня в.о. директора Шматова, клопочу про за-

твердження Григорія Івановича Касьяненка 

на посаді учителя практичної школи при вві-
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реній мені семінарії з 4 серпня 1919 року. 

В.о. директора семінарії» [4,арк. 49]. 

Нова пора обумовлювала і внесення змін 

до навчальних програм семінарії, викладали-

ся предмети, про вивчення яких раніше годі 

було і мріяти, наприклад, українознавство. 

«Шкільного інспектора Херсонського повіту 

Олександра Кутового (укр. мовою – Я. На-

грибельний). Прохання. Бажаючи одержати 

посаду учителя українознавства в дорученій 

Вам семінарії, щиро прошу надіслати моє 

прохання зі своїм висновком до Одеського 

окружного комісаріату. До сього подаю про 

себе такі відомості: учителюю з 1904-го року 

(спершу в початковій школі, а по скінченню 

учительського інституту – у вищі початко-

вій). У 1917 році Херсонський повітовий 

шкільний комітет обрав мене на посаду шкі-

льного інструктора, котру я тимчасово зали-

шив через обрання у члени Херсонської по-

вітової народної управи. Літом сього року я 

скінчив лекторські курси українознавства в 

м. Одесі, а також прослухав курси україно-

знавства для вчителів середніх шкіл теж в 

Одесі. Про це маються відомості в комісаріа-

ті. 10 серпня 1919 р.» [4,арк. 50]. 

У фондах ДАХО зберігається документ, 

який стосуються останніх днів існування 

семінарії перед її реорганізацією радянською 

владою. «Херсонська учительська семінарія. 

8 травня 1920 р. Свідоцтво. Дане свідоцтво 

видане громадянину Української Соціалісти-

чної Радянської Республіки (російською 

Я. Нагрибельний) Абрааму Ізрайльовичу Ци-

рліну, що народився 28 березня 1888 року в 

тому, що він у шкільній раді Херсонської 

учительської семінарії склав іспити на пред-

мет придатності до учительської діяльності 

за програмою, затвердженою 22 квітня 1868 

року, 13 грудня 1894 року і 11 грудня 1895 

року, причому проявив достатню теоретичну 

і практичну обізнаність в учительській спра-

ві в обсязі початкової школи, а тому визна-

ний шкільною радою придатним для заняття 

учительської посади в початковій школі» [5, 

арк. 2]. До певної міри долю семінарії визна-

чив і факт перебування у місті евакуйовано-

го Юріївського учительського інституту, 

який у цих умовах теж не уникнув відповід-

них трансформацій [1, арк. 12]. 
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mittees, staff of teachers and quantity of pupils on the different teps of the functioning of definite education establish-

ment. 
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РАДЯНСЬКИЙ «РАЙ» НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ  
ЗЕМЛЯХ. НА ПРИКЛАДІ ОДНІЄЇ КРИМІНАЛЬНОЇ  

СПРАВИ 1941 р. 
 

 

На підставі вивчення розсекречених документів архівів СБУ сучасний 
дослідник може прослідкувати якими методами послуговувався сталін-
ський режим щоб залякати населення і тримати його в покорі. В даному 
дослідженні на основі однієї карної справи йдеться про долю звичайних 
селян, мешканців села Микулинці на Покутті. Їх виною було те, що в 
Другій Речі Посполитій входили до патріотичних об`єднань «Просвіта», 
«Рідна школа», а також намагалися підтримати матеріально сім`ї рані-
ше арештованих односельців. Каральні органи для надання законності 
«правосуддю» використовували незаконні методи тиску на ув’язнених 
(нічні допити, погрози, шантаж, методи фізичного впливу). Характерно, 
що слідчі намагалися «шити» групові справи, так як їх «учасники» отри-
мували вищу міру покарання. Лиш в умовах набуття Україною незалеж-
ності більшість незаконно засуджених була реабілітована. Однак, доля 
значної частини репресованих Московсько-комуністичним режимом й досі 
не відома. То тут, то там, виявляють братські могили наспіх похованих 
жертв сталінізму. 

Ключові слова: Покуття; Микулинці; ОУН; сталінські репресії. 
 

 

«Одним із напрямків сучасної вітчизняної 

історіографічної та документознавчої науки 

є всебічне та глибоке вивчення міжвоєнного 

періоду в розбудові ОУН, її організаційної 

діяльності…» [1, c. 22]. Не меншої уваги та 

вивчення потребують документи обласних 

архівів і архівів СБУ, які стосуються репре-

сій органів НКВС щодо членів ОУН, а також 

тих кого заради статистики зараховували до 

ОУН ретиві слуги сталінського режиму. 

Впродовж 1939–1941 років представники 

радянського режиму кинули до катівень 

НКВС тисячі ні в чому не повинних україн-

ських селян, робітників, представників інте-

лігенції. «…Найчастіше дані арешти та 

утримання під вартою проводилися без до-

тримання норм закону та прав людини» [2,  

c. 164]. Поширеною практикою було прове-

дення допитів посеред ночі.  

Одну з таких кримінальних справ вважає-

мо за доцільне проаналізувати [3]. Вона сто-

сується мешканців села Микулинці Снятин-

ського району Михайла Васильовича Кіцула, 

Володимира Дмитровича Стригуна, Миколи 

Васильовича Теребейка, Стефана Миколайо-

вича Григоращука і була заведена 25 січня 

1941 року, й завершена 10 березня того ж 

року. Виходячи зі «Списку звинувачених, що 

проходили по архівно-слідчій справі» в сек-

ретному документі складеному інспектором 

УНКВС сержантом Міроновою справа зна-

чилася за № 272738. Правда, вже на наступ-

ному аркуші вона ж позначає дану справу за 

№ 28847. В ході опитування мешканців села 

нами встановлено, що даних осіб (серед яких 

був і дід автора даної публікації) було заа-

рештовано в ніч із 21 на 22 січня 1941 року. 

Певним підтвердженням цього є «Постанова 

на арешт», що виписана слідчим слідчої час-
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тини УНКВС по Станіславській області сер-

жантом Морозовою та начальником слідчої 

частини УНКВС лейтенантом Бєлоглазовим 

22 січня 1941 року. Хто ж ці заарештовані 

люди і в чому їх провина? 

Михайло Васильович Кіцул народився у 

1913 році, проживав у селі Микулинці по 

вулиці Міліцейській 50, освіта 6 класів, од-

ружений, працював робітником у Снятині на 

лісопильному заводі, за соціальним похо-

дженням із селян бідняків, у 1934-1936 роках 

служив у польському війську рядовим. Його 

батько – Кіцул Василь Миколайович на той 

момент мав 55 років (працював у ґміні), мати 

– Кіцул Марія мала 50 років. Дружина – Ан-

на Василівна 1917 року народження. У них 

була донька – Кіцул Мирослава 1939 року 

народження. Окрім того арештований мав 

братів: Івана 1913 року народження (очевид-

но близнюк), якого на той момент теж заа-

рештували; Миколу 1910 року народження 

(працював на лісопильні); Дмитра 1914 року 

народження; сестру Катерину 1918 року на-

родження (Костащук); ще сестру 1908 року 

народження (Григоращук). В Станіславську 

тюрму М.В. Кіцул «як учасник контррево-

люційної повстанської організації українсь-

ких націоналістів, яка готувала збройне пов-

стання проти радянської влади» був переве-

дений за підписаним направленням помічни-

ка начальника Снятинського РВ НКВС дато-

ваним 24 січня 1941 року [3, акр. 3–8]. 

Володимир Дмитрович Стригун відповід-

но до «Постанови на арешт» заповненої слі-

дчим слідчої частини Морозовою, опинився 

в Станіславській тюрмі вже 22 січня 1941 

року (арештували посеред ночі). Там йшло-

ся, що він 1912 року народження, мешканець 

села Микулинці Снятинського району, селя-

нин бідняк, перукар-кустар, малограмотний 

(освіта 4 класи), єфрейтор в польському вій-

ську, одружений – є одним з учасників 

контрреволюційної повстанської організації 

українських націоналістів, що готувала 

збройне повстання проти радянської влади з 

метою побудови самостійної буржуазно-

націоналістичної держави [3, арк. 11]. Спів-

робітники Снятинського РВ НКВС Ніколаєв 

і Пєрєпьолкін склали акт про вилучення в 

нього паспорта і військового квитка. Вже 1 

лютого 1941 року співробітник УНКВС по 

Станіславській області Львовський 

пред’явив В. Д. Стригуну як і М. В. Кіцулу 

звинувачення по СТ. 54-2 і 54-11 [3, арк. 18]. 

Микола Васильович Теребейко теж був 

заарештований 22 січня 1941 року. Він наро-

дився у 1912 році в селі Микулинці, був ма-

лограмотним (закінчив 4 класи сільської 

школи), працював монтером у відділенні 

зв`язку м. Заболотів. У польському війську 

служив рядовим з 1936 по 1937 рік. У 1928 

році перебував під слідством [3, арк. 26]. Як і 

попередників його також звинуватили по СТ. 

54-2 і 54-11.  

Стефан Миколайович Григоращук 1920 

року народження був уродженцем і мешкан-

цем села Микулинці з селян середняків, гра-

мотний (7 класів), не одружений. Його бать-

ко – Григоращук Микола Юрійович на той 

момент мав 43 роки. Мати – Григоращук 

Катерина Онуфріївна мала 37 років. Анкету 

арештованого заповнив старший оперупов-

новажений співробітник РВ НКВС сержант 

Букварь [3, арк. 31]. С. Григоращука також 

звинуватили по СТ. 54-2 і 54-11.  

Привертає увагу Постанова підписана 9 

березня 1941 року сержантом Морозовою і 

лейтенантом Бєлоглазовим. Згідно з її зміс-

том виходило, що спільниками заарештова-

них були «члени ОУН»: Юрій Миколайович 

Кіцул, Михайло Віндлевський, Стефан Ми-

колайович Касіян, Стефан Іванович Кіцул, 

що перебували на нелегальному становищі 

[3, акр. 34].  

На допиті датованому 24 січня 1941 року 

на запитання стосовно того хто є його това-

ришами, М.В. Кіцул назвав Петра Юрійови-

ча Григорчука (22 роки), Юрія Васильовича 

Поповича (25 років), Миколу Теребейка 

(1911 р. н. мешканця Заболотова), Івана Ми-

колайовича Костащука (35 років) та ін. Зви-

нувачення слідчого про приналежність до 

ОУН він категорично відкинув [3, арк. 38]. 

Наступного дня на допиті на аналогічне за-

питання він вже відповів, що був завербова-

ний в ОУН в липні 1940 року братом Іваном 

Васильовичем Кіцулом (допит розпочато о 

13 годині, перервано о 16 годині) [3, арк. 39]. 

Наступний допит датований 1 лютим 1941 

року. Під час допиту йому зачитано звинува-

чення, які він категорично відкинув [3,  

арк. 40]. По тому був допит 12 лютого (роз-

почато в 2 годині ночі). На запитання, хто 

його вербував до ОУН, він відповів, що його 
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ніхто нікуди не вербував. У кінцевому ре-

зультаті він знову змушений був повернути-

ся до версії зафіксованої на другому допиті. 

Допит провадив Львовский і тривав аж до 24 

години наступного дня. В його ході 

М.В. Кіцул відмовлявся від даних показів, а 

по тому знову їх давав. Зокрема він вказав, 

що передавав кошти від свого брата Ілашу 

Касіяну [3, арк. 41-42]. Був здійснений ще 

допит 5 березня 1941 року (розпочався о 21 

годині). Все той же слідчий на його початку 

задав питання: «Следствие требует пре-

кратить запирательство и дать правдивые 

показания о вашем участии в контрреволю-

ционной оуновской организации!» [3, арк. 43]. 

Підслідний в черговий раз відповів, що уча-

сником ОУН не був. Разом із тим в ході до-

питу окрім імені брата – Івана Кіцула йшло-

ся й про арешт Ілаша Касіяна та Франдзея 

(допит завершився о 24 годині). Слідчого не 

задовольняли отримані відповіді, тому 6 бе-

резня 1941 року (о 10 годині) відбувся черго-

вий допит М.В. Кіцула. Він почався із штат-

ного запитання: «Следствие предлагает 

прекратить запирательство и дать правди-

вые показания о вашем участии в контрре-

волюционной повстанческой организации 

украинских националистов». Михайло Васи-

льович змушений був підкоритися вимогам 

слідчого [3, акр. 47]. Після арешту його бра-

та Івана буцімто він мав розмову з Михай-

лом Віндлевським, що односельців арешто-

вано за наклепом Миколи Васильовича Кі-

цула і Стефана Матейовича Мартина. Слід-

чий сказав, що відомо про ініціативу Михай-

ла Васильовича Кіцула зібрати кошти на до-

помогу сім`ям заарештованих. Він підтвер-

див, що дійсно говорив по перших арештах 

односельців про це з Юрієм Миколайовичем 

Кіцулом і Михайлом Віндлевським, а також 

що дану ініціативу підтримали Володимир 

Стригун, Стефан Григорчук, Юрій Попович і 

Стефан Миколайович Кіцул. Далі слідчий 

запитав: «Вы же прямо предлагали Виндлев-

скому убить Кицула Николая и Мартына 

Стефана. Следствие требует правдиво рас-

сказать про это? – Ответ: Я вынужден 

признать. Я, действительно предлагал 

убить Кицула Николая Васильевича и Мар-

тына Стефана Матеевича, но мне Виндлев-

ский сказал, что у него нет чем убыть…» 

(допит закінчився о 15 годині) [3, арк. 49]. 

Того ж дня о двадцять другій годині розпо-

чався черговий допит із стандартної фрази 

слідчого Львовського: «Следствие требует 

прекратить запирательство и дать правди-

вые показания о вашем участии в контрре-

волюционной оуновской организации украин-

ских националистов!» Остаточно зломлений 

безправний в`язень вже не мав сил протисто-

яти. Він визнав, що збирав кошти, але знову 

таки заперечив, що ніякої контрреволюцій-

ної літератури не отримував, а також запере-

чив причетність Івана Васильовича Кіцула 

до керівного складу ОУН. В кінці кінців, 

допитуваний знову вказав, що Володимир 

Стригун, Юрій Кіцул, Стефан Григорчук, 

Юрій Попович, Стефан Миколайович Кіцул 

є членами ОУН, що кошти зібрані на підт-

римку сімей раніше арештованих односель-

ців були членськими внесками учасників 

ОУН (допит закінчився наступного дня о  

15 годині) [3, акр. 50–56]. Навіть по цьому 

слідчий не міг вгомонитися і того ж таки  

7 березня 1941 року розпочався наступний 

допит (тобто в`язню не давали спати), а та-

кож о 22 годині розпочався ще нічний допит, 

який закінчився наступного дня о 13 годині 

30 хвилин (в присутності прокурора Журав-

льова). Слідчий постійно домагався щоби 

звучали прізвища вже арештованих по справі 

осіб.  

Володимира Дмитровича Стригуна поча-

ли допитувати 25 січня 1941 року. В прото-

колі допиту йдеться, що він одружений  

на Стригун (Мартин) Євдокії Ілашівній  

(1907 р. н.); має доньок Ірину (6 років) та 

Богдану (3 роки). У 1931 році потрапив під 

суд за хуліганство, у 1935-1936 роках служив 

у польському війську фельдшером санітарної 

частини. Він дав покази, що до 1939 року був 

членом «Просвіти» і «Рідної школи». До чи-

сла своїх друзів відніс Миколу Васильовича 

Кіцула (мав десь 27 років, завідувач клубом 

в Микулинцях), Михайла Миколайовича 

Поповича (1911 р. н., сусід). В. Д. Стригуна 

вже на першому допиті вдалося «перекона-

ти» визнати себе членом ОУН і стверджува-

ти, що був «завербований» в організацію 

Стефаном Миколайовичем Кіцулом у 1938 

році (який за словами В. Д. Стригуна прихо-

дився родичем по дружині) [3, арк. 71–72]. 

Маючи таке «зізнання» слідство згадало про 

в`язня 1 лютого 1941 року. Йому оголосили, 
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буде проходити по двох статтях, на що він не 

заперечував (очевидно у цьому випадку 

Львовський вирішив погратися у «доброго» 

слідчого і переконав у необхідності не впи-

ратися). Наступний допит відбувся 21 люто-

го 1941 року (з 20 години до 2 години  

20 хвилин). Правда допитуваний вже назвав 

датою свого вербування до ОУН 1939 рік. 

Участь в організації полягала в сплаті член-

ських внесків, які передавалися Івану Васи-

льовичу Кіцулу. В свою чергу від нього 

отримав у 1940 році «контрреволюційну» 

літературу «Рілля і буряки» (тоді ж став лан-

ковим організації і підпорядковувався Юрію 

Поповичу) [3, арк. 73–75]. Наступний допит 

відбувся 23 лютого 1941 року (розпочався о 

10 і закінчився о 15 годині). Тут вже 

В. Д. Стригун стверджував, що «Ріллю і бу-

ряки» отримав від Миколи Васильовича Те-

ребейка [3, акр. 83-84]. 

Миколу Васильовича Теребейка почали 

допитувати 24 січня 1941 року. Він у 1928 

році судився за крадіжку, а в 1936–1937 ро-

ках служив у польському війську. З 1929 по 

1939 рік працював на пошті в Снятині. Після 

приходу червоної армії перейшов на роботу 

до Заболотова. В Заболотові серед знайо- 

мих назвав Онуфрія Івановича Романюка  

(1913 р. н.), Йосипа Тишканія (1913 р. н.); з 

Микулинців і Снятина Михайла Миколайо-

вича Поповича, Петра Васильовича Лазарен-

ка (1911 р. н., працював на лісопиль- 

ному заводі), Івана Васильовича Кіцула  

(1913 р. н.), Олексу Липчинського, Івана 

Грицьковича Боргуна (працював на млині); 

та з Коломиї Михайла Візирканика – з ним у 

грудні 1940 – січні 1941 року перебував на 

курсах в Станіславі. Він не визнав себе учас-

ником ОУН. Наступний допит відбувся 1 

лютого 1941 року, де він винним у злочинах 

за висунутими статтями себе не визнав [3, 

арк. 95–96]. Черговий допит відбувся 10 лю-

того 1941 року (розпочався о 13 годині – за-

кінчився о 16 годині). Не зважаючи на те, що 

на перехресному допиті Стефан Кіцул та 

Іван Васильович Кіцул вказали на нього як 

учасника ОУН він продовжував стояти на 

своєму. 25 лютим 1941 року зафіксований 

черговий допит (розпочався о 22 годині – 

закінчився наступного дня о 14 годині). Піс-

ля відстоювання своєї позиції Микола Васи-

льович Теребейко «пішов на зустріч» вимо-

гам слідчого вказавши, що в 1939 році отри-

мав від Стефана Миколайовича Кіцула  

10 заповідей українського націоналіста. Пра-

вда, далі в протоколі якась нісенітниця (сам 

собі передав?): «Я получил «Пашня и буряки» 

которые мне передал Теребейко Николай 

Васильевич» [3, арк. 97–99]. Він вказав, що 

сплачував членські внески Івану Васильовичу 

Кіцулу, однак не підтвердив покази В. Д. 

Стригуна про сплату йому членських внесків, 

«так як не перебував членом ОУН» [арк. 99–

101]. Черговий допит відбувся 3 березня 

1941 року (розпочався о 15 годині – завер-

шено в 17 годині). Слідчий розпочав з того, 

що на перехресному допиті з В. Д. Стригу-

ном його викрито як учасника контрреволю-

ційної організації. Ув’язнений відповів, що 

був завербований в 1939 році Іваном Васи-

льовичем Кіцулом, що його діяльність об-

межувалася сплатою членських внесків  

В. Д. Стригуну і читанням «Ріллі та буряків» 

яку згодом передав для вивчення тому ж та-

ки В. Д. Стригуну. Серед учасників органі-

зації назвав окрім Володимира Стригуна ще 

Івана Васильовича Кіцула та Стефана Мико-

лайовича Касіяна. Наступний допит відбувся 

6 березня 1941 року. Слідчому вдалося 

отримати бажаний результат [3, акр. 102–

103, 110–111].  

Стефана Миколайовича Григоращука  

допитали 25 січня 1941 року. Як і  

В. Д. Стригун він був членом «Просвіти» і 

«Рідної школи». Правда, у той же день на 

черговому допиті він дав покази, що був за-

вербований в ОУН влітку 1940 року Петром 

Юрійовичем Григорчуком. За його словами 

участь в організації обмежувалася здачею 

внесків і читанням літератури (допит вела 

сержант Морозова) [3, арк. 117–120]. Насту-

пний допит відбувся 1 лютого 1941 року, де 

він визнав себе винним по висунутим обви-

нуваченням. Ще один допит відбувся 7 бере-

зня 1941 року (розпочато в 20 годині і заве-

ршено в 24 годині). Під час допиту він від-

повів ствердно на всі запитання слідчого. 

Є в карній справі й протоколи допитів 

осіб, що не проходили по даному прова-

дженню. Зокрема протокол допиту Миколи 

Дмитровича Франдзея від 14 листопада 1940 

року (розпочато в 0 годин 15 хвилин – допит 

перерваний в 2 годині 40 хвилин і поновле-

ний об 11 годині). «На допросе 1-го ноября 
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сего года Вы показали, что Вас завербовал 

Бабюк Иван. Расскажите, когда и при каких 

обстоятельствах он Вас завербовал?» Підо-

зрюваний вказав на Василя Григорчука і ке-

рівника Григорія Кіцула. «В городе Снятине 

было у членов к-р организации украинских 

националистов, примерно, /точно сказать 

не могу/ наганов 8 или 10, винтовок 1 или 2, 

гранат 3-4, в отношении патронов могу 

сказать только то, что они есть, но в ка-

ком количестве, я не помню». Йдеться також 

про Стефу Чернушку, яка мала вийти на 

зв’язок з Гошовським в Коломиї влітку 1940 

року (допит вели Морозова і Куниця) [3,  

арк. 140–142]. Нами виявлено інформацію 

про Миколу Гошовського, що загинув у  

1944 р. в бою з підрозділом СС, а також 

Павла Гошовського, що діяв на Львівщині. В 

протоколі допиту від 11 січня 1941 року зна-

читься, що М. Д. Франдзей заявив: «Цель и 

основная задача контрреволюционной орга-

низации украинских националистов была: 

вооруженное восстание и свержение Со-

ветской власти на Западной Украине, Се-

верной Буковине, отторжение Советской 

Украины от Советского Союза и Закарпат-

ской Руси и создание «соборной» национали-

стической украинской державы» [3, акр. 147]. 

Якщо покластися на його «покази» в ніч з 23 

на 24 січня 1941 року то до членів ОУН від-

носилися: Стефан Гошовський (керівник 

окружного проводу), Василь Мельничук 

(один з керівників проводу), Винийчук (ко-

лишній керівник Снятинського проводу), 

Василь Григорчук (керівник ОУН Снятинсь-

кого повіту), Василь Андрусяк (колишній 

керівник з організаційної роботи ОУН Сня-

тинського повіту), Іван Бабюк (заступник і 

керівник з ідеологічної роботи Снятинського 

повіту), Дмитро Кушицький (керівник з бо-

йової підготовки ОУН Снятинського повіту), 

Костянтин Керницький (керівник розвідки 

ОУН Снятинського повіту), Ілаш Касіян (ке-

рівник Снятинської районної організації 

ОУН), Адам Опорук (підрайонний керівник), 

Теодор Франдей (розвідник ОУН), Григорій 

Жологон (керівник ОУН по Стецівському 

району), Йосип Вакалюк (керівник ОУН по 

Снятинському району), Ватаманюк (керівник 

ОУН Попельниківського району), Василь 

Федорук (керівник ОУН Орелецького райо-

ну), Андрій Дорош (колишній керівник ОУН 

одного з районів), Михайло Садовий (стани-

чний керівник ОУН по Снятину), Касіян Су-

холиткий (колишній керівник по Стецівсь-

кому району), Володимир Курелюк (член 

ОУН), Іван Васильович Кіцул (підрайонний 

керівник ОУН по с. Микулинці), Дмитро 

Ткачук (член ОУН), Василь Камат (член 

ОУН ст. Залуччя) [3, арк. 146]. 

Нашу увагу привернув протокол допиту 

Івана Юрійовича Григорчука датований  

26 грудня 1940 року. Він повідав, що напе-

редодні вторгнення німців до Польщі в сіль-

ському магазині зустрів Івана Васильовича 

Кіцула, Стефана Миколайовича Кіцула і 

Стефана Миколайовича Касіяна, які розпові-

ли йому про ОУН і він дав згоду вступити до 

організації [3, арк. 159]. У справі також є 

протокол допиту Юрія Васильовича Попо-

вича від 17 січня 1941 року, де він зазначає, 

що збором внесків займалися Іван Григорчук 

та Володимир Стригун (судячи зі всього, ці 

«покази» стали підставою для їх арешту). 

Він вказав членами ОУН Юрія Миколайови-

ча Кіцула, Михайла Віндлевського, Стефана 

Івановича Кіцула, Стефана Миколайовича 

Григорчука, Володимира Дмитровича Стри-

гуна (двох останніх назвав як керівників ла-

нок). Був допитаний і Стефан Миколайович 

Кіцул, який назвав членами ОУН Миколу 

Теребейка, Володимира Стригуна, Степана 

Кіцула. Слідчий вимагав від нього долучити 

до цього переліку й Степана Миколайовича 

Григоращука [3, акр. 155–157, 165–166]. В 

свою чергу Петро Юрійович Григорчук на 

допиті 18 січня 1941 року підтвердив покази 

Теодора Франдзея, що їх познайомив Іван 

Васильович Кіцул [3, арк. 162–164].  

Звинувачувальний акт «четвірці» був 

складений сержантом Морозовою, молод-

шим лейтенантом Львовським і лейтенантом 

Бєлоглазовим 14 березня і затверджений на-

чальником УНКВС по Станіславській облас-

ті капітаном Міхайловом 17 березня 1941 

року [3, арк.171–175]. Було прийнято рішен-

ня про передачу справи до розгляду Військо-

вого трибуналу 12 армії. 2 квітня 1941 року 

Військовий трибунал 12 армії Київського 

особливого військового округу під голову-

ванням військового юриста 2 рангу Криво-

шеєва, військового юриста 2 рангу Кокоша, 

військового юриста 3 рангу Вазилєва заслу-

хав помічника військового прокурора по 
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спецсправах військового юриста 2 рангу 

Шурпо, прийняв рішення слухати справу в 

закритому засіданні без участі обвинувачен-

ня і захисту [3, арк.178]. Судове засідання 

трибуналу 8 квітня 1941 року по суті справи 

провадили молодший військовий юрист За-

дорожний; технік-інтендант 2 рангу Люце-

дарський; секретар, молодший військовий 

юрист Мандригель. В обвинувальному ви-

сновку йшлося про те, що В.Д. Стригун мав 

кличку «Видра», хоч в протоколах допитів 

про неї не йшлося. Трибунал виніс вирок: 

М. В. Кіцула і В.Д. Стригуна – розстріляти; 

М. В. Теребейку і С.М. Григоращуку – приз-

начити позбавлення волі у виправно-

трудових таборах 10 років [3, арк. 184–185]. 

Військова колегія Верховного суду СРСР 6 

травня 1941 року в складі голови військового 

юриста Ульріха, військового юриста Канди-

біна, військового юриста 1 рангу Буканова 

розглянула касаційну скаргу засуджених 

замінила смертну кару М. В. Кіцулу і 

В. Д. Стригуну на 10 років таборів.  

Вивчаючи справу В.Д. Стригуна ми звер-

нули увагу на нічні допити в’язнів, а також 

на тривалість цих допитів, яка іноді була 

близько однієї доби (тих хто на перших по-

рах не визнавав себе винним). У справі від-

сутні протоколи «очних ставок», хоча на їх 

результати опиралося слідство. Йдеться про 

підготовку збройного повстання і наявність 

зброї, але коли справа зайшла про «покаран-

ня» зрадників, то виявилося, що привести 

«вирок» у виконання не було чим. Вивчаючи 

в архівах СБУ впродовж тривалого часу «ро-

зсекречені» справи «контрреволюціонерів», 

«бандерівців», «ворогів народу» ми звернули 

увагу на ту обставину, що репресивні органи 

у всіх випадках намагалися «шити» груповий 

спротив владі (очевидно щоб покарання було 

жорсткішим?) Були випадки, що ще до об-

шуків оперативники знали яку зброю і де 

знайдуть у підозрюваного (звинуваченого), 

бракувало тільки щоб ще вказали її табельні 

номери. Тотальні арешти, тривалі ув’язнення 

(без гарантії колись повернутися), розстріли 

слугували залякуванню решти населення, яка 

ще залишалася на волі. Відпрацьовані сталі-

ністами методи взяті на озброєння російсь-

кою ФСБ в Криму. 

Подальша доля мешканців села Микулин-

ці й досі невідома. Скоріше за все їх, як і 

інших в’язнів тюрми розстріляли в урочищі 

Дем`янів Лаз на початку воєнних дій нацист-

ської Німеччини проти СРСР. 23 березня 

1993 року всі четверо, що проходили по 

справі були реабілітовані. «…Як би хто не 

ставився до руху ОУН та УПА, важко не 

визнати очевидну річ – його стратегічною 

метою було відродження Української Самос-

тійної Соборної Держави, інакше кажучи – 

тієї держави, в якій ми зараз живемо» [4].  
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SOVIET «PARADISE» ON THE TERRITORY OF WESTERN UKRAINE IN EXAMPLE OF ONE 

CRIMINAL CASE OF 1941 year 

 

Studying declassified cases from the SSU (The Security Service of Ukraine) archives, a modern scholar can figure 

out what methods Stalinist regime used to intimidate the population and hold it under. In current research, using one 

criminal case as an example, is shown a fate of regular peasants – citizens of Mykulintsi village in Pokuttya.Their only 

blame was a fact that during the Second Commonwealth they were members of patriotic associations "Prosvita", 

"RidnaShkola", and also their attempts to support the families of arrested fellow villagers. To provide the lawfulness to 

"justice", punitive organs used unlawful pressure methods on prisoners (midnight interrogations, threats, blackmail, 
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methods of physical influence). Investigators tried to fabricate group cases as long as their participants were to receive 

the highest level of punishment. Only in the context of Ukraine gaining its independence, most illegally convicted were 

rehabilitated.However the fate of a large part of the repressed ones by Moscow-communist regime is still unknown. 

From time to time fraternal graves of Stalinism victims buried in haste are revealed. 

Theanalogy is also conducted by the author between the events of the 1930s – early 1950s and the activities of the 

repressive organs of the Russian Federation in the occupied Ukrainian Crimea in order to intimidate the Crimean 

Tatars and Ukrainian patriots. 
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ПОСТАТЬ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТА КОЗАЧЧИНА 
В ОЦІНЦІ Б. БАРАНОВСЬКОГО І С. ЛІБІШОВСЬКОЇ 

 

 

Польська та українська історіографія віддавна займається проблема-
тикою, яка є спільною в історії двох народів. До однієї з найбільш диску-
сійних відноситься визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. 
Окрім розбіжностей в причинах, ході та наслідках війни продовжує викли-
кати дискусії і особистість українського гетьмана. На різних історичних 
етапах оцінки польських істориків є достатньо відмінними. В цьому кон-
тексті видається достатньо важливою стаття авторства Б. Бара-
новського і С. Лібішовської, що вийшла друком до 300-річчя Переяславсь-
кої угоди, в якій вони здійснили ретроспективний огляд проблеми почи-
наючи від кінця ХVІ – до середини ХХ століття. Автори працювали в 
умовах, коли польська історіографія почала підпадати під ідеологічний 
вплив радянської, що не могло не позначитися не певних їх оцінках доро-
бку польських істориків. 

Ключові слова: Б. Хмельницький; визвольна війна; польська історіог-
рафія. 

 

 

В історії кожного народу є ключові моме-

нти, які надовго закарбовуються в народній 

свідомості, до яких з достатньою регулярніс-

тю звертаються історики. Природно, що 300-

річчя Переяславської угоди активізувало 

інтерес до постаті Б. Хмельницького не тіль-

ки з боку радянських пропагандистів, але й 

польських істориків. Нашу увагу привернула 

опублікована у 1954 р. в «Історичному квар-

тальнику» стаття авторства Б. Барановського 

і С. Лібішовської «Проблема національно-

визвольної боротьби українського народу в 

ХVІІ ст. у польській історіографії» [1]. В 

перших рядках своєї роботи вони звертають 

увагу читача, що рідко яка проблематика 

була висвітлена настільки тенденційно поль-

ською шляхетською і буржуазною історіог-

рафією, як визвольна війна українського на-

роду. За всяку ціну дослідники намагалися 

виправдати шляхетсько-магнацьку експан-

сію Речі Посполитої на схід. Вважалося, що 

польська шляхта несла цивілізаційний спо-

ступ на дикі степові простори. Переважно 

визвольна боротьба українського народу 

трактувалася як «дике свавілля» та прояв 

«схильності до анархії» [1, с. 197]. Автори 

також вказали, що не ставлять на меті подати 

повну бібліографію проблеми, а відповідно і 

вичерпної оцінки праць польських дослідни-

ків стосовно визвольної війни українського 

народу в XVII ст. 

Події середини XVII ст. обумовили той 

факт, що в хроніках і мемуарах Рудавського, 

Коховського, Твардовського та інших авто-

рів появилися рядки, в яких без прихованої 

ненависті тенденційно описуються події і 

дійові особи часів боротьби українського 

народу за свої права. Не добирали слів у сво-

їх працях Ю. Бялобоцький [2-3] і Ю. Єрліч 

[4]. З великою огидою писалося про Б. Хме-

льницького. Не жаліли щодо нього найбільш 

дошкульних епітетів, що мали на меті дис-

кредитувати його в очах читачів. Тогочасні 

автори навіть бачили в його постаті «чорта», 

що набув людської подоби. Винятком стали 

хіба, що «Listy Anonima». Там відмічалося, 
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що гординя і утиски з боку польської шляхти 

накликали на Річ Посполиту «козацьку вій-

ну», а утиски і зневага шляхтою селян поста-

вили на чолі повсталих Б. Хмельницько-

го [5]. Автори статті звертають констатують, 

що першим на цей нюанс звернув увагу Кол-

лантай [1, с. 199]. 

Б. Барановський і С. Лібішовська достат-

ньо уваги приділили творчості одного з кла-

сиків польської історіографії Й. Лелевеля. 

Зокрема, вони акцентували увагу на його 

оцінках, що козацький бунт був настільки 

потужним, що подібного Польща не бачила 

впродовж 600-та років своєї історії [1, с. 200]. 

Маємо підстави зупинитися ще на одній тезі 

Й. Лелевеля, що не особистий інтерес, а праг-

нення здобути волю поставило на чолі руху 

Б. Хмельницького [6, с. 366, 372].  

У середині ХІХ століття вийшла публіка-

ція авторства Міхала Гліщинського [7], яка 

на переконання Б. Барановського і його спів-

автора є «маловартісною» з огляду на те, що 

загалом оперта на сентенції тогочасної тен-

денційної російської історіографії зрідка і 

вибірково задіявши польські джерела [1, 

с. 201]. У ній безсистемно викладений мате-

ріал і достатньо помилок. Позитивним у цій 

роботі є те, що автор не вдається до крайно-

щів притаманних роботам Ф. Равіти-

Гавронського [8–9]. Так журналіст Ф. Равіта-

Гавронський коментуючи не численні, кеп-

сько виконані портрети із зображенням ге-

тьмана вважав, що там виразно видно семіт-

ські риси. В його роботі є достатньо всякого 

роду перебільшень та нісенітниць. В свою 

чергу Б. Барановський достатньо високо оці-

нив доробок К. Шайнохи, зокрема його пра-

цю «Szkice historyczne» [10]. На думку зна-

ного історика, козацькі війни і Б. Хмельни-

цький стали свого роду карою Божою для 

польської шляхти за її утиски українців. 

Не пройшла повз увагу польських істори-

ків середини ХХ сторіччя діяльність Юзефа 

Антоні Ролле, який був професійним меди-

ком, але залишив по собі праці з історії. Лю-

битель, який не володів навиками професій-

них істориків. Іноді в його роботах важко 

відрізнити вимисел від опертого на джерела 

факту. Ю. Ролле мав доступ до приватних 

архівів шляхти на Поділлі. Ідеалізуючи жит-

тя подільської знаті в часи воєн з турками і 

татарами він у значній мірі вплинув на твор-

чість Г. Сенкевича, «а повість «Pan 

Wołodyjowski» стала трансформацією праць 

Ролле» [1, c. 203]. 

Один із головних представників «варшав-

ської історичної школи» Тадеуш Корзон ве-

дучи дискусію зі своїми опонентами із «кра-

ківської історичної школи» навколо питання 

причин поневолення поляків, основну дослі-

дницьку увагу зосередив на проблематиці 

ХVIII сторіччя. Разом із тим, так як Ю. Шуй-

ський, В. Калінка, С. Смолька, М. Бобжинсь-

кий винуватцями втрати державності вважа-

ли в першу чергу самих поляків [11], то він 

змушений був торкатися й сюжетів 

пов’язаних із ХVII століттям. Вступав він 

також у дискусію з П. Кулішом і В. Карпо-

вим [12]. 

Ю. Шуйський трактував визвольну війну 

як «вбивчу соціальну війну», а Переяславсь-

ку раду суттєвою «помилкою» політичною 

Б. Хмельницького, якого він припустився у 

пошуках протидіяти вірогідному польсько-

татарському союз, що спричинило розподіл 

українських земель. На його переконання, 

Б. Хмельницький спровокований виключно 

особистою кривдою є «сміливцем і бунтів-

ником» [13]. Підходи краківської історичної 

школи ще виразніше проявилися у творчості 

М. Бобжинського. Він вважав, що вимоги 

козаків неможливо було вирішити без суттє-

вих суспільних і політичних реформ у всій 

державі.  

Виходець із середньо заможної поміщи-

цької родини з Поділля, випускник універси-

тету Св. Володимира в Києві та видавець 

(разом з Павінським) джерел у Варшаві Але-

ксандер Яблоновський достатньо щільно 

займався проблематикою українського коза-

цтва та постаттю Б. Хмельницького. Його 

погляди достатньо тісно перекликаються з 

оцінками К. Шайнохи. Разом із тим, він від-

мовляв українському народу в його назві, що 

поляки для нього були «містком, що єднав їх 

із латинською культурою» [14]. Серед вар-

шавського історичного середовища про події 

пов’язані з визвольною війною пд. Проводом 

Б. Хмельницького писав Александр Краухер. 

Професійно виконані його праці просякнуті 

виразною ворожістю до національно-

визвольної боротьби українського наро-

ду [15].  
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Окремий підхід до українського козацтва 

та постаті Б. Хмельницького в польській іс-

торіографії посідають роботи Людвіка Куба-

лі. Маємо всі підстави погодитися з 

Б. Барановським і С. Лібішовською, що до-

робок Львівського історика «окрім своїх чи-

сленних фактичних помилок у хронології – 

до тепер представляє певний інтерес, тим не 

менше вимагає ґрунтовної ревізії» [1, с. 210]. 

Його роботи оперті на матеріалах під час 

опрацювання фондів Оссолінеум та музею 

Чарторийських грішать однобокістю. Л. Ку-

баля в перших своїх працях науково-

публіцистичного характеру різко негативно 

зображував Б. Хмельницького, як п’яницю, 

жорстокого тирана тощо. Набуваючи певних 

фахових рис у своїй творчості він прийшов 

до висновку, що гетьман володів певними 

чеснотами (хоробрість, достоїнства полково-

дця) інакше як пояснити, що влада і правля-

чий клас Речі Посполитої не могли дати ради 

у боротьбі з ним. Згодом Ольгерд Ґурка від-

значав впив на «Трилогію» Г. Сенкевича 

публікацій Л. Кубалі [16]. Поруч з Л. Куба-

лею у львівському середовищі істориків пра-

цював А. Прохаска. Із його праць присвяче-

них визвольній війні українського народу 

виділимо «Z czasów Chmielnicczyny» [17]. 

Побіжно торкалися подій середини XVI 

століття відомі польські історики Вацлав 

Собєскі [18], Влодімєж Конопчинський [19] і 

Владислав Томкєвич [20]. Окремим битвам 

під проводом Б. Хмельницького присвятив 

свої дослідження Людвік Фраш [21–22].  

Після завершення Другої світової війни 

змінилася суспільно-політична ситуація на 

польських теренах, що позначилося й на 

польській історіографії. Польські історики 

все більше стали підпадати під вплив конце-

птуальних догм радянської історичної науки. 

Це позначилося й на проблематиці дослі-

джень. Так, В. Томкєвич зайнявся суспіль-

ним і етнічним складом українського козацт-

ва [23]. Досліджував суспільні рухи і повс-

тання С. Інгльот [24]. Б. Барановський нама-

гався заглибитися в ґенезу козацько-

татарського союзу [25]. 

Таким чином, можемо констатувати, що 

300-річчя Переяславської угоди не спричи-

нило у Польській Народній Республіці яко-

гось ажіотажу серед істориків. Разом із тим, 

історіографічний огляд проблематики 

пов’язаної з визвольною війною українсько-

го народу під проводом Богдана Хмельниць-

кого, який здійснили Б. Барановський і 

С. Лібішовська став свого роду підведенням 

підсумків дослідження польською історіог-

рафією проблематики. Він показав як досяг-

нення так і упущення польських дослідників 

у вивченні як самої особистості генія, так і 

керованої ним визвольної війни.  
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BOGDAN KHMELNITSKY’S IDENTITY AND THE COSSACKS IN B. BARANOVSKY  

AND S.LIBISHEVSKAYA’SASSESSMENTS 
 

The Polish and Ukrainian historiography deals with a problem, which is the general for both peoples so far. One of 

the most discussed subjects is liberating war under leadership of Bogdan Khmelnytsky. Except confrontation in opin-

ions according the reason, the course and the consequence of war, the features of the Ukrainian hetman continue to 

cause discussions. The assessment of the Polish historians is different during different historical periods. In this context 

the article of B.Baranovsky and S.Libishevskaya, which has been published to the 300th anniversary of the Pereyaslav-

sky contract. In this article the authors have carried out the retrospective review of the problem since the end of the XVI 

– to the middle of the XX centuries. The authors worked in conditions when the Polish historiography fell under the 

influence of the Soviet ideology and that could not help reflecting in their certain estimates of the works of the Polish 

historians.  

Our attention was drawn by the article of B.Baranovsky and S.Libishevskaya «Problems of national liberation war 

of the Ukrainian people in the XVII th century» published in 1954 in «The Historical Almanac». In the first lines of the 

work they draw the attention of the readers by the fact that rare problem has been considered so tendentiously by the 

Polish bourgeois historiography as liberating war of the Ukrainian people. At any cost the reseachers tried to justify 

shlyahta-magnate expansion of the Polish-Lithuanian Commonwealth to the East. The liberating fight of the Ukrainian 

people was generally treated as «wild lawlessness» and manifestation of «the tendency of anarchy». The authors have 

also specified that they do not set a task to show the whole bibliography of the problem and also respectively the full 

assessment of the works of the Polish reseachers according to liberating war of the Ukrainian people.  

Key words: Bogdan Khmelnytsky; liberating war; the Polish historiography. 
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ГРОШОВА ЕМІСІЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРІОД 
ДИРЕКТОРІЇ, ПРЕДСТАВЛЕНА В КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЮ  

ГРОШЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
 

 

У статті подається та аналізується грошова емісія на українських 
землях 1918 -1920 роках. В роки політичної та економічної нестабільно-
сті, оточені з усіх сторін ворогами, українці вперто та відчайдушно 
творили свою історію – історію власної, самостійної держави. Через 
внутрішні розбіжності та зовнішню загрозу на початку XX сторіччя ця 
спроба закінчилася невдачею. Проте створила базу відродження україн-
ської державності, що й було успішно здійснено в 1991 році. Не останню 
роль в цьому відіграла і власна грошова одиниця. В колекції Музею гро-
шей репрезентовано одні з останніх грошових одиниць, випущених Дире-
кторією Української Народної Республіки. 

Ключові слова: Директорія; грошовий знак; революція; емісія. 
 

 

Революційні події в Росії у лютому – бе-

резні 1917 року спричинили падіння монар-

хії, та нашу спробу створити самостійну 

українську державу. Українська Народна 

Республіка знаменувала собою відчайдушну 

боротьбу за створення своєї державності та 

незалежності. Через швидку зміни влади, 

постійні перевороти, внутрішні протиріччя 

та зовнішню агресію цього не вдалося зроби-

ти. Проте, за будь-яких умов, не маючи хо-

рошого устаткування, якісного паперу, маю-

чи величезні проблеми з доставкою грошей, 

замовлених за кордоном, емісія українських 

грошей продовжувалася. Карбованці, гривні, 

шаги залишилися в нашій історії беззапереч-

ним доказом існування державності. 

Події листопада 1918 року – повалення 

монархії в Німеччині і Австро-Угорщині та 

крах окупаційного режиму в Україні привели 

до падіння уряду гетьмана Скоропадського. 

14 листопада 1918 року в Білій Церкві була 

утворена Українська Директорія, війська 

якої через місяць увійшли до Києва. 

При будь якій владі питання випуску вла-

сних грошей залишалося одним з найголов-

ніших та найважливіших. Уряд Директорії 

продовжував самостійну фінансову політику, 

але вже в стані війни з радянською Росією та 

Українською радянською владою, що було 

оголошено 16.01.1919 року. Він нічого не 

зміг зробити для стабілізації грошової сис-

теми, продовжуючи випускати в обіг величе-

зні суми грошей. А прийняті закони та пос-

танови щодо грошової реформи залишились 

«на папері» [1]. 

Спершу Директорія використовувала за-

паси грошей Центральної Ради і уряду Ско-

ропадського. В обігу були російські рублі, 

німецькі марки та австрійські крони. Вико-

ристовувались також бони міст і окремих 

містечок. 

Друкували і власні гроші: у Станіславі 

(Івано-Франківськ) банкноти 5 гривень, у 

Кам’янці-Подільському 10, 25, 100, 250 і 

1000карбованців.Банкноти виготовлялися з 

кліше, які були замовлені ще при гетьмані ( 

крім 5 гривень, 10 та 25 карбованців). 

Виготовлення купюр дрібних номіналів 

пояснюється серйозною розмінною кризою, 

що виникла внаслідок дефіциту банкнот. 

5 лютого 1919 року Директорія залишила 

Київ, та перебралася у Вінницю, а звідти до 

Тернополя, Станіславова та Кам’янець-

Подільська. 
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Єдиний держаний паперовий знак УНР, 

друкований на території ЗУНР, у Станісла-

вові в 1919 році був розмінний знак номіна-

лом 5 гривень. 
 

 
Аверс та реверс п’яти гривень зразка 1919 року.  

Колекція Музею грошей Національного банку 
 

Оскільки основні товарообміні операції 

між східними і західними територіями Укра-

їни були пов’язані з цукром та нафтою, то, 

найімовірніше, що ідея виникнення 5-грив-

невого номіналу зумовлена відповідною ці-

ною одного фунта цукру [2]. 

Випущений він був в приватній друкарні 

по вулиці Сапіжского, та через поспіх на 

частині розмінних знаків пропущено літеру 

«р» (гивень). За однією із версій це був своє-

рідний протест друкарів проти уряду. Як би 

там не було, зараз завдяки такій помилці, це 

дуже рідкісні знаки в колекції грошей УНР.  

Розмінний знак був виготовлений на сіро-

му папірі з водяним знаком «гриби». На усіх 

банкнотах однакова серія: С. А. 1. Розмір 

100х60 мм.  

Саме цей грошовий знак вважається най-

менш вдалим, та був створений компіляцією 

навіть не одного чи двох авторів. 

Михайло Обідний про цей знак надав на-

ступну інформацію: « Якому художнику на-

лежить проект цього знаку? І нікому, і зразу 

трьом. Склалося так, що завідуючий експе-

дицією І. Мозалевський залишив цю посаду, 

а його наступник художник А. Подушко ще 

не приступив до роботи. Тому за виготов-

лення проекту взялись тимчасово виконую-

чий обов’язки завідуючого П. Данильченко і 

його помічник Б. Канавець. Вони вирізали 

орнамент із кліше різних грошей, які вже 

випускались, й з’єднали в один знак. А саме? 

Овал з тризубцем взяли з 10 карбованців ро-

боти Г. Золотова, квадрат з тризубом з марки 

в 10 шагів – А. Середи, козака із 1000 крб. 

роботи художника Золотова, але сама печат-

ка з козаком належить не Г. Золотову, а 

Г. Нарбуту. Г. Золотов лише її вставив на 

свою купюру. Так з’явились в обігу ці 5 гри-

вень»[2, 340]. 

На жаль, в колекції Музею грошей Націо-

нального банку відсутні рідкісні екземпляри 

саме з похибкою, проте 5-ти гривневий но-

мінал гідно репрезентує черговий етап гро-

шової емісії нашої держави.  

Якщо 5 гривень вважаються найбільш не-

вдалими банкнотами, то одними з найкра-

щих стали купюри в 1000 карбованців. Ескі-

зи намалював Г. Золотов, а емісії здійснюва-

лися в 1918-1920-х роках і гетьманським 

урядом і Директорією в Києві, Кам’янці – 

Подільському та Варшаві. 

 

 
Аверс та реверс 1000 карбованців зразка 1918 та 1920 років.  

Колекція Музею грошей Національного банку 
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З лицьового боку вгорі був текст « Украї-

нська держава», нижче в картуші «Знак 

Державної Скарбниці тисяча карбованців» 

написано, зліва в овалі – « Ходить нарівні з 

кредитовими білетами», справа вміщено зо-

браження козака з рушницею і текст «Фаль-

шування карається по закону», підпис «Ле-

бідь – Юрчик» та печатку з малюнком козака 

з рушницею. 

Зі зворотного боку містилося зображення 

двох жіночих постатей, вгорі між ними – 

тризуб, нижче цифра «1000», одна з них 

тримає в руках гетьманську булаву, а друга 

ріг достатку, по бокам у квадратах була циф-

ра «1000». Від булави і пішла назва купюр 

«гетьманки». 

В вітрині експозиції Музею можна поба-

чити купюри 1918 та 1920 років випуску. 

Щоправда, відрізнити під склом їх практич-

но неможливо. Проте взявши в руки можна 

зробити висновки, що одна банкнота серії 

АВ була емітована в Києві в 1918 році. Вона 

містить водяні знаки: хвилясті лінії та кори-

чневий реверс. Інша без водяних знаків. 

Друкована сітка – ламані лінії. Серія АІ. Са-

ме такі випускали у Варшаві в 1920 році. 

Остання емісія Директорії готувалася в 

Австрії. Було заплановано випустити купю-

ри в 50 та 1000 гривень. Проте, крім кількох 

пробних примірників ці гроші залишилися 

лише на проекті, тому що 20 листопада 1929 

року за наказом Симона Петлюри уряд Ди-

ректорії припинив своє існування. 

Не дивлячись на всі несприятливі умови, 

українські гроші цілком добре виконали при-

значене їм завдання. На протязі цілого 1918 і 

1919 року, а почасти і в 1920 році, на ці гро-

ші удержувався весь державний апарат, по-

шта й залізниця, які не давали прибутку, та 

армія. 1918 року тими грішми платилося за 

продукти сільського господарства, що їх 

держава постачала Німеччині й Австрії; на ці 

гроші Українська Центральна Рада придбала 

мільярдові суми в німецькому й австрійсь-

кому банках це дало нам можливість протя-

гом трьох років удержувати дипломатичні 

місії майже в усіх європейських державах і в 

США [4]. 

Сам факт існування українських грошей 

засвідчив серйозність намірів українців вий-

ти з-під опіки великодержавної ідеології та 

творити власну державність. 
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ДОІНСТИТУЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ АВТОКЕФАЛЬНИХ 
 ПАРАФІЙ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (1920–1921 рр.)* 
 

 

У статті розкрито перші роки становлення українських православних 
парафій на Півдні України, що належали до Всеукраїнської православної 
церковної ради (ВПЦР), яка ставила своєю метою утворення незалежної 
й автокефальної Української православної церкви. Автор оглядово розк-
риває історію перших українських храмів Одеси та Миколаєва, згадує про 
утворення українських парафій у селах і містечках Одеської та Микола-
ївської губерній. 

Особливу увагу звернено на взаємовідносини парафіян і духовенства 
українських парафій з духовенством і вищим керівництвом Херсонської 
єпархії: єпископом Алексієм (Баженовим), протоієреєм Павлом Салаго-
ром. Підкреслено переважно негативне сприйняття зросійщеним духо-
венством ідеї українізації православних церков. Даний антагонізм приво-
див до міжконфесійної ворожнечі, сутичок між віруючими та духовенст-
вом, заборонам служіння священикам, що підтримували українізацію. 

Автор приходить висновку, що українізація православних парафій на 
теренах Південної України знаходила позитивний відгук серед віруючої 
людності, але існували певні розбіжності щодо погляду на проведення 
богослужінь українською мовою, взаємовідносин між Церквами, поминання 
вищого духовенства (наприклад, Патріарха Тихона) тощо. Ця складна 
ситуація потребувала свого вирішення, що й спонукало до скликання жо-
втневого Всеукраїнського Собору 1921 р. 

Ключові слова: українізація церкви; Українська автокефальна правос-
лавна церква; Південь України; міжконфесійні відносини; парафіяльне 
життя. 

 

 

З остаточним встановленням радянської 

влади на Півдні України українська інтелек-

туальна та церковна громадськість вирішила 

зорганізуватись у самостійні українські па-

рафії. Першість, як і в попередній період наці-

онально-визвольних змагань 1917–1919 рр. 

(детальніше див. статтю автора [7]), тримала 

Одеса. Саме у цьому багатонаціональному 

місті, на перший погляд украй русифікова-

ному, у перших числах квітня 1920 р. утво-

рилася перша офіційна українська церковна 

громада. Для управління громадою було 

створено парафіяльну раду, яку очолив відо-

мий громадський діяч, «просвітянин» 

В. Л. Громашевський, а відправляти службу 

Божу було запрошено біженця з Києва отця 

К. Шевченка [10, арк. 2]. 

Також громада звернулася до тимчасово 

керуючого Одесько-Херсонською єпархією 

єпископа Алексія (Баженова) з проханням 

надати у користування одну з церков Одеси. 

Останній досить толерантно, і навіть прихи-

льно, ставився до проведення служби Божої 

українською мовою й тому надав у користу-

 

* Робота над даною статтею стала можливою завдяки Стипендії від Наукового Товариства ім. Шевченка в 

Америці з Фонду Миколи Шпетка. 
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вання українській громаді нижній поверх 

Успенської церкви, де община пробула пів-

тора-два місяці [10, арк. 1–2]. У кінці травня 

– на початку червня 1920 р. єп. Алексій на-

дав дозвіл громаді переїхати до Одеського 

єпархіального будинку, що знаходився по 

вул. Жуковській і правити у його Свято-

Димитріївській церкві. 

Певний час громада не наважувалася зве-

рнутися до органів реєстрації для юридично-

го оформлення церковної громади. Нато-

мість існування «поза законом» не могло 

довго тривати і на початку вересня 1920 р. 

громада звернулася до Одеського губревко-

му з проханням надати дозвіл на скликання 

зборів парафії для її оформлення, на що й 

отримала дозвіл від 16 вересня 1920 р. [10, 

арк. 3]. 

Отримавши дозвіл, голова ради В. Л. Гро-

машевський відразу призначив скликання на 

19 вересня загальних зборів парафії [10, арк. 

3] (подільський дослідник Д. Кузовенков 

помилково вказує дату 16 вересня, ймовірно 

переплутавши її з датою видачі дозволу Губ-

ревокомом [5, с. 384; 10, арк. 3]). Збори від-

булися в Єпархіальному будинку у присут-

ності 180 членів громади. У порядку денно-

му зібрання були наступні питання: автоке-

фалія УПЦ; приєднання до спілки українсь-

ких парафій (ВПЦР); статут парафії; вибори 

членів Ради та Ревізійної Комісії; «біжучі 

справи». До останнього питання увійшли 

членські збори (10 крб.), кількісний склад 

Ради, Ревізійної комісії та кандидатів до них 

[5, с. 384]. 

По першому питанню виступив один з ак-

тивних діячів громади Яків Некраха, який, 

змалювавши історичний шлях православ’я 

на українських землях і зосередивши увагу 

на знищенні «автокефалії московською цер-

ковною владою в 1686 р.» зазначив, що з 

1917 р., тобто після падіння монархії та відо-

кремлення церкви від держави, «визвольний 

рух українського православного громадянст-

ва прийняв широкий розмір». У результаті 

було створено Всеукраїнську православну 

церковну раду для опікування українськими 

парафіями, а також отримано згоду від архі-

єпископа Полтавського Парфенія (Левицько-

го), що «він згоджується взяти під свій до-

гляд українські церкви». 

Після докладу доповідач запитав збори: 

«куди нам йти: чи йти за Всеукраїнською 

Православною Церковною Радою й Архієпи-

скопом Парфенієм, чи йти за московським 

Єпископом?». Для прийняття остаточно рі-

шення громада вирішила заслухати парафія-

льного священика о. К. Шевченка. Останній 

зазначив, що «править службу Божу, виклю-

чно на мові українській і по старим звичаям, 

зразу не можна, бо ще й книжок таких всіх 

немає» та не радив рвати зносини з москов-

ським єпископатом [10, арк. 3-3зв.]. У відпо-

відь В. Л. Громашевський зауважив, що 

«книжки є, хоч і не всі, але можна користу-

ватись тим, що є, що ж до московського єпи-

скопату, то з ним не споримось, а кажемо, 

що підлягаємо керуванню ВПЦР і Єпископа 

Парфенія. Час уже стати на якусь ногу, а не 

шкутильгать на обидві». 

Частина присутніх почала вимагати роз-

почати дебати з приводу порушених 

о. К. Шевченком питань, але більшість не 

підтримала їх вимоги. У результаті частина 

присутніх залишила зібрання, а один висту-

пив проти розриву з РПЦ. Оскільки за резо-

люцію по першому питанню проголосувало 

одноголосно 135 осіб, а було присутньо на 

початку 180, то можна припустити, що проти 

розриву громади з РПЦ виступило близько 

40–45 осіб (25 % присутніх), які і залишили 

залу [10, арк. 3зв.]. Даний факт свідчить про 

те, що частина (¼) української віруючої гро-

мадськості Одеси позитивно ставилася до 

питання українізації служби Божої, але ро-

зірвати канонічні відносини з РПЦ не нава-

жувалася. Таким чином, при вселенському 

визнанні канонічності УАПЦ, остання могла 

б претендувати на значно більшу кількість 

своїх прихильників. 

26 вересня 1920 р. засідання загальних 

зборів парафіян Одеської української право-

славної парафії продовжилося. Оскільки, 

згідно протоколу, на них було присутнє бли-

зько 200 осіб [10, арк. 4], то можемо зробити 

висновок, що даний захід викликав певний 

резонанс серед православної людності Одеси. 

На порядок денний було поставлено на-

ступні питання: 1) Доклад Церковної ради 

про фінансовий стан парафії; 2) Вибори ради 

та ревізійної комісії; 3) Біжучі справи: а) пе-

реговори з єпископом Олексієм, б) вибори 

представників до Всеукраїнської православ-
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ної церковної ради; в) призначення платні 

причтові церкви [10, арк. 4].  

Розглянувши фінансове питання, збори 

констатували, що «парафії прийшлось пере-

жити дуже скрутне грошове становище, але 

тепер справи покращали» і закликали парафіян 

збільшити добровільні внески на церкву. 

Щодо виборів, то до церковної ради пара-

фії було обрано: членами – В. Громашевсь-

кого, А. Навроцького, Я. Некраху, Ромашко 

та Марченко, кандидатами – Ф. Нестурха та 

Грищенка. До ревізійної комісії – Козлюка, 

Малашенка і Пінтяй, кандидатами – Стамо 

та Якимчук [10, арк. 4]. Усі вони представ-

ляли переважно інтелігенцію (В. Громашев-

ський – викладач української мови, 

Я. Некраха – чиновник, Ф. Нестурх – архіте-

ктор, А. Навроцький – викладач тощо) та 

робітників різного рівня (так, наприклад, 

Ромашко та Пінтяй були працівниками залі-

зниці, Марущак – водного транспорту то-

що) [4, арк. 6–138]. Пізніше, на одному з до-

питів у НКВС, А. Навроцький розповідав, 

що «навколо церкви зібралася група до 100 

осіб, які своєю працею, пожертвами намага-

лися поставити єдину українську церкву не 

гірше церков “тихонівських” чи “живої”» [4, 

арк. 28]. 

Важливим питанням були переговори з 

єпископом Алексієм (Баженовим). З цього 

приводу В. Громашевський та Я. Некраха 

зазначили, що єпископ «не проти автокефалії 

Української церкви, не проти того щоб в це-

ркві молились за архієпископа Всеукраїнсь-

кого Парфенія, і навіть не проти повної укра-

їнізації церкви, але вимагає доказу, що архі-

єпископ Парфеній благословив переход на 

українську мову богослужбових книжок. Що 

ж до того, щоб одвести для Української па-

рахвії якусь певну церкву, то єпископ радив 

звернутись до архієпископа Парфенія, а той 

уже звернеться до митрополита» [10, арк. 4]. 

Тут ми бачимо досить обережну позицію 

єпископа Алексія, який хотів перекласти ос-

таточне вирішення питань української гро-

мади на плечі вищого керівництва та не по-

рушуючи церковної субординації. 

8 листопада 1920 р. ВПЦР прийняла пози-

тивне рішення щодо прийняття Одеської 

парафії до Всеукраїнської спілки православ-

них рад: «Вітати Одеську парафію як перше 

вогнище і фортецю на Херсонщині українсь-

кого церковно-визвольного руху» [10,  

арк. 1–2]. Це була перша парафія Південної 

України офіційно приєднана до ВПЦР. 

Підтримала губернський центр і сільська 

периферія, насамперед сільські парафії Пер-

шотравенського та Одеського повітів. Про-

тягом кінця 1920–1921 рр. до ВПЦР приєд-

налися парафії с. Когарлик Вікторштадської 

(Марковської) волості, с. Скалеве Ново-

Архангельської волості, с. Маркове Добро-

Величковської волості Першотравенського 

повіту та с. Покровка (Майорське) Троїцької 

волості Одеського повіту. Утворилися дві 

парафії і на Херсонщині – у Херсоні та Бери-

славі (детальніше див. працю автора [9]). 

Домоглася отримання храму і миколаївсь-

ка українська громада. У кінці 1920 р. гро-

мада розпочала боротьбу за будівлю колиш-

нього Адміралтейського собору (церква 

Св. Георгія), який стояв зачинений з січня 

1920 р. Було направлено листи до Миколаїв-

ського губвиконкому з проханням передати 

собор українській громаді, та керуючому 

Херсонською єпархією єп. Алексію, де ви-

словили бажання утворити українську пара-

фію при Адміралтейському соборі та проси-

ли дозволу для протоієрея Антона Мшанець-

кого та дяка Івана Звягінцева на відправу 

служб українською мовою. 4 (17) січня 

1921 р. єп. Алексій направив своє рішення, 

де зазначив: «Благословляется заснувати 

тимчасово православну українську парахвію 

при Миколаївським Адміралтейськім соборі 

і відправляти Службу Божу на українській 

мові (с фонетикой), протоієрею Антонію 

Мшанецькому і дякові Іванові Звягинце-

ву» [14, арк. 13]. 

27 лютого 1921 р. усі рішення зборів па-

рафії були офіційно затверджені ВПЦР і 

парафія офіційно приєдналася до Спілки 

українських парафій [14, арк. 12].  

Організація україномовної парафії викли-

кала широкий резонанс серед віруючої люд-

ності й, особливо, з навколишніх хуторів, що 

були заселені, переважно, українцями. До 

того ж, як вірно зазначає дослідниця 

О. Балягузова, «парафіяни та священнослуж-

бовці на той момент не відокремлювали себе 

від загальної Російської православної церк-

ви», що «значно впливало на ставлення ві-

руючих до автокефалії» [1, с. 72]. 
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22 квітня 1921 р. Уповноважений Микола-

ївської православної парафії Нестор Малеча 

писав до ВПЦР, наголошуючи на успіхах 

новоутвореної парафії: «Серед місцевого 

українського населення та селян це виклика-

ло надзвичайне зацікавлення. Церква завше 

повна, даються щедрі жертви й т. п. Свідомі 

українці з сіл надсилають своїх уповноваже-

них для ознайомлення з українським церков-

ним рухом, з метою заснування у себе пара-

хвії; наприклад, у с. Великій Коренисі, коло 

Миколаєва, на Бузі, невдовгім часі має відк-

ритися укр.[аїнська] парахвія. 

Для ознайомлення з укр.[аїнським] церко-

вним рухом широкого громадянства Микола-

їв.[ською] парахвією було улаштовано до-

клад. На бесіді було багато росіян-батюшек, 

що в один голос репетували: «Це унія, чом 

ви не поминаєте патріарха Тихона; Ви пору-

шуєте канони церкви; де-ж таке видано, щоб 

духівництво по тричі женилося, ходило в 

приватному вбранні» й т.д. й т.ін. 

Справа у нас пішла б краще, якби не була 

на приході відсутність доброго дяка, дириге-

нта й диякона. Правда Служба Божа майже 

щоразу відправляється з дияконом, але він 

ще не залишив своєї російської парафії й 

чекає благословення арх. Пархвенія для ко-

нечного переходу до укр.[аїнської] парахвії. 

Перше у нас був дуже гарний хор, але че-

рез ворожу попівсько-чорносотенну агітацію 

росіян – розпався, бо багато співців-

професіоналів було з росіян. Зараз набирає-

мо новий. Взагалі росіяне-попи вживають 

всіх заходів, аби проковтнути молоду украї-

нську парахвію, не соромлячись нічого. Та 

даремні їхні зусилля. 

Незабаром у Миколаєві буде вже й друга 

парахвія при Шпитальній трьохпрестольній 

церкві, що находиться якраз серед тої части-

ни міста, що заселена українцями. Пан-отець 

цієї церкви Чепіговський уже дав згоду пра-

вити службу Божу укр.[аїнською] мовою. 

Потрібен лише дяк і диригент. 

З матеріального боку справа непогана. Ра-

да парахвії навіть розпочала ремонт деяких 

церковних будівель і гадає приступити до 

побілки церкви. 

При нашій церкві існує досить гарний, 

просторий молитовний дім (домова церква 

Аркаса), який використовується для навчан-

ня дітей Закону Божому та для проводження 

релігійних бесід і церковних зібрань, духов-

них концертів і т.п.» [14, арк. 14–15]. 

У своєму листі член ВПЦР від Херсонщи-

ни Н. Малеча згадує про те, що «росіяне-

попи вживають всіх заходів, аби проковтну-

ти молоду українську парахвію, не соромля-

чись нічого». Наступ на парафію розпочався 

вже у лютому 1921 р., тобто майже відразу 

після її організації. 26 лютого о. А. Мшане-

цький отримав відношення № 67 від благо-

чинного Миколаївського округу Павла Сала-

гора (Салагор Павло Єлисеєвич (1882–1923) 

– протоієрей, благочинний 1-го Миколаївсь-

кого округу. Детальніше дивіться працю ав-

тора [8]): «Уклінно прошу Ваше Високопре-

подобіє у найкоротший термін повідомити 

мені, чому Ви здійснюєте Божественну літу-

ргію по Служебнику, виданому Всеукраїнсь-

кою православною церковною радою?…». 

При цьому резолюцію єп. Алексія від  

4 (17) лютого 1921 р. про дозвіл «відправля-

ти Службу Божу на українській мові (с фо-

нетикой)», про яку вже згадувалося вище, 

о. П. Салагор інтерпретував як дозвіл «слу-

жити за загальнослов’янськими книгами з 

українською фонетикою, тобто «з українсь-

кою вимовою», а перекладу він не благосло-

вляє. Якщо ж Ви служите за перекладом Ра-

ди, то робите це самочинно, без церковного 

благословення» [14, арк. 13]. Турбувало бла-

гочинного і той факт, що, поминаючи архіє-

пископа Парфенія, припинили молитися за 

святішого патріарха Тихона. 

Для обговорення відношення благочинно-

го П. Салагора парафіяльна рада Свято-

Георгіївської церкви 13 березня 1921 р. зіб-

ралася на засідання та прийняла наступне 

рішення: «1. Рада Української Православної 

парахвії Св. Георгієвської церкви м. Микола-

їва розуміє резолюцію Преосвященного Оле-

ксія відносно мови Служби Божої так, як 

написано: «Українською мовою» (с фонети-

кою) є тому, що не все Св. Письмо перекла-

дено на укр.[аїнську] мову і в таких випадках 

можливо користуватись «фонетикой», цеб-то 

українською вимовою. 2. Відносно того, що 

на церковних службах не поминається ім’я 

Святішого Патріарха Тихона, а поминається 

архієпископ Парфеній, мусимо зазначити, 

що це теж не суперечить резолюції Преос-

вященного Олексія, позаяк він дав згоду і 

дозвіл на засновання при був.[шому] Адмі-
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ралтейському соборі Української парахвії, 

котра приєднавшись до Спілки Всеукраїнсь-

ких парахвій, виконує накази Всеукраїнської 

Церковної Ради, яко виконавчого органа 

Спілки Українських парахвій, відношенням 

же якої пропонується поминати на всіх слу-

жбах Божих: Всеукраїнську Православну 

Церкву, архієпископа Парфенія, єпископа 

Олексія (місцевого)» [14, арк. 13–13зв.].  

П. Салагор, ймовірніше за все, отримав 

подібну відповідь усно вже 26 лютого, оскі-

льки того ж дня направив до Херсонської 

єпархіальної ради в Одесу рапорт де описав 

ситуацію, що склалася навколо української 

парафії Свято-Георгіївської церкви. Обгово-

ривши рапорт на засіданні Єпархіальної ради 

єп. Алексій наклав резолюцію наступного 

змісту: «Єпархіальна рада підтверджує, що 

мною дозволена служба лише з українською 

фонетикою, а ім’я архієпископа Парфенія 

благословенно проголошувати разом з ім’ям 

Святішого Патріарха та єпархіального архіє-

рея. м. Одеса, 31 березня/13 квітня 1921 р.» 

[14, арк. 185].  

Отже позиція вищого керівництва була 

максимально обмежувальною, оскільки РПЦ 

була незацікавлена у поширенні української 

церкви та збільшенні її популярності. Підт-

вердженням цієї позиції є лист від благочин-

ного прот. П. Салагора за № 128 від 1/14 кві-

тня 1921 р. до диякона Різдво-Богородичного 

собору м. Миколаєва о. Окунакова: «В силу 

указу Херсонської єпархіальної ради від 

18/31 березня ц.[ього] р.[оку] за № 1489 за-

бороняється Вам приймати участь у здійс-

ненні богослужінь в Українській церкві 

м. Миколаєва» [14, арк. 19]. 

Цікавою є особиста позиція благочинного 

о. П. Салагора щодо українізації церкви. 

Якщо довіряти його анкеті, то благочинний 

боровся проти українізації скоріш не за вну-

трішніми переконаннями, а як церковний 

чиновник, який сумлінно виконує вказівки 

зверху. У зазначеній анкеті він зазначив, що 

здійснювати богослужіння необхідно «рід-

ною мовою, якою побажає більшість парафі-

ян, причому і меншість повинна бути, і може 

бути, задоволена» [3, арк. 16зв.]. Тому осо-

бисте ставлення до українізаційних процесів 

у православ’ї досить часто було позитивним, 

але йдучи урозріз з офіційною позицією ін-

ституції, духовенство змушене було не лише 

протидіяти віянням часу, а й засуджувати як 

використання української мови, так і саму 

можливість автокефалії. 

Довідавшись від Н. Малечі про протисто-

яння духовенства РПЦ та української пара-

фії, ВПЦР 1 червня 1921 р. надіслало листа 

до парафії, в якому високо оцінила позицію 

громади та привітала «від щирого серця ду-

хівництво і парахвіян… парахвії за ту мудру 

і повну поваги до укр.[аїнської] пра-

восл.[авної] автокеф.[альної] церкви відпо-

відь на запитання представництва старорежи-

мної духовної влади на Україні» [14, арк. 9]. 

Високо була оцінена і робота Н. Малечі на 

Українському православному Соборі Київ-

щини 22–26 травня 1921 р., що проходив у 

Софіївському кафедральному соборі, де ми-

колаївський делегат «брав постійну участь і 

своїми зауваженнями й поясненнями в знач-

ній мірі допомагав успішності праці Собо-

ру» [14, арк.9]. Пізніше Н. Малеча представ-

ляв Миколаївщину і на Першому Всеукраїн-

ському Соборі УАПЦ 14-30 жовтня 1921 р. 

Позитивні тенденції у розвитку українсь-

ких парафій спостерігалися і в Одесі. Не ди-

влячись на певні труднощі, ситуація в украї-

нській парафії, що зайняла Свято-Димитрі-

євську церкву в Єпархіальному будинку, 

покращувалася, про що із щирим захоплен-

ням писав голова Одеської православної ра-

ди (ОПР) до ВПЦР 21 січня 1921 р.: «Справа 

у нас потроху кращає. На святках у нас було 

так багато парафіян, що й в церкві не помі-

щались…» [12, арк. 3; 2, с. 60]. 

Позитивний настрій громади було підкрі-

плено листом єпископа Алексія від 24 берез-

ня (6 квітня), де оголошувалася згода Патрі-

арха Тихона на використання української 

мови у церковній службі [12, арк. 5]. 

Така прихильна позиція вищого духовенс-

тва РПЦ призвела до зміцнення позицій 

української громади. На шлях українізації 

стали інші парафії Одеси. Станом на 

20 квітня 1921 р. українською мовою службу 

проводили вже у двох храмах – Успенському 

та Дмитрієвському, а ще п’ять парафій праг-

нули українізуватись – Олексіївська, Вхід-

Єрусалимська, Казанська, у будинку Трудо-

любія та Ботанічна [11, арк. 6]. 

Надалі єп. Алексій також підтримував 

українізацію церков, але остаточно розірвати 

з Московською Патріархією не наважувався, 
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боячись «залишитись самотнім, не бачачи 

підтримки з боку інших ієрархів церкви», що 

підтверджувала нерішуча поведінка архієпи-

скопа Парфенія (Левицького), який так і «не 

виявив свого рішучого виразного відношен-

ня до укр.[аїнської] церк.[овної] справи і не 

дбав про утворення відповідного єпископату 

укр.[аїнської] церкви». Саме така поведінка 

архієпископа Парфенія, на думку представ-

ників ОЦР, «є головною причиною негатив-

ної відповіді єп. Олексія на пропозиції» очо-

лити українські парафії [12, арк. 8].  

Українофільська позиція єп. Алексія, на 

думку української дослідниці О. Балягузової, 

ви́кликала занепокоєння у московської цер-

ковної влади і, за словами самого єп. Алек-

сія, які він виголосив під час суду над Оде-

ським єпархіальним управлінням у вересні 

1922 р. [6], він «попав у немилість збоку ви-

щого духовенства за вільне ставлення до 

української церкви» внаслідок чого 26 черв-

ня 1921 р. Патріархом Тихоном був звільне-

ний з посади єпископа Єлисаветградського 

та тимчасово керуючого Одеською єпархією 

та призначений єпископом Тираспольським 

[2, с. 63]. 

Разом з тим, на нашу думку, позиція 

єп. Алексія була схожа з лінією поведінки 

миколаївського благочинного о. Павла Сала-

гора, коли інтереси Церкви не співпадали з 

власною думкою духовенства. В обох випад-

ках циркулярні постанови та розпорядження 

антиукраїнського змісту виходили від Єпар-

хіальної ради. Про це яскраво зазначено у 

листі ОЦР до ВПЦР від 20 квітня 1921 р.: «В 

Українізації церквів багацько шкодить Єпар-

хіальний Совіт Одеський, прийшлось читать 

таке пісьмо від нього до настоятеля одного 

храму, що «кто-то распространяет письма с 

приглашением самочинно о том, чтобы при-

ходы посылали своих представителей на ка-

кой-то съезд, Епархиальный совет стоит 

против этих выборов и просит представите-

лей на съезд не посылать»… 

Що ж торкається до Єпископа Олексія, то 

він щиро, як приходиться у нього бувати по 

справам українським, відноситься до україн-

ців і в цьому всьому іде назустріч українцям, 

при промовах він визнає не тілько автономію 

Української церкви, а даже і автокефалію, як 

він писав в листі до Одеської української 

церковної Ради… Но великою перешкодою в 

цьому, і йому самому, стоїть опять ворожий 

“Епархиальный Совет”» [11, арк.6]. Отже 

ставлення до українських парафій єп. Алек-

сія та позиція Єпархіальної ради – це були 

різні точки зору, які й привели, як зазнача-

ється вище, до конфлікту в єпархіальному 

керівництві та відставки єп. Алексія від ке-

рування Херсонською єпархією. 

Іншою точкою конфлікту було поминання 

Патріарха Тихона під час служб. Так як по-

зиція ВПЦР була такою, що Українська цер-

ква не підпорядковується московському 

центру, то й поминати патріарха не було не-

обхідності. Натомість це призводило до того, 

що «справа… українізації [інших церков 

Одеси] посовується, але трохи гальмується 

тим, що невідомо, чи треба поминати Патрі-

арха Тихона», і це, у свою чергу, викликало 

«незадоволення, яке найбільш помітно серед 

духівництва» [10, арк. 13].  

Для того щоб владнати зазначений конф-

лікт, єп. Алексій радив поминати патріарха 

на що Одеська церковна рада цілком пого-

джувалася, зазначаючи: «Рада вважає – що 

дійсно, беручи на увагу неворожнече відно-

шення Патріарха до нас, по-перше, і бажання 

скорше українізувати більшу кількість церк-

вей Одеси і Херсонщини, по-друге, помина-

ти так: «Вселенських Патріярхів і Російсько-

го Тихона». Це безумовно в тому разі, коли 

на це буде згода Всеукраїнської Ради» [10, 

арк. 13]. Звісно, на нашу думку, урегулюван-

ня даного протистояння таким простим спо-

собом, на той час, дало б можливість владна-

ти конфліктну ситуацію та привабити до 

українських парафій більшу кількість не ли-

ше віруючої людності, а й окремих предста-

вників духовенства південноукраїнського 

регіону. Натомість подальший розвиток по-

дій навколо створення українських парафій 

не дав розвинутися цьому толерантному 

сценарію. 

Завершуючи цей невеликий відрізок істо-

рії УАПЦ на теренах колишньої Херсонської 

губернії необхідно згадати Єлисаветградщи-

ну, яка на відміну від інших країв Херсон-

щини не проявляла, як це не дивно, врахо-

вуючи переважання українців на її теренах, 

особливого тяжіння до українізації правос-

лавних церков. У той час як в інших місце-

востях почали створюватися активні громад-

ські групи для створення релігійних громад 
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на ґрунті українізації парафій, в Єлисаветг-

раді спільнота не виявляла подібної активно-

сті. З цього приводу у листі до ВПЦР від 

12 лютого 1922 р. єлисаветградський свяще-

ник (на жаль, підпис розібрати не вдалося) 

писав: «Місцеве громадянство українське 

розпорошене, залякане, зголодніле, не вияв-

ляє активності, очікує» [13, арк. 1зв.]. На 

відміну від причорноморського регіону, на 

Єлисаветградщині українські громади протя-

гом 1920–1921 рр. так і не спромоглися до 

створення окремих, хоча б одиничних,  

єпархій. 

Отже, ми бачимо, що українізація правос-

лавних парафій на теренах Південної Украї-

ни знаходила позитивний відгук серед віру-

ючої людності, але існували певні розбіжно-

сті щодо погляду на проведення богослужінь 

українською мовою, взаємовідносин між 

Церквами, поминання вищого духовенства 

тощо, які не сприяли покращенню станови-

ща українських парафій і міжконфесійних 

взаємин. Ця складна ситуація потребувала 

свого вирішення, що й спонукало до скли-

кання жовтневого Всеукраїнського Собору 

1921 р. 
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PRE-INSTITUTIONALIZATION OF AUTOCEPHALOUS PARISHES 

ON THE SOUTH UKRAINE (1920-1921) 

 

The article reveals the first years of the formation of Ukrainian Orthodox parishes on the South of Ukraine, belong-

ing to the All-Ukrainian Orthodox Church Council, which aimed to create an independent and autocephalous Ukraini-

an Orthodox Church. The author reviews the history of the first Ukrainian churches in Odessa and Mykolayiv, touches 

the formation of Ukrainian parishes in the villages and towns of the Odessa and Mykolayiv gubernias. 

Particular attention is paid to the relationship between the parishioners and the clergy of the Ukrainian parishes 

with the clergy and the highest leadership of the Kherson diocese: Bishop Aleksiy (Bazhenov), archpriest Pavlo 

Salagor. The predominantly negative perception of the idea of Ukrainianization of Orthodox churches by the russian-

clergy is emphasized. This antagonism led to inter-confessional discord, clashes between believers and clergy, prohibi-

tions of the ministry of priests who supported Ukrainization. 
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The author comes to the conclusion that the Ukrainization of Orthodox parishes in the territory of South Ukraine 

found a positive response among the believing population, but there were certain disagreements in the views on the 

conduct of divine services in the Ukrainian language, in the relationship between the churches, in the mention of the 

higher clergy (Patriarch Tikhon e.g.), etc. This complex situation required its solution, which prompted the convocation 

of the October All-Ukrainian Council of 1921. 

Key words: ukrainianization of the Church; The Ukrainian Autocephalous Orthodox Church; South of Ukraine; in-

ter-confessional relations; parish life. 
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У статті розглядається комплекс карикатур із журналу «Инженерный 
труд» (1924–1935 рр.). Аналіз відповідного комплексу здійснюється на 
трьох рівнях: синтаксичному (місце карикатур у візуальному та верба-
льному полі журналу), прагматичному (функціональне призначення кари-
катур) та семантичному (їхня символічна складова, змістовне наванта-
ження).  
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Одним із перших кроків радянської влади 

в галузі пропаганди було створення спеціа-

льної «візуальної» мови, зрозумілої широким 

верствам населення. Плакат та тісно 

пов’язана із ним карикатура розглядалися як 

«зброя нової влади», яка «поряд із Червоною 

армією займала міста» [4, c. 66]. За цих умов 

карикатурист перетворювався на художника, 

який творив «не знебарвлені трафарети, а 

яскраві типи, маски дійсності» [4, c. 67]. На 

думку радянських художників М. Трошина 

та О. Дейнеко, нове «масове мистецтво» ви-

магало певних зображальних засобів: «чітко-

сті та стислості змісту, виразності образу, 

визначеності сюжетного мотивування, конк-

ретності тематики, лаконізму кольору, прос-

тоти та ясності композиції» [3, c. 12]. Тому 

можна погодитися із твердженням американ-

ської дослідниці В. Боннелл про те, що вже в 

перші роки радянської влади було сформо-

вано нову радянську іконографію, що «мала 

свою індивідуальну мову та синтаксис» [1, 

c. 185].  

На сучасному етапі спостерігається зрос-

тання уваги до вивчення відповідної мови, 

втіленої, передусім, у плакатному мистецтві 

та карикатурі [1–2; 5; 7]. Щоправда, здебіль-

шого об’єктом дослідження є карикатури, 

розміщені в гумористичних журналах «Кро-

кодил» та «Перець», тоді як багато цікавих 

зразків карикатурного мистецтва, розпоро-

шених по сторінках спеціалізованих та галу-

зевих журналів, у кращому випадку висту-

пають в якості яскравого ілюстративного 

матеріалу. Так, ряд карикатур із журналу 

«Инженерный труд» були використані німе-

цькою дослідницею С. Шаттенберг для ілюс-

трації розділу, присвяченого «старим спеціа-

лістам». Серед іншого, С. Шаттенберг ви-

значила основну спрямованість відповідник 

карикатур: вони були покликані «затаврувати» 

нездатність до практичної роботи, шахрайство 

(отримання дипломів шляхом обману), самоз-

ванство та «рвацтво» старих «спеців», їхню 

прихильність до форменого одягу [8].  

У даній статті ми спробуємо дослідити 

увесь комплекс карикатур, що містить жур-

нал «Инженерный труд» (понад 50 зобра-

жень), на трьох рівнях: синтаксичному (міс-

це карикатур у візуальному та вербальному 

полі журналу), прагматичному (функціона-

льне призначення карикатур) та семантич-

ному (їхня символічна складова, змістовне 

навантаження). 
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Журнал «Инженерный труд» виходив 

друком понад десять років – із 1924 по 

1935 рр., і був органом Всесоюзного міжсек-

ційного бюро інженерів, з часом – і техніків 

(ВМБІ, ВМБІТ), Московського міського мі-

жсекційного бюро інженерів і техніків (Мо-

сММБІТ) та Центрального бюро інженерно-

технічної секції (ЦБ ІТС) cпрофспілок. Він 

розраховувався на інженерів, широкі кола 

господарників, працівників промислових та 

сільськогосподарських підприємств, а також 

«іноземне інженерство» [6, 1924, № 1, c. 3–4]. 

Структура журналу, його зміст та особо-

вості ілюстративного матеріалу вказують на 

професійну спрямованість журналу в перші 

роки його існування. Це також підтверджу-

ють відгуки читачів. Зокрема, в одному із 

побажань, приурочених до 10-річчя «Инже-

нерного труда», зазначається, що журнал, 

який міг стати конкурентом технічним жур-

налам, поступово перетворився на «справж-

ній рупор інженерно-технічної громадськос-

ті» [6, 1934, № 5, c. 150]. 

Із самого початку свого видання журнал 

містив ілюстрації (фотографії, креслення, 

графіки), щоправда, їхня кількість була не-

значною: у 1924 р. вона коливалася від 2 до 

8, у 1927 р. – від 8 до 24 зображень. Перева-

жали фото різноманітного устаткування,  

технологічних процесів та промислових 

об’єктів, зустрічалися фотопортрети, що, як 

правило, супроводжували некрологи та  

статті, присвячені ювілярам (у 1927 р. 

з’являються спеціальні рубрики «Наші юві-

ляри» та «Наші втрати»), а також окремі 

групові (учасників курсів, конференцій та 

нарад) та сюжетні фото. Цікаво, що найбі-

льша кількість сюжетних фото пов’язана із 

організацією відпочинку інженерно-

технічних робітників. Переважали маленькі 

та середні за розмірами зображення, які, во-

чевидь, мали другорядне по відношенню до 

тексту значення. 

Окрім фотографій, візуальний матеріал 

«Инженерного труда» цього періоду пред-

ставлений малюнками (зокрема, ними було 

замінено частину фотопортретів), кадрами із 

кінофільмів та карикатурами. Карикатури не 

мали постійного місця розташування: вони 

з’являються у «Професійному відділі», «Від-

ділі самокритики», відділах «Наша чистка», 

«Календар техніки», «Дрібниці побуту». 

Упродовж 1929–1930 рр. карикатури публі-

куються в кожному номері – від однієї до 

трьох-чотирьох. У цілому за другу половину 

1929–1930 рр. було опубліковано 80 % усіх 

карикатурних зображень. 

Як правило, карикатури мають ілюстрати-

вний характер і напряму пов’язані із текстом 

статей, у полі яких вони розташовані. При 

цьому, доволі часто підпис до карикатури є 

прямою цитатою із тексту відповідної статті. 

Навіть за відсутності прямого зв’язку, він 

простежуються в загальній тематиці верба-

льної та візуальної складових журнального 

тексту. Так, у 1930 р. у відділі «Наша чист-

ка» було опубліковано статтю «Випадок із 

недавнього минулого (Повчальний випадок 

на заводі Стеол)», в якій розповідалося про 

втрату пильності керівництвом заводу при 

вирішенні кадрових питань. Відчуваючи на-

гальну потребу в досвідчених інженерах, 

дирекція заводу не перевірила документи 

одного із кандидатів, який виявився шахра-

єм, що з’ясувалося лише після того, як «ін-

женер» обікрав свою квартирну хазяйку і 

зник. Відповідна стаття ілюструвалася трьо-

ма карикатурами: на першій було зображено 

появу «інженера» в дирекції, на другій – 

«інженера» із підробленими документами, 

які падали у відкриту валізу на третій кари-

катурі.  

Після тексту статті було розміщено ще 

одну карикатуру під назвою «У безводни-

ковській пустелі», на перший погляд не 

пов’язану із основним текстом. Під заголов-

ком було подано уривок із «Экономической 

жизни», в якому повідомлялося про самолік-

відацію ЦБ ІТС водників через те, що його 

голова Звонков та секретар Бобков зайняті за 

іншим місцем роботи – один із них є дека-

ном, а інший – директором ВТУЗу. Повідом-

лення доповнюється карикатурою та віршем. 

На карикатурі зображено ріку, яка символі-

зує «поточну роботу». Ріка поділяє простір 

зображення на дві частини: одна із них є пу-

стелею із пальмою, що символізує ІТС, інша 

– територією із квітучим деревом, яке сим-

волізує ВТУЗ. Два одягнених у костюми чо-

ловіки поливають квітуче дерево, забувши 

про пальму на іншому боці ріки. Поданий 

нижче вірш роз’ясняє візуальний текст:  

 

 



Випуск 19 

147 

Все силы сомкнуты в борьбе – 

За кадры все дерутся ныне 

И вот – у водников в ЦБ… 

Безводнее любой пустыни. 

Звонков – он втузовский декан, 

Бобков – и он директор втуза… 

А ИТС, – на задний план, –  

Она теперь одна обуза! 

Стихия водников легка –  

Вода… текучесть… волн полеты… 

Но сохрани же до звонка 

Звонков текущие работы! 

Поглянувши на відповідні тести, як вер-

бальні, так і невербальні, стає зрозумілим, 

що в даному випадку критика журналу 

пов’язана з «плином» кадрів і спрямована 

проти керівників різних рівнів [6, 1930,  

№ 10, c. 307–308]. 

Зауважимо, що авторство більшості кари-

катур не позначено. Тільки під віршованими 

рядками стоїть зашифрований підпис «Эм». 

Утім, значну частину журнальних матеріалів 

подано анонімно – під псевдонімами або 

криптонімами. Виключення становлять бли-

зько десяти карикатур: дві «історичні» кари-

катури із відділу «Календар техніки», що 

висміюють виготовлення пороху (1554 р.) та 

машинну обробку полів (друга половина 

ХІХ ст.) з німецького ілюстрованого кален-

даря за 1926 р. [6, 1929, № 12, c. 377]; кари-

катура, присвячена так званій «Промпартії» 

авторства В. Вермеля [6, 1931, № 5, С. 109], 

три карикатури на міжнародну тематику, 

передруковані з іноземної періодики [6, 

1932, № 8-9, c. 206; 1933, № 1, c. 27], а також 

серія дружніх шаржів із стіннівки ІV з’їзду 

ІТС [1929, № 13, c. 386, 389 та ін.]. Вочевидь, 

більшість карикатур створено спеціально для 

журналу «Инженерный труд». 

Зміна вербального та візуального контен-

ту журналу була покликана вирішити кілька 

нагальних завдань. Зокрема, редакція журна-

лу прагнула підвищити популярність журна-

лу, оскільки упродовж перших років його 

існування кількість передплатників зростала 

доволі повільно, а часом навіть зменшувала-

ся: у 1924 р. тираж «Инженерного труда» 

складав 3371 екземпляр, у 1926 р. – 3560 ек-

земплярів, у 1927 р. – 3073 екземпляри, а в 

1928 р. впав до 2362 екземплярів [6, 1929, 

№ 29, c. 710]. Це завдання було успішно ви-

рішено: вже в 1929 р. тираж сягнув 3850 ек-

земплярів, а в 1930 р. зріс до небувалої циф-

ри у 15 тис. екземплярів [6, 1930, № 22–23]. 

Щоправда, окрім традиційної рекламної ка-

мпанії, редакція журналу вдавалася й до 

примусу: «проробляла» на сторінках «Инже-

нерного труда» ІТС, які мали погані показ-

ники за підпискою, тиснула на інженерно-

технічних робітників через профспілкові 

організації.  

Крім того, журнал мав відповідати викли-

кам часу, і, як зазначалося в ювілейному но-

мері журналу за 1934 р., «Инженерный труд» 

став «суспільно-професійним органом вели-

чезної маси інженерно-технічних робітни-

ків», «бойовим та провідним органом ІТР», 

«зумів… повести з усією різкістю… бороть-

бу зі шкідництвом» і т. ін. [6, 1934, № 5, 

c. 129] Утім, аналіз змісту журналу дозволяє 

погодитися із твердженням С. Шаттенберг, 

що насправді ВМБІТ та інші профспілкові 

організації, які опікувалися журналом, не 

ставили за мету захист інтересів радянських 

інженерів, натомість вони вважали себе про-

відниками державної політики, отже на сто-

рінках «Инженерного труда» продукувалися 

офіційні образи інженерно-технічної інтелі-

генції [8]. 

Відзначимо, що і в подальшому журнал 

чуйно реагував на усі зміни суспільних на-

строїв. Так, процеси проти учасників так 

званих «Промпартії» (1930 р.) та «Союзного 

бюро» (1931 р.) спровокували збільшення 

кількості критичних статей та карикатур, 

спрямованих проти інженерства: «Мобілізу-

ємо ІТР на боротьбу із шкідниками» [6, 1930, 

№ 7], «Дурість чи шкідництво?» [6, 1930, 

№ 9], «У відповідь на шкідництво» [6, 1930, 

№ 24] та ін. Утім, після проголошення  

23 червня 1931 р. Й. Сталіним відомої про-

мови «Нові обставини – нові завдання гос-

подарського будівництва», яка фактично 

реабілітувала «старих спеціалістів», тон жу-

рналу стає більш поміркованим.  

У цей час журнал очолює новий редактор 

А. Лебедєв. За нового керівництва знову змі-

нюється структура журналу, зокрема, 

з’являється відділ «За політично зрілого спе-

ціаліста» (згодом – «За радянським рубе-

жем»), в якому публікуються розлогі аналі-

тичні міжнародні огляди за підписом 

С. Гальперина. Саме сюди тепер спрямовано 

найбільш гостру критику: поступово карика-
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тури зникають з усіх інших відділів, окрім 

зазначеного, до того ж їхня кількість значно 

скорочується. Поряд із карикатурами в ціло-

му скорочується увесь візуальний контент: 

кількість фото зменшується, помітно погір-

шується їхня якість. 

Отже, карикатури, розміщені на сторінках 

журналу «Инженерный труд» тісно пов’язані 

з іншим вербальним та візуальним контен-

том і є важливим індикатором для визначен-

ня характеру та ідейного спрямування жур-

налу. Як вже зазначалося, поява більшості 

карикатур співпала у часі з періодом «куль-

турної революції» в СРСР (1928 – 1931 рр.), 

яка була «покликана замінити не лише еліту, 

але головним чином колишні критерії, цін-

ності, уявлення та ідеали» [8], тож спробує-

мо поглянути, хто виступав об’єктом крити-

ки, які саме цінності підлягали негайному 

переосмисленню та якими засобами досяга-

лась відповідна мета. 

Вочевидь, що головним об’єктом критики 

виступало саме інженерство. Як зазначалося 

в одній із редакторських статей, «Инженер-

ный труд» зосередив вогонь на потворнос-

тях, що обурюють увесь інженерно-

технічний персонал: самозванстві, рвацтві, 

гастролерстві, носінні форми та інших про-

явах антирадянських настроїв» [6, 1929, 

№ 29, c. 710]. 

Так, ряд карикатур демонстрували праг-

нення до наживи («рвацтво»), що мало різні 

прояви: тучний інженер у костюмі та форме-

ному кашкеті, пальці якого прикрашають 

каблучки, із жадібною посмішкою загрібає 

«паперові знаки», на яких написано «зарпла-

тня» та ін. (карикатура «Спецрвач. Любить 

усі види знаків та значків») [6, 1929, № 14, 

c. 14]; інженер, що сидить за столом, у свою 

чергу, розміщеному у великому форменому 

кашкеті, розмовляє за одним із двох телефо-

нів в оточенні табличок «Не курити!», «За-

кінчив справу – йди сміло», «Рукостискання 

відміняються», і таким чином вимагає особ-

ливих умов праці («Інженер Карпенко вима-

гає гарантій») [6, 1929, № 24, c. 727].  

Як типове явище подавалася інформація 

про викриття «лжеспеців». Зокрема, поряд із 

повідомленням про підробку дипломів Ін-

ституту громадянських інженерів та Акаде-

мії мистецтв «архітектором» Дряхловим із 

м. Баку розміщено карикатуру під назвою 

«Три епізоди із життя архітектора Дряхло-

ва»: на першому зображенні одягнений у 

формений мундир та кашкет Дряхлов малює 

диплом; на другому – Дряхлов, посміхаю-

чись, тримає готовий диплом; на третьому – 

міцна рука спускає Дряхлова зі сходів, на 

якій валяється вже непотрібний підроблений 

диплом [6, 1930, № 2, c. 59]. При цьому під-

даються сумніву досягнення «старих спе-

ців», які зараховуються до «лжеспеців» через 

«сумнівні» дослідження: на одній із карика-

тур інженера Н. Красильнікова зображено в 

образі астролога, що спостерігає в підзорну 

трубу за Місяцем. Антинауковість його спо-

стережень підкреслюється відповідним одя-

гом (сутана середньовічного монаха), убран-

ством кімнати (старий свиток на столі), сим-

волічними елементами (сова та чорний кіт). 

Підпис до карикатури повідомляє: «У цьому 

йому нібито допомагає красень-місяць…» 

(Мал. 2) [6, 1930, № 1, c. 23–24]. 

Ряд карикатур вказували на «спецеїдство» 

у середовищі інженерно-технічних робітни-

ків. На карикатурі «Глотови за роботою» 

інженер Глотов, одягнений у формені сюр-

тук та кашкет, однією рукою тримає порт-

фель, як символ омріяної посади, а іншою – 

маленьку фігурку інженера, якого він нама-

гається проковтнути. Останній, у свою чергу, 

також прагне «з’їсти» колегу [1929, № 12, 

c. 356]. На іншій карикатурі – «Затискач за 

методом інженера Мямліна і К
о
»три інжене-

ри зав’язують вузлом трубу водогону, затис-

каючи, таким чином, ініціативу техніків, які 

знаходяться всередині вузла [6, 1930, № 5, 

c. 137]. 

Про «формалізм» у роботі інженерно-

технічних працівників йде мова у статті 

Ф. Вейткова «Коли інженер грає на тромбо-

ні». На думку автора, ІТР заводу «Володи-

мира Ілліча» (колишнього Міхельсона) фор-

мально підходить до виконання плану, що 

призводить до значних виробничих втрат. 

Підпис до карикатури, яка супроводжує 

текст статті (один із інженерів у форменому 

одязі грає на тромбоні, а його слухає, відк-

ривши рота, жаба в костюмі та форменому 

кашкеті), роз’яснює сутність проблеми: 

«Гримить тромбон та чути квакання в ітее-

рівському болотці» [6, 1930, № 6, c. 175]. 

Формалізм також спостерігається в роботі 

бюро ІТС та МБІТ («Відсиджують свій тер-
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мін») [6, 1929, № 14, c. 416] і в роботі ряду 

керівників підприємств. «Наплювательське» 

ставлення господарників до громадської ро-

боти ІТР змальовує стаття «Господарники та 

ІТС»: при цьому, візуальний ряд дещо роз-

ходиться із текстом – на першому плані сто-

їть саме «інженер» у форменому кашкеті та 

плює в бік зали, над дверима якої розміщено 

напис «ІТС» [6, 1930, № 6, c. 175]. Натомість 

на іншій карикатурі «рішучий директор» із 

грізно зімкнутими бровами та піднятими 

кулаками кричить «Ррр-озійдись» працівни-

кам, які розбігаються у всі боки [6, 1929, 

№ 24, c. 727]. Відзначимо, що на сторінках 

«Инженерного труда» критикується виключ-

но керівництво на рівні директорів підпри-

ємств. 

В усіх цих випадках інженери розгляда-

ються як «Свої», які помилилися та підляга-

ють виправленню, або як «Чужі», які мають 

залишити радянське підприємство. Утім, із 

часом «Чужі» починають перетворюватися 

на «Ворогів», які можуть бути тільки лікві-

довані. Кількість відповідних карикатур є 

невеликою, але доволі красномовною. 

У розпал боротьби проти «старих спеців» 

на сторінках «Инженерного труда» було на-

друковано статтю інженера Богомолова 

«Мобілізуємо ІТР на боротьбу зі шкідницт-

вом», в якій повідомлялося про викриття 

шкідництва в Наркоматі пошти та телегра-

фів. Вельми показовим є твердження автора, 

що «серед рядів ІТР ще є чимало класових 

ворогів». Текст статті доповнює карикатура 

«Під чобіт!», епіграфом до якої стала цитата 

зі статті: «Спеціалісти – прислужники капі-

талу, які ідеологічно зрослися із буржуазією 

і продалися іноземному капіталу – діють». 

На цій карикатурі постаті інженерів втратили 

«людське обличчя» і отримали зооморфні 

риси: три одягнені у формені кашкети змії з 

висунутими язиками, з яких капає отрута, 

готові до нападу. Утім, важкий робітничий 

чобіт вже занесений над «ворожими елемен-

тами». Поет, який приховав своє ім’я під 

криптонімом «Эм», доповнює візуальний 

образ віршами (Мал. 4) [6, 1930, № 7, c. 191]: 

Их часто и не узнавали… 

Посмотришь – друг, рассмотришь – гад, 

Разоблаченным зубы рвали –  

И обезвреживали яд… 

Теперь – жалеть ли гадов этих, 

Наш подрывающих подъем –  

Нет! Время в порошок стереть их 

Под пролетарским сапогом! 

Показово, але на відповідних карикатурах 

фактично відсутні позитивні персонажі, вони 

замінені на символічні зображення, що уо-

соблюють робітничий клас (міцна рука, що 

викидає «лжеспеца» Дряхлова; чобіт, що 

готовий роздавити гадюк). Про те, що інже-

нерство взагалі не заслуговує на довіру свід-

чить карикатура «Боротьба із боротьбою» [6, 

1931, № 9, с. 212]. Її героєм став інженер 

Омської залізниці Тростін, який приходив до 

Райпрофсожу просити передати «на поруки» 

«шкідника» Дмитренка та подав запит щодо 

«шкідника» Шульца. На карикатурі інженер 

Тростін стоїть перед працівником «Дорпро-

фсожу» із посмішкою надягає «маску невин-

ності» на «ворога», який злорадно посміха-

ється. Супроводжувальний до карикатури 

текст закінчується словами [6, 1931, № 9, 

c. 212]: 

Тот, кто «скобит» о вражьем благе, 

Тот сам привержен банде их. 

Очистим нашей стройки лагерь 

От всевозможных Тростиных. 

До ворогів також зараховувався профе-

сорсько-викладацький склад. На думку 

Д. Будницького, директор Українського ін-

ституту металів, відомий інженер-технолог, 

колишній директор ХТІ професор П. Муха-

чов «показав своє контрреволюційне облич-

чя», коли у відповідь на критику з боку Все-

українського комітету металістів послався на 

американський досвід всебічної підтримки 

технічних спеціалістів та поскаржився на 

«нахабне втручання в роботу його інститу-

ту». Його дії були оцінені автором як «прик-

лад вилазки контрреволюційної професури», 

«жалюгідна відрижка класового ворога», що 

дозволяло вимагати звільнення Мухачова з 

посади директора Інституту. Карикатура до 

статті («Професор Мухачов готовий обійня-

ти Америку») показувала «корені зла»: розп-

ластавшись на мапі Америки, професор, 

спираючись ногами на «Південну Америку», 

намагається обійняти «Північну Америку», з 

якої йому посміхаються американські капі-

талісти [6, 1930, № 5, c. 138]. 
За своїм характером ця карикатура близь-

ка до карикатури «На вісях координат», при-
свяченої тогочасним політичним процесам. 
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Як епіграф до карикатури подано цитату із 
сучасної газети, назва якої не подається: 
«Одним із перших їхніх завдань залишалася 
координація дій усіх контрреволюційних 
організацій – «Промпартії», «Союзного бю-
ро» меншовиків і ТСП». Малюнок В. Верме-
ля, підписаний: «Як координували вони і … 
як координували їх», – складається із двох 
частин: у верхній частині на вісі координат 
(із прапором іноземної держави по центру), 
яка утворена сірниками, що вже запалені, 
сидять С. Громан («Союзне бюро») із порт-
ретом К. Каутського, інженер Л. Рамзін 
(«Промпартія») у шапці Мономаха та з мі-
шечком грошей, економіст М. Кондратьєв 
(«Трудова селянська партія») у лаптях із 
зламаним колосом у руці;на нижньому ма-
люнку рука ДПУ тримає сірники, які спалах-
нули, внаслідок чого «шкідники» розлетіли-
ся в різні боки, а «атрибути зради» залиши-
лися осторонь. У цьому ж номері подано 
колаж, який надає уявлення про хід процесу 
над учасниками так званого «Союзного бю-
ро» [6, 1931, № 5, c. 109]. 

Після «реабілітації» «старих спеціалістів» 
у середині 1931 р. карикатури, «героями» 
яких були представники науково-технічної 
інтелігенції, зникають, натомість в образі 
«Ворога» тепер виступають капіталісти. Так, 
на карикатурі «Наша міра» червоноармієць із 
гвинтівкою захищає радянську дійсність (ро-
бітник наносить на мапу СРСР найбільші 
будівництва – Магнітогорськ, Кузнецьк, Да-
льуголь) від капіталістичного світу (буржуй 
на тлі зачинених банків спрямовує піднятий 
кулак та зброю у бік СРСР) [6, 1931, № 26–27, 
c. 612]. 

На перший погляд помітно відрізняється 
своєю тональністю серія із 13 карикатур, 
присвячених підписній кампанії журналу. 
Здебільшого вони носять гумористичний 
характер і спрямовані на те, щоб пояснити 
ІТР необхідність підписки: на одній із них 
інженер телефонує журналу «Инженерный 
труд» із запитанням про його вартість, на що 
останній відповідає: «Ви член ІТС? Замість 
18 руб. лише 4,80 руб на рік. Поспішайте! 
Поспішайте! 1930-й рік уже наступає» [6, 
1929, № 21–22, c. 639]. Утім, ряд карикатур 
пов’язують низький тираж журналу наявніс-
тю «ворожих елементів». Так, велика кари-
катура, що займає цілу сторінку («Друзі та 
недруги журналу») пропонує перелік «не-
другів», до яких зараховує «реакціонера», 

«нейтрального», «самозванця», «рвача», 
«формоносця» та окремо говорить про друзів 
– «наших передплатників». Кожен тип прис-
тавлений малюнком і невеличким віршем [6, 
1929, № 21–22, c. 669]. Наприклад, «рвач» із 
кулаками кидається на відкритий журнал, а 
вірш повідомляє:  

От «Инженерного Труда» 
Ему надрыв, емубеда! 
Журнал, егоразоблача, 
Дал кличку крепкую «рвача». 
Надалі журнал не просто фокусує увагу на 

проблемі, а починає активно боротися із ти-
ми, хто, на думку редакції, не сприяє підви-
щенню тиражу. Наприклад, на карикатурі 
«Наша чорна дошка» позначено ті місцеві 
міжсекційні бюро інженерів, які «провали-
ли» підписку [6, 1929, № 23, c. 697]. Утім, 
найбільш показовою є карикатура «Ганебні-
біга». Пояснювальний текст до карикатури 
повідомляє, що «ВУМБІТ та завод «Серп і 
молот» дали цілком нікчемні цифри підпис-
ки», а на самій карикатурі зображено керів-
ників цих організацій, які влаштували зма-
гання, при цьому у візок одного із них за-
пряжена черепаха, іншого – равлик, а у вірші 
містяться наступні рядки: «Черепаху оседлал 
Юзефович прыткий, / «Темпом» тоже обуян 
Карпман на улитке» [6, 1931, № 3, c. 68]. Че-
рез півроку увазі читачів пропонується кари-
катура «Подіяло!..», на якій Карпман стрибає 
і бере висоту в 1074 передплатників, зали-
шаючи позаду равлика та прямуючи до ав-
томобіля, на якому написано «організовано 
підписку». Редакція журналу зазначає, що 
передплата в Україні помітно зросла, хоча і 
залишається недостатньою, а в поетичних 
рядках робиться висновок: «Будьте ж вы те-
перь готовы / Смыть в подписке «неполад-
ки»: / Помещаетесь в авто вы – / Но… в 
авансовом порядке!» [6, 1931, № 12, с. 306]. 
У подальшому така «проробка» місцевих 
керівників стала звичайним явищем. 

Аналіз семантичного поля комплексу ка-
рикатур із журналу «Инженерный труд» до-
зволяє виявити символіку, що поєднує біль-
шість зображень – інженерну форму, яку 
почали впроваджувати для інженерів різних 
відомств Російської імперії ще у ХVІІІ ст. До 
1917 р. інженери носили мундир, шинель та 
формений кашкет зі значком у вигляді двох 
схрещених молотків, утім, навіть після від-
міни радянською владою усіх дореволюцій-
них відзнак, форма залишилася в активному 
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вжитку в інженерному середовищі, навіть 
серед випускників радянських втузів. 

У квітні 1929 р. ІV з’їзд інженерних сек-
цій заборонив форму як прояв «кастовості». 
Ця подія відразу змінила не лише візуальний 
ряд, але, як зазначалося вище, навіть струк-
туру журналу: до цього портрети інженерів у 
формених мундирах та кашкетах були зви-
чайним явищем, передусім поряд із статтями 
некрологічного характеру, а починаючи із 
середини 1929 р. відповідні фотопортрети (і 
розділ «Наші втрати») зникають зі сторінок 
журналу. Відтепер форма з’являється лише 
на карикатурах або схожих за характером 
фото, маркуючи «Чужих» та «Ворогів» в 
інженерному середовищі. 

Більше того, боротьба із «фомроносцями» 
стала однією із провідних тем для журналу 
«Инженерный труд». Перші карикатури 
з’являються відразу після постанови [6, 1929, 
№ 14, с. 418],проте справжній початок кам-
панії проти «форменосців» поклав номер  
21-22 журналу за 1929 р. У «Професійному 
відділі» було розміщено велику за обсягом 
статтю І. Берковича «Проти примиренського 
ставлення до консервативних традицій». Ав-
тор пояснив позицію інженерів, які бачили в 
носінні форми «звичку, традиції». У відпо-
відь І. Беркович заявив, що ця «звичка» є 
проявом «кастовості та цеховщини, які були 
викриті після аналізу шахтинської справи». 
Далі автор, який приховав своє ім’я під кри-
птонімом Л. К., надав короткий екскурс у 
минуле інженерної форми та пов’язав її но-
сіння із бажанням прикрити відсутність 
знань та виділитися із натовпу, а також по-
бачив у цьому засіб «висловити свою анти-
радянську злобу». 

Тексти зазначених статей супроводжува-
лися відповідним візуальним рядом: зокрема, 
подавалося фото вішалки із форменими ту-
журками та кашкетами, які залишили в роз-
дягальні учасники Обласного міжсекційного 
з’їзду в Москві; фото «казусу», що стався під 
час Московської обласної конференції, коли 
захоплений зненацька із кашкетом учасник, 
змушений був закрити обличчя руками та дві 
карикатури відповідного змісту. На одній 
(«Замальовка майже з натури») два інженери 
– занадто худий та вкрай тучний, одягнені у 
форму, із портфелями та папками, спішать на 
службу до «НКПС», на іншій («Загадкова 
група») зображено групу із п’яти фігур у 
формених мундирах та кашкетах, але без 

зазначення облич за підписом «Чекаємо з 
місць фотографій формоносців для розмі-
щення в журналі». Остання заява не була 
голослівною. У тому ж номері розпочалася 
публікація рубрики «Наш паноктикум», в 
якій перераховувались імена «формонос-
ців» [6, 1929, № 21–22, с. 633–635]. Публіка-
ція цієї рубрики продовжувалася упродовж 
1929-1930 рр., що пояснюється пасивним 
спротивом інженерства, яке продовжувало 
носити формені відзнаки і навіть публічно 
виступали на їхній захист. 

Так, у листі інженера Євфарицького було 
висловлено сумнів у тому, що носіння форми 
є ознакою неблагонадійності, і навіть запро-
поновано відкарбувати десятки тисяч техні-
чних значків, а прибуток від їхнього прода-
жу передати «в золотий фонд індустріаліза-
ції». У тому ж номері Євфарицький отримав 
різку відповідь у вигляді зустрічного листа 
та карикатури. На карикатурі зображено ін-
женера, який спирається на пам’ятник техні-
чному знаку («схрещені молоти»). Інженер 
одягнутий у мундир із ґудзиками, вкритий 
технічними знаками, що своїм виглядом на-
гадують фашистську свастику (один із знаків 
стоїть на лобі інженера). Довершують образ 
«Ворога» додаткові атрибути – лайкові рука-
виці, коротка зачіска та маленькі вусики. 
Поряд із візуальним натяком на зв’язок із 
фашистами у супроводжувальному вірші 
міститься абсолютно конкретна вказівка на 
зв’язок із Білим рухом [6, 1930, № 1, с. 25]: 

Ктоон – шутник, или чудак? 
Значки чеканить!.. В чем же дело? 
Значок ли здесь – иль просто знак, 
И не технический – а белый!?? 
Таким чином боротьба із формою виходи-

ла далеко за межі другорядного питання і по 
суті була боротьбою проти «старих спеціалі-
стів», які не користувалися довірою нової 
влади. 

Отже комплексний аналіз періодичного 
видання «Инженерный труд» засвідчив важ-
ливе місце карикатур у вербальному та візу-
альному контенті журналу та продемонстру-
вав зв'язок різних видів ілюстрацій не лише 
із загальною політикою журналу, але й з по-
літикою радянської держави в цілому. Не 
випадково переважна більшість карикатур 
припадає на період «культурної революції», 
що була спрямована проти старої технічної 
інтелігенції. Серед карикатур, які публікува-
лися на сторінках журналу, переважали соці-
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ально-побутові та політичні, тоді як гумори-
стичні значного поширення не набули. При 
цьому, у даному випадку соціально-побутові 
карикатури часто набували політичного ха-
рактеру. Головними героями карикатур у 
журналі виступали інженери, образи яких 
мали виключно негативну конотацію («Чу-
жі», «Вороги»), яка створювалася за допомо-
гою відповідної символіки – форменого одя-
гу. Функціонально карикатури, перш за все, 

виступали як «гостра зброя», спрямована 
проти ворогів радянської влади. Крім того, 
ми можемо говорити про їхню виховну (фо-
рмування нового радянського інженера), ін-
формаційну (доповнення та посилення зміс-
ту вербальної частини тексту), естетичну 
(покращення зовнішнього вигляду журналу), 
комерційну (збільшення кількості передпла-
тників) та комунікативну (встановлення 
зв’язку із читачами журналу) функції. 
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УЧАСТЬ ЖІНОК У КАДРОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАХІДНОЇ 
УКРАЇНИ в середині 1940-х – початку 1950-х рр. 

(на прикладі Дрогобицької, Львівської, Тернопільської  
та Станіславської областей) 

 

 

У статті досліджено роль місцевих жінок у кадровому забезпеченні за-
хідних областей Української РСР в середині 1940-х на початку 1950-х рр. 
На основі архівних документів та історіографічних матеріалів висвітле-
но участь жінок у комплектуванні кадрів партійного та державного апа-
рату, господарсько-управлінських структур, культурно-освітніх уста-
нов, а також галузі охорони здоров’я західноукраїнського регіону. Розк-
рито мотиви проведення тодішньою владою кадрової політики серед жі-
нок Західної України. З’ясовано основні труднощі, з якими зустрічалися 
місцеві жінки в контексті реалізації кадрових процесів в умовах тоталі-
тарного режиму. 

Ключові слова: жіноцтво; кадрова політика; відділ з роботи серед жі-
нок; західні області Української РСР; тоталітарний режим. 

 

 

Незважаючи на низку історіографічних 

напрацювань, присвячених висвітленню кад-

рового забезпечення тогочасною владою за-

хідних областей України з метою швидкої та 

суцільної радянізації краю, актуальності на-

буває й питання залучення місцевих жінок 

до цього процесу. Жінки виступали тією ка-

тегорією населення, за допомогою якої ра-

дянське керівництво прагнуло утвердитися 

на цій території, оскільки саме вони у перші 

повоєнні роки були задіяні до відбудови 

практично всіх галузей економіки та облаш-

тування суспільного життя західноукраїнсь-

кого краю. Залучення жінок до кадрових 

процесів та висування їх на керівні посади 

використовувалося радянською владою як 

знаряддя своєрідного ідеологічного впливу 

серед місцевого населення. В перші повоєнні 

роки процес підбору та висування місцевих 

жінок на керівну партійну, державницьку та 

господарську роботу регіону відбувався по-

вільними темпами, оскільки в основному 

ключові посади обіймали жінки відряджені 

переважно із східних регіонів України, які 

вже були членами партії. Тому, залучення 

місцевого жіноцтва до кадрового забезпе-

чення західноукраїнських областей набуло 

досить суперечливого характеру та мало ви-

няткове значення у період відновлення там 

тоталітарного режиму. 

Особливості кадрових процесів радянсь-

кої влади в західних областях Української 

РСР у перші повоєнні роки простежуються в 

наукових доробках В. Гулай [2], В. Крупини 

[28], Р. Попп [30-31], С. Сворак [32], Т. Пер-

шиної [29] та ін. У своїх дослідженнях вчені 

здебільшого характеризують основні напря-

мки кадрової політики радянського уряду, 

аналізують роботу партійно-радянської но-

менклатури щодо радянізації регіону, висві-

тлюють особливості формування господар-

ських та управлінських кадрів з числа місце-

вого населення, основні кадрові проблеми, з 

якими стикалися жителі західних областей 
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тощо. Про участь місцевих жінок у резерві 

кадрового забезпечення номенклатурних 

посад західноукраїнського регіону згадує у 

своїй публікації Г. Стародубець [34]. Кількі-

сні показники робітниць та службовців, які 

були задіяні до відбудови народного госпо-

дарства УРСР висвітлює В. Галаган [1]. 

Р. Попп аналізує політику радянської влади 

щодо висування жінок на партійні та держа-

вницькі посади Дрогобицької області в 

1944–1953 рр. [31]. Інформацію про залучен-

ня жінок до створення колгоспів та обійман-

ня ними керівних посад у галузі сільського 

господарства подає М. Івасюта [27].  

При згаданих вище наукових здобутках, 

маємо можливість констатувати факти відсу-

тності окремого дослідження про участь міс-

цевого жіноцтва в процесі кадрового ком-

плектування західноукраїнського регіону в 

перші повоєнні роки. 

Мета статті – проаналізувати процес залу-

чення місцевих жінок до кадрового забезпе-

чення західних областей Української РСР в 

середині 1940-х на початку 1950-х рр.; висві-

тлити кількісні показники жінок, які працю-

вали у партійних, державницьких, господар-

ських структурах, а також культурно-

освітніх та медичних закладах краю; 

з’ясувати основні труднощі, з якими зустрі-

чалися місцеві жінки в контексті реалізації 

радянською владою кадрової політики. 

Із визволенням Західної України від німе-

цьких окупантів радянське керівництво по-

чало активно впроваджувати там свої поряд-

ки. Зокрема, аби повноцінно інтегрувати за-

хідні області до складу Радянського Союзу, 

передбачалося швидкими темпами провести 

радянізацію краю. На перших етапах станов-

лення сталінського тоталітарного режиму в 

західноукраїнському регіоні радянська влада 

прагнула відновити житлові та виробничі 

будівлі, промисловість та сільське господар-

ство, покінчити із спротивом з боку місцево-

го визвольного руху. Варто зазначити, що 

насадження тодішньою владою своїх форм 

господарювання відбувалося силовими ме-

тодами, а також фізичною розправою над 

тими, хто виступав проти нового керівницт-

ва. Втім, окрема частина вищого партійного 

представництва все ж таки розуміла необ-

хідність налагодження взаємодії із місцевим 

населенням. Влучно з цього приводу висло-

вилася Г. Стародубець, яка зауважила, що 

від такого співробітництва, а також «від рів-

ня професійності регіонального керівництва 

залежав характер суспільно-політичного мі-

кроклімату в регіоні» [34, с. 62]. 

На місцевих та республіканських нарадах 

партійно-радянського керівництва неоднора-

зово обговорювалася співпраця із жителями 

західних областей УРСР. Представники пар-

тійних органів розуміли важливість «форму-

вання у свідомості місцевого населення по-

зитивного образу радянської влади, що мож-

на було зробити силою слова, переконання, 

позитивного прикладу співпраці» [35, с. 50]. 

Радянська влада прагнула налагодити тіс-

ну взаємодію із місцевими жінками, оскільки 

значна частина чоловічого населення Захід-

ної України, та й самі жінки були задіяні в 

лавах антирадянського повстанського руху. 

За основу державної політики нового керів-

ництва взято гендерний чинник, тому ще з 

весни 1945 р. при обласних партійних орга-

нах було створено відділи з роботи серед 

жінок. 

Жіночі відділи належали до окремих пар-

тійних структур та організовувались з метою 

обліку та контролю діяльності жінок у різних 

сферах суспільного життя. При жінвідділах 

функціонували жіночі ради та делегатські 

збори. Завдання цих жіночих об’єднань по-

лягали у формуванні «свідомої» громадянсь-

кої позиції у якнайбільшої кількості жінок, 

активне залучення їх до відбудови народного 

господарства, створення колгоспів, вирішен-

ня проблем на виробництві та у побуті тощо 

[36, с. 199]. Варто зауважити, що жіночі ради 

щомісяця фіксували інформацію про кіль-

кість працюючих жінок в тих чи інших стру-

ктурах, а також слідкували за процесом ви-

сування місцевого жіноцтва на керівну робо-

ту. Утворення, на перший погляд, «демокра-

тичних» жіночих осередків в дійсності пов-

ністю контролювалося жіночими відділами, 

а також вищим партійним керівництвом.  

Представники партійно-радянської влади 

ставили перед собою чіткі цілі стосовно ро-

боти серед жінок Західної України. Яскра-

вим прикладом цього є доповідь секретаря 

парторганізації Тернопільського обласного 

фінвідділу Вербицького на жіночому засі-

данні від 28 грудня 1949 р.: «Наше завдання 

– це систематично покращувати роботу се-
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ред жінок, розвивати їх діяльність, актив-

ність, висувати на керівні посади в державних 

та господарських установах» [22, арк. 115].  

Основу партійного та державницького 

апарату формували кадри з резерву, який був 

створений Центральним партійним коміте-

том ще до звільнення західноукраїнської 

території від німецьких окупантів. До складу 

кадрового резерву входили перевірені пра-

цівники, які були направлені зі Східної  

та Центральної України, а також з інших 

республік Радянського Союзу. В серпні 

1944 р. вищими партійними органами при-

йнята постанова «Про підбір партійних, ра-

дянських і господарських працівників для 

західних областей УРСР», що передбачала 

до 10 вересня 1944 р. підібрати та направити 

до обкомів західних областей України бли-

зько 500 партійних і радянських працівників, 

а також понад дві тисячі фахівців у галузі 

промисловості, сільського господарства, тор-

гівлі тощо [29, с. 301]. Прибулі кадри не зна-

ли української мови, звичаїв та традицій, та 

й загалом і не намагалися пристосуватися до 

місцевих умов, а тим більше поважати їх 

жителів [30, с. 138]. 

Кадрові жіночі резерви створювалися від-

ділами з роботи серед жінок при обкомах, 

міськкомах та райкомах партії західних об-

ластей УРСР. Незважаючи на швидкі темпи 

процесу кадрового забезпечення регіону, не 

в усіх областях Західної України в перші 

повоєнні роки велася робота щодо створення 

жіночого кадрового резерву. Зі звіту Раде-

хівського району Львівської області «Про 

стан роботи серед жінок» за 1945 р. дізнає-

мося, що «процесу висування жінок на кері-

вні посади не приділялося належної уваги, 

резерву жінок не було і з цього питання не 

проводилося ніякої роботи» [14, арк. 100]. 

Однак, на початку 1950-х рр. кількість жінок, 

які перебували в резерві кадрів почала зрос-

тала. Для прикладу, якщо в 1949 р. у кадро-

вому резерві Станіславської області перебу-

вало 17 жінок, зокрема на посади 6 секрета-

рів та 11 завідуючих відділами райкомів пар-

тії [8, арк. 17], то у 1953 р. на ті ж посади 

претендувало вже 334 особи [5, арк. 157]. 

Зрівняння жінок у правах із чоловіками 

носило формальний характер та загалом сто-

сувалося їх рівності у сфері господарсько-

виробничих відносин. Проте, ця рівноправ-

ність аж ніяк не впливала на участь жінок у 

політичному житті західноукраїнського регі-

ону. У свою чергу, жінки вступали до партії 

та комсомолу, працювали службовцями в 

управлінських структурах, але чим вищою 

по рангу була керівна посада, тим менше на 

ній працювало жінок. Неодноразово місцевій 

владі надходили розпорядження вищого ке-

рівництва про збільшення кількості жінок в 

органах державної влади, однак не завжди 

вони бралися до уваги. 

Зауважимо, що в 1948 р. на керівних по-

садах Дрогобицької області працювали  

2500 жінок, з них – 1697 місцевих. До пар-

тійної роботи залучено 98 жінок  

(місцевих 3); комсомольської – 96 жінок, що 

становило 52 % від загальної кількості штат-

них працівників; до роботи в органах держа-

вної влади – 226 жінок [17, арк. 45]. У 1952 р. 

жінки в партійних лавах Дрогобиччини стано-

вили 24,4%, а серед кандидатів в партію – 

28,1% [31,с. 331]. 

В інших західних областях ситуація була 

схожою. Жінки очолювали посади голів 

сільських рад, секретарів, інструкторів, кері-

вників профспілкових та комсомольських 

органів тощо. На керівних партійних та дер-

жавницьких посадах майже не було місцевих 

жінок. Для прикладу, в апараті Станіславсь-

кого обкому партії у 1949 р. працювали  

20 жінок, проте жодної місцевої. Серед них 

завідувачами відділів обкому партійного 

осередку та виконкому облради працювали  

3 жінок, із них лише 1 місцева. Секретарями 

райкомів – 4, із них других секретарів –  

1 жінка, третіх – 3 жінок. Керівниками відді-

лів пропаганди та агітації райкомів партії –  

3 жінок; партійних, профспілкових і комсо-

мольських органів – 2; завідувачами жіночих 

відділів на районному рівні – 36 жінок, в 

тому числі – 7 місцевих. На комсомольську 

роботу було висунуто 759 жінок, з них міс-

цевих 478 [8, арк. 16]. Західноукраїнські жі-

нки практично не залучалися до роботи у 

партійному апараті, зокрема вони становили 

3,2 % від загальної кількості працюючих у 

цій сфері. 

Місцеве жіноцтво брало участь у всіх по-

воєнних виборчих кампаніях. У 1949 р. де-

путатами Тернопільської обласної, районних 

та сільських рад були обрані 4143 жінки, з 

них 5 жінок входили до складу депутатів 
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Верховної Ради СРСР та УРСР [22, арк.  

121–122]. На початку 1950 р. серед депутатів 

Дрогобицької області була 1 жінка – депутат 

Верховної Ради СРСР, 4 – Верховної Ради 

УРСР, 17 – обласної ради та 3257 жінок-

депутатів місцевих рад [31, с. 330].  

Аналізуючи архівні документи, спостері-

гаємо зростання кількості працюючих жінок 

у номенклатурі Львівського обкому партії. 

Якщо у 1950 р. там працювали 319 жінок, у 

1951 р. – 432 жінки, то станом на 1 січня 

1953 р. їх налічувалося 506 осіб, а загальна 

кількість номенклатурних працівників ста-

новила 3028 жінок [15, арк. 14]. Незважаючи 

на це, більшість місцевих жінок лише демон-

стрували лояльне ставлення до нової влади, 

однак залишалися при своїх переконаннях, 

підтримували та брали участь у національно-

визвольному русі [31, с. 331]. 

Виховання кадрів з місцевого населення 

знаходилося під постійним контролем пар-

тійно-радянського керівництва. Так, регуля-

рно проводилися збори, засідання, перевірки, 

які показували стан залучення місцевого на-

селення до роботи на керівних посадах захі-

дних областей України. Зокрема, 25–26 жов-

тня 1949 р. відбулося обласне засідання заві-

дуючих відділами з роботи серед жінок Ста-

ніславської області. Одним із ключових пи-

тань, які розглядалися на порядку денному 

стояло питання «Про підготовку, виховання 

та висування жінок із місцевого населення на 

керівну партійну, радянську та господарську 

роботи». Завідуюча обласним жіночим відді-

лом Омельченко відмітила недоліки в орга-

нізації підготовки кадрів із місцевого насе-

лення. Зокрема, як зазначалось, в Отинянсь-

кому та Коршівському районах за І квартал 

1949 р. на керівну роботу призначено лише 

по 1–2 жінок [8, арк. 5–6]. 

Ще одним напрямком впливу партійно-

радянського керівництва на жінок західноу-

країнського регіону в перші повоєнні роки 

було залучення їх до відбудови промислово-

сті, аграрного сектору, колективізації тощо. 

В тогочасному суспільстві формувався образ 

радянської жінки, як активного та рівнопра-

вного «будівничого соціалістичного суспіль-

ства». Зокрема, радянська влада практикува-

ла втягнення жінок до відбудови практично 

всіх галузей суспільного виробництва з ме-

тою вирішення своїх важливих стратегічних 

завдань [33, с. 165]. 

Чимала кількість жінок була задіяна до ві-

дбудови народного господарства західних 

областей УРСР. Із 311692 жінок у віці від  

18 років, які проживали в Дрогобицькій об-

ласті в 1946 р. у різних галузях промислово-

сті, транспорту, зв’язку працювали 25854 

особи, що становило 29, 4% від загальної 

кількості працюючих [17, арк. 2]. На підпри-

ємствах та установах Львівської області в 

1946 р. працювали 36947 жінок, зокрема, 

лише у місті Львові – 21846 [10, арк. 28]. В 

народному господарстві Станіславської об-

ласті в 1946 р. зайнято 121875 жінок, що 

складало 25% від загальної кількості пра-

цюючих. В тому числі, в промисловості – 

25602 жінки (26% від усіх працюючих робіт-

ників), в колгоспах – 86156 жінок (60% від 

загальної кількості працюючих колгоспни-

ків) [8, арк. 19]. 

Для вирішення питання із нестачею кадрів 

у галузях сільського господарства та проми-

словості діяли короткотермінові робітничі 

курси, школи фабрично-заводського навчан-

ня (ФЗН), партшколи господарського активу 

тощо. Останні готували місцевих жінок, кот-

рі вперше обіймали керівні посади. Так, ста-

ном на 20 жовтня 1945 р. у Долинському 

районі Станіславської області у таких закла-

дах навчалися 10 жінок [6, арк. 75]. Зазначи-

мо, що в 1946 р. шляхом бригадного, індиві-

дуального навчання та через школи ФЗН на 

підприємствах Львівської області підготов-

лено 9248 жінок, по місту Львову – 6197, з 

них 3478 місцевих. Близько 4 тис жінок за-

кінчили курси техмінімуму [10, арк. 28]. 

З кожним повоєнним роком використання 

жіночої праці особливо в промисловому ви-

робництві зростало. Так, на кінець 1944 р. на 

підприємствах міста Львова працювали бли-

зько 1,5 тис жінок, які не мали ні спеціально-

сті, ні кваліфікації. Станом на 1949 р. їх кі-

лькість зросла до 27 тис. Зокрема, близько 

500 були інженерами та техніками; більше  

2 тис. – бригадирами, майстрами, контроле-

рами; 6 жінок обіймали посади директорів 

фабрик та заводів [12, арк. 63]. У 1949 р. се-

ред працівників промисловості Тернопільсь-

кої області жінки становили 27%, а в сільсь-

кому господарстві – близько 70% [22, арк. 

122]. В 1951 р. у галузі промисловості та 



Випуск 19 

157 

транспорту міста Станіслава працювали 

12979 жінок [4, арк. 52], а в 1953 р. їх кіль-

кість зросла до 14 тис [5, арк. 153]. Бували 

випадки, що через низьку заробітну плату, 

використання не за спеціальністю, погане 

забезпечення, роботу в найважчих галузях 

промислового виробництва та ряд інших 

причин жінки були змушені самовільно за-

лишати свої робочі місця [30, с. 139].  

Радянська влада нав’язливо пропагувала 

утворення в західноукраїнському регіоні 

колективних господарств. Жінки-активістки 

були рушійною силою у боротьбі з селянами 

одноосібниками. За повідомленням газети 

«Правда України» вже до початку 1946 р. у 

західних областях за участю жінок було ор-

ганізовано 117 колгоспів [26, с. 155].  

У сфері сільського господарства також ві-

дчутно не вистачало спеціалістів. Підготовка 

сільськогосподарських кадрів з числа місце-

вого населення відбувалася шляхом масово-

го агротехнічного навчання. В районних 

центрах, при колгоспах та МТС Львівської 

області у 1949 р. підготовлено такі кадри: 

голів колгоспів – 277, з них 5 жінок; брига-

дирів – 389 (жінок 18); завідуючих тварин-

ницькими фермами 84 (1 жінка); ветлікарів – 

70 (жінок 5); ланкових – 591 жінка. За даною 

формою агротехнавчання підготовлено 1917 

кадрів, з них 40 % жінок. В дворічній школі 

колгоспних керівних кадрів навчалося 74 

особи, в тому числі 17 жінок [11, арк. 19–20]. 

У порівнянні з 1950 р. кількість жінок, які 

працювали на керівних сільськогосподарсь-

ких посадах Львівської області в 1951 р. зна-

чно зросла. Так, в обласному Управлінні 

сільського господарства в 1950 р. працювали 

23 жінки, у 1951 р. – 32; в районних відділах 

сільського господарства – 443, відповідно 

в 1951 р. – 536, у свою чергу, в тому ж році 

при МТС – 307 жінок [14, арк. 55]. 

Варто зауважити, що з березня 1950 р. по-

чав діяти інститут помічників начальників 

політвідділів МТС з роботи серед жінок 

[13, арк. 31]. В 1951 р. у Станіславській об-

ласті працювала 151 жінка-механізатор, із 

них: 110 трактористок, 11 комбайнерів,  

6 машиністок, 7 помічників бригадирів трак-

торних бригад, 17 прицепщиків [4, арк. 16].  

В перші повоєнні роки особливо гостро 

постала проблема комплектування кадрів 

галузі освіти західноукраїнського регіону, 

що супроводжувалася низьким рівнем підго-

товки педагогічних працівників. Для прик-

ладу, в 1945-1946 н. р. на Львівщині не ви-

стачало 1000 вчителів, в той же час в Станіс-

лавській області із загальної кількості  

3767 вчителів вищу і незакінчену вищу осві-

ту мали лише 20,4%, середню – 47,4%, а не-

закінчену середню – 32,2% [32, с. 32]. Схожа 

ситуація в галузі освіти була й в інших захі-

дних областях. 

Зауважимо, що серед вчителів спостеріга-

лася швидка плинність кадрів. Як зазначає 

Р. Попп, у більшості шкіл Дрогобицької об-

ласті впродовж 1950-1953 рр. педагогічні 

колективи були замінені на 50-100%. Причи-

ни звільнення були різними, в основному 

через політичні переконання. Так, у 1950 р. 

за зв’язок із ОУН підлягали звільненню –  

4 педагоги, за релігійні переконання – 20, за 

«іншу діяльність» – 51 [30, с. 140]. 

У 1946 р. на керівних посадах народ- 

ної освіти Львівської області працювали  

3562 жінки, з них місцевих – 1828. Багато 

жінок в цій галузі проявили себе як хороші 

працівники педагогічної сфери. Наприклад, 

директор Гуманецької школи Щирецького 

району Пітула організувала в своєму селі 

гурток з ліквідації неписьменності та мало-

письменності серед дорослого населення, 

добилася своєчасного ремонту школи, а та-

кож постачання палива як для школи, так і 

для учителів. 

Варто згадати і про жінок-науковців. Ли-

ше в Львівському університеті ім. І. Франка 

в 1946 р. працювали 182 жінки, з них 90 міс-

цевих: доцентами – 14 жінок (8 місцевих), 

старшими викладачами –18, викладачами – 

21, асистентами – 23 жінки. З числа виклада-

чів та асистентів 50% жінок були місцевими 

[10, арк. 32]. В 1951 р. кількість місцевих 

жінок, які входили до професорсько-

викладацького складу Львівського універси-

тету ім. І. Франка зменшилась і становила  

82 особи [14, арк. 20-21], що в більшості зу-

мовлювалось звільненнями за проведену 

антирадянську діяльність, ідейну ворожість 

та прояви буржуазного націоналізму [30,  

с. 142]. 

Відбудова медичних закладів та установ, а 

також забезпечення їх відповідним персона-

лом була ще однією із нагальних проблем 

західних областей України в перші повоєнні 
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роки. У 1945 р. в Дрогобицькій області не 

вистачало 25 педіатрів та 30 гінекологів [31, 

с. 332 ], в Станіславській – 190 лікарів, зок-

рема: 40 стоматологів, 24 санітарних лікарів, 

23 терапевтів, 20 хірургів, 15 педіатрів тощо 

[8, арк. 23]. 

В культурно-освітній та медичній сферах 

Станіславської області в 1949 р. на керівних 

посадах працювали 863 жінки, в тому числі 

із місцевого населення – 309. Так, заступни-

ком керівника обласного відділу освіти пра-

цювала 1 жінка, керівниками районних від-

ділів – 5 жінок. Директорами середніх, непо-

вно-середніх та початкових шкіл – 335 жі-

нок, із них місцевих 118, а директорами ди-

тячих будинків – 5. Посади завідувачів ра-

йонних відділів охорони здоров’я очолювали 

7 жінок, лікарень та поліклінік – 40, амбула-

торій та медпунктів – 134 жінки (72 місце-

вих), районних санстанцій – 32 жінок, з них 

5 місцевих. 

Завідувачами районних відділів культури 

працювали 8 жінок, районних та сільських 

клубів – 43 жінки (32 місцевих), хат-

читалень – 16 (13 місцевих), районних та 

сільських бібліотек – 70 жінок, із них місце-

вих – 26. Посади директорів кінотеатрів 

обіймали 3 жінок, музеїв – 2 (1 місцева) 

[8, арк. 19].  

В системі Львівського обласного відділу 

охорони здоров’я у 1951 р. налічувалося 

1034 жінок-лікарів, на керівних роботах – 55, 

з них лише 4 жінок з місцевого населення. 

Окрім лікарів, із середньою медичною осві-

тою налічувалося 2754 особи, з них у фель-

дшерсько-акушерських пунктах сільської 

місцевості працювали 766 жінок [13, 

арк. 89]. 

Досить часто на керівних роботах у меди-

чних, культосвітніх та інших установах захі-

дноукраїнського краю працювали лише при-

їжджі фахівці. Зокрема, у Рогатинському 

районі Львівської області в травні 1946 р. на 

посадах завідувачів лікарень та поліклінік 

працювали 2 жінки, медпунктів в селах – 10. 

Всі вони були немісцевими. Така ж ситуація 

спостерігалася і в дитячих садочках району, 

керівниками яких було 4 жінок відряджених 

із Східної України [11, арк. 90]. 

Таким чином, кадрова політика радянсь-

кої влади у західних областях Української 

РСР та участь у ній жінок була неоднознач-

ною. Розв’язання проблеми кадрового забез-

печення відбувалося шляхом залучення при-

їжджих фахівців переважно із східних регіо-

нів України. Через низький освітньо-

професійний рівень, відсутність потрібного 

практичного досвіду, а також політичні пе-

реконання місцеві жінки практично не обій-

мали керівних посад у партійно-державному 

апараті, а залучалися до роботи в низових 

структурах тогочасної влади. Отримана рів-

ноправність із чоловіками в основному сто-

сувалася господарсько-виробничих відносин, 

проте аж ніяк не впливала на участь жінок у 

політичному житті краю. Вони вступали до 

партії та комсомолу, працювали службовця-

ми в управлінських структурах, однак чим 

вищою була керівна посада, тим менше на 

ній було жінок. У свою чергу, комплекту-

вання кадрів з числа місцевого жіноцтва в 

галузях освіти, культури, охорони здоров’я 

та інших сфер західних областей УРСР від-

бувалося повільними темпами, оскільки саме 

політичний чинник був вирішальним у про-

цесі кадрового забезпечення регіону в перші 

повоєнні роки.  
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PARTICIPATION OF WOMEN IN THE PERSONNEL PROVISION 

OF WESTERN UKRAINE in Middle 1940’s – Beginning 1950’s. 

(on the example of Drohobych, Lviv, Ternopil, Stanislav regions) 

 

In the article was examined the role of women in the personnel provision of western regions of Ukrainian SSR, mid-

1940’s and early 1950’s. On the basis of the archival documents and historiographic materials, was highlighted their 

participation in personnel gathering of the party and state apparatus, economic and management structures, cultural 

and educational institutions, and also the health protection spheres of the Western Ukrainian region. During the inves-

tigated period, quantitative changes were made regarding the process of involving of local women into the leadership 

positions in the region. The participation of women in the reconstruction of the national economy of the region, in par-

ticular, the spheres of industry and the agrarian sector were demonstrated. Also were revealed the main reasons of 

carrying out of that government personnel policy among the women of Western Ukraine. Furthermore in the article 
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were figured out the main difficulties which encountered the local women in the context of personnel processes realiza-

tion in conditions of totalitarian regime. 
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МОЛОДЬ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ  
В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ШЛЯХТИ  

(1830–1831 та 1863 рр.) 
 

 

З’ясовуючи у контексті історії повсякдення аспекти включення молоді 
у суспільно-політичне життя шляхти в період Листопадового  
(1830–1831 рр.) та Січневого повстань (1863 р.) в межах Київської губер-
нії автор звертає увагу на те, що події двох польських повстань докорін-
но змінили середовище існування польської молоді, незалежно від того, 
підтримувала вона особисто ідеї національно-визвольної боротьби, чи ні. 
Наголошує, по-перше, що головним інструментом впливу на свідомість 
польського молодого покоління російський уряд обрав освіту, як найбільш 
впливовий інститут на формування самосвідомості особистості, і, од-
ночасно, найзручніший для впровадження контролюючої та забороняючої 
політики. По-друге, молодь, як найбільш чутливий елемент до будь-яких 
змін у суспільстві, стала частиною рушійної сили польських повстань, 
взявши активну участь у боротьбі за ідеали незалежності Речі Поспо-
литої. 

Ключові слова: молодь; шляхта; освіта; польські національно-
визвольні повстання; Київська губернія; ХІХ ст. 

 

 

Після втрати поляками державності єди-

ним джерелом збереження свого національ-

ного обличчя стало домашнє виховання і 

шкільне навчання. Поки влада Російської 

імперії вирішувала більш нагальні питання 

щодо адміністративного управління краєм та 

входження польської шляхти до станової 

структури імперії, освіта молоді залишалась 

незмінно польською прерогативою. 

Після польських повстань і наростання 

антипольської істерії питання молоді, а осо-

бливо її освіти, стає ключовим в урядових 

колах. У даному дослідженні до молоді ми 

віднесемо групу дітей та студентів, які зна-

ходилися під відчутним емоційним та мате-

ріальним впливом своїх батьків чи опікунів. 

Звертаючись до історіографії, ми, в першу 

чергу, звернемо увагу на ті праці, які нада-

ють загальну картину порушеної проблеми. 

Своєрідність ідеології (соціальна поміркова-

ність, маргіналізація місцевої польської елі-

ти, широка опозиційність до російської вла-

ди та міфологізація регіональної історії) уча-

сників суспільного руху на Правобережжі 

відзначено в дисертаційному дослідженні 

Н. Громакової[4]. Відомості про Київський 

університет як осередок національно-

революційного руху містяться в праці Г. Ма-

рахова [10]. Структуру та особливості відно-

син в шляхетській сім'ї ХІХ ст. охарактери-

зовано російською дослідницею В. Пержин-

ською [11]. Специфіку домашньої, шкільної 

та університетської освіти в шляхетському 

середовищі в ХІХ ст. описала А. Пахоцька 

[31]та Л. Заштовт [33; 34], який, крім іншо-

го,закликає звернути увагу на вплив етніч-

них та політичних процесів на освіту.  

Про освіту як інструмент боротьби між 

імперією і прихильниками польської незале-

жності говорить Д. Бовуа [1; 2] та частково 
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І. Фицик [13]. Інформацію стосовно польсь-

кого студентства в умовах реформування 

системи освіти на Правобережній Україні в 

першій чверті ХІХ ст. подає Т. Гладченко [3]. 

Джерельною основою роботи є раніше 

неопубліковані архівні матеріали Централь-

ного державного історичного архіву України 

та Державного архіву Київської області. В 

основному, опрацьовані документи стосу-

ються участі молоді у повстаннях та її нас-

лідки, містять списки осиротілих в ході пов-

стання дітей Київської губернії, та відобра-

жають реакцію російського уряду на польсь-

ку освіту. Важливе значення при розробці 

тематики повсякдення відіграють спогади 

сучасників тих подій. У даному контексті 

слід згадати спогади Ф. Равіти-Гавронського 

[32], З. Котюжанського [29], Н. Олізара [30], 

А. Іванського [28] та Т. Бобровського [27], 

які вміщують у собі інформацію про транс-

формацію звичного укладу життя молоді та 

потребу пристосування до іншої соціально-

політичної реальності. 

Завдання дослідження полягають у висві-

тленні аспектів включення молоді у суспіль-

но-політичне життя шляхти в період Листо-

падового (1830–1831 рр.) та Січневого повс-

тань (1863 р.) в межах Київської губернії, а 

саме:  

 визначити внесок молоді в розгортання 

польських національно-визвольних змагань; 

 з’ясувати вплив повстань на польську 

освіту; 

 дослідити роль національно-визвольної 

боротьби в трансформації звичного укладу 

життя молоді. 

Польські національно-визвольні повстан-

ня стали причиною того, що молоде шляхет-

ське покоління (діти та студенти) стали, так 

би мовити, розмінною монетою у політичній 

грі дорослих. Після втрати держави поляки 

вбачали в освіті основний інструмент вихо-

вання молодої шляхетської генерації на тра-

диційних засадах. Освіта стала найефектив-

нішим способом піднесення польського пат-

ріотизму для боротьби з усім російським. 

Шляхтичі були зацікавленні у вихованні сво-

їх дітей «в дусі несприйняття всього корис-

ного для російської держави і взагалі проти 

Росії» [13]. Освіта була визначальним чин-

ником у формуванні патріотичної інтеліген-

ції в середовищі шляхти, причому не тільки 

багатої. Як вказує Д. Бовуа, школа стала за-

собом соціальної еволюції – перетворенням 

безземельної шляхти в інтелігенцію [1, с. 61]. 

Як зауважує Т. Гладченко, польське сту-

дентство використовувало будь-які можли-

вості для зміцнення ідеї згуртованості своєї 

нації, а навчальні заклади краю, особливо це 

стосується Кременецького ліцею як провід-

ного осередку збереження польської іденти-

чності в Правобережній Україні [12], були 

сприятливим ґрунтом для ведення такої дія-

льності. Адже спільно вивчаючи рідну мову, 

історію, пісню, вони утримували свій спосіб 

мислення, свій менталітет [3, с. 58]. Саме ця 

обставина призвела з початком повстання 

1830–1831 рр. до того, що уряд через освіту 

почав здійснювати тиск на учнів та студен-

тів. Така політика відвоювання «умів» набе-

ре особливого розмаху після 1863 р. 

З початком повстання у Варшаві, російсь-

кий уряд поспішив відізвати дітей-студентів 

поміщиків Київської губернії з навчальних 

закладів цього міста. В 1831 р. поміщицею 

Сквирського повіту Конігудою Підгорською 

відізвано синів Ігнатія (17 р.) і Ейсмунда  

(14 р.), а також сина вотчинного поміщика 

Леонарда Єзерського Мечислава (14 р.), які 

навчалися в училищі під назвою «Школа 

ксьондзів піарів» у місті Варшаві [17, арк.  

1–2]. Мета таких поспішних заходів поясню-

валася просто. По-перше, влада хотіла попе-

редити поширення повстанських ідей через 

студентську молодь на територію губернії, а 

по-друге, це давало можливість заборонити 

перерахування поміщиками коштів в Коро-

лівство Польське під приводом перебування 

там їхніх дітей [18, арк. 1]. Такі сім’ї автома-

тично потрапляли під постійний нагляд по-

ліції, незважаючи на те, що вони не були 

причетні до повстання.  

З метою ізоляції учнів навчальних закла-

дів губернії від «негативного впливу» поль-

ського оточуючого середовища, влада розро-

бляє серію відповідних заходів: тотальний 

контроль, заборони, покарання. Наприклад, 

вихованці Уманської василіанської школи 

перебували під тотальним контролем, який 

здійснювали вчителі, репетитори та учні. 

Якщо учень йшов за необхідності в місто, то 

репетитор зобов’язаний був оглянути його 

штатний костюм, ґудзики, чоботи і дати йо-

му в руки записку – на скільки часу він від-
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пущений, і посилав з ним надійного учня, 

щоб той не запізнився і не був ким-небудь 

ображений [9, с. 162–163]. До слова, подібна 

ситуація спостерігалася і в інших навчальних 

закладах.  

В архівних джерелах знаходимо дані про 

активних учасників повстання у віці від  

14 до 18 років. Наприклад, зафіксовано 

участь у повстанні 15 річного сина поміщиці 

Махнівського повіту вдови Анни Падлевсь-

кої, уродженої Запольської, Владислава Пад-

левського, який зі зброєю в руках воював у 

лавах місцевого загону [19, арк. 167]. Зберіг-

ся список арештованих і утримуваних в м. 

Радомишлі29 політичних арештантів, з них 

двоє підлітків 14 і 16 років. Взагалі, середній 

вік повстанців коливався від 18 до 40 років, 

причому 40-річні траплялися досить рідко 

[19, арк. 210–211]. Тобто, основна маса повс-

танців складалася зі студентів та осіб, які 

нещодавно досягли повноліття і ще не встиг-

ли вийти з під опіки дорослих. 

Одним з наслідків Листопадового повс-

тання стала поява особливої категорії непов-

нолітніх дітей, які потребували особливої 

опіки уряду. До цієї категорії ми відносимо 

дітей сиріт та напівсиріт, які втратили бать-

ків в ході повстання, а також дітей, чиїх ба-

тьків було засуджено та відправлено на за-

слання. Так, уповноважені урядові органи, 

оголосивши заочний вирок Н. Олізару (учас-

ник національно-визвольного повстання 

1830-1831 рр., тісно пов’язаний родинними, 

культурними та політичними зв’язками з 

Київською губернією) про страту, розпоря-

дилися забрати його дітей і розмістити їх в 

казенних закладах [30, с. 137].  

Більшість дітей, які потрапляли до цієї ка-

тегорії, змушені були пристосовуватися до 

нових реалій життя. По-перше, вони носили 

тавро своїх «неблагонадійних» батьків, і, 

відповідно, мали таке ж ставлення до себе. 

По-друге, втрачали привілеї дитинства та 

мали швидко подорослішати – допомагали 

своїм опікунам або матерям по господарству.  

На протязі 1831–1832 рр. з ініціативи уря-

ду були складені списки дітей, яким була 

запропонована допомога, але, як свідчать 

архівні документи, більшість від такої допо-

моги відмовлялась. Наприклад, в Радоми-

шльському повіті вдова поміщика Осипа 

Липомана обґрунтувала свою відмову від 

допомоги уряду тим, що вона сама в стані 

забезпечити майбутнє своїм осиротілим ді-

тям [15, арк. 27]. Звісно, відмова від підтри-

мки мала значно глибше коріння і підкріп-

лювалася вагомими причинами. Прийняття 

пропозиції було рівнозначне добровільній 

згоді на втрату рідної мови, культури і само-

свідомості своїми дітьми. Такий крок авто-

матично перекреслив би ідеї повстання, а то 

й більше – означав би зраду. 

Листопадове повстання 1830–1831 рр. 

стало для царату вигідним виправданням за 

закриття ще існуючих польських шкіл, які, 

як постійно підкреслювалося в офіційних 

документах, були осередками поширення 

бунтівного духу і мрій про повернення втра-

ченої незалежності [33, с. 58]. Так, у 1838 р. 

була звинувачена у неблагонадійності влас-

ниця дівочого пансіону в Києві пані Залесь-

ка, яка намагалася вселити своїм вихованкам 

революційний дух, виховати із них «матерів 

майбутніх поляків» [16, арк. 1], а у 1839 р. 

закрито приватну школу в м. Бердичеві (на-

вчалося 18 хлопчиків та 2 дівчинки) через 

неблагонадійність її власника – дворянина 

Ковальського [21, арк. 1–3].  

Зіткнувшись зі значною кількістю випад-

ків організації навчання в приватних будин-

ках, влада,на основі указу від 8 вересня  

1839 р., забороняєвидачу свідоцтв колишнім 

студентам Університету святого Володимира 

з правом навчання в приватних будинках, а 

домашню освітувизнає за шкідливу [20,  

арк. 1-3].  

З особливою «пристрастю» проти домаш-

нього навчання та із заохоченням угідництва 

перед адміністрацією навчальних закладів 

виступив одіозний серед польського насе-

лення Д. Бібіков. З. Котюжанський згадує, як 

одного разу Д. Бібіков велів зібрати студен-

тів Університет святого Володимира в одній 

аудиторії, і проголосив промову наступного 

змісту: «Не розумієте панове, що таке сту-

дент?! Це інструмент, який має слугувати 

уряду. Якщо йому кажуть лягти на правий 

бік, то він повинен лягти і лежати до тих пір, 

поки йому не дозволять лягти на лівий бік». 

Мемуарист пригадує, як генерал-губернатор 

частенько говорив, що наука для нього – це 

послух перед владою, і додавав з цинізмом, 

що найгірший студент в науці, в нього буде 

найкращим наглядачем вищих шкіл [29, с. 7].  
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Намагаючись зменшити вплив жінок на 

дітей, одночасно з наступом на домашню 

освіту, 11 червня 1854 р. видано секретний 

наказ під № 4785 «Про заборону польським 

уродженкам відкривати в Західних губерніях 

жіночі школи і пансіони». У вже існую- 

чих навчальних закладах мала відбутися  

заміна польських вчителів російськими [24,  

арк. 1–3]. Даний наказ мав подвійний ефект. 

По-перше, урізалися права жінок, за які вже 

давно йшла боротьба. По-друге, обмеживши 

вплив поляків на молодь, уряд розпочинає 

впровадження серії заходів із русифікації 

молодого шляхетського покоління. Так, на-

приклад, за пропозицією Міністерства на-

родної освіти від 17 січня 1857 р., було забо-

ронено ввезення з-за кордону дитячої літера-

тури, гральних та дитячих карт польською 

мовою [14, арк. 14], які замінювалися на їх 

відповідники російською мовою.  

Відповіддю на російську русифікацію 

стала організація поляками таємних міні-

шкіл, мета яких полягала у вихованні като-

лицько-шляхетських фанатиків з дітей поль-

ської чиншової шляхти. Наприклад, нами 

знайдено документ, що містить інформацію, 

щоправда не підтверджену, про заснування 

товариства «Навчального посібника польсь-

кого народу» в Коростишеві Радомишльсь-

кого повіту (вчитель Завальський) та Мака-

рові Київського повіту (вчитель Навенгилин-

ський) [6, арк. 1–14].  

Незадовго до вибуху Січневого повстання 

попечитель Київського навчального округу 

доповідав, що місцеве польське населення 

ще не увійшло в громадське життя – воно ще 

недостатньо знайоме ні з російською мовою, 

ні з державними законами, і час від часу в 

нього прокидається дух неприхильності до 

уряду. Вихователі поляки, як вже не раз було 

помічено, вселяли своїм вихованцям польсь-

кого походження ідеї, не сумісні з офіційним 

курсом уряду, намагаючись, таким чином, 

пробуджувати та підтримувати серед молоді 

згасаючу польську народність [24, арк. 6].  

Вже в 1848 р. А. Іванський-старший зга-

дує як хвиля патріотичного піднесення із 

Заходу дісталася до 1-ї Київської гімназії: 

«На уроці музики старші учні збиралися в 

кімнаті і співали під акомпанемент фортепі-

ано патріотичних пісень». Мемуарист заува-

жує, що то був перший спільний прояв пат-

ріотичних почуттів у гімназистів [28, с. 50]. 

Ф. Равіта-Гавронський, навчаючись перед 

вибухом Січневого повстання в тій же 1-й 

Київській гімназії, залишив спогади про 

вплив наростаючого напруження на студен-

тів: «Два роки жили в атмосфері беззастере-

жного засліплення і презирства москалями. 

Лихоманка була такою великою, що, буква-

льно, ніхто нічого не робив (студенти – ав-

тор). Всі готувалися до повстання. Ми, шкі-

льна молодь, жили збудженими мріями, в 

очікуванні чогось невідомого, надзвичайно-

го. Про повстання скрізь всі говорили голос-

но. Не було такого будинку в Києві де б про 

нього не йшла мова. Майже всі учні гімназії, 

не роздумуючи, пішли в повстанці» [32, с. 10].  

Із загостренням ситуації перед січневими 

подіями навчання та традиційні студентські 

будні з розвагами, відпочинком, театром, 

музикою та танцями відходять на другий 

план. Навчальні заклади губернії, а особливо 

Університет святого Володимира, стають 

центрами громадсько-політичної активності, а 

студенти ідейними поборниками повстання.  

Поліцейські органи фіксують участь пат-

ріотично налаштованої молоді в панахидах в 

Київському римо-католицькому костелі, спі-

ві заборонених гімнів, зборі грошей на па-

м'ять Лелевелю, ходінню по місту в націона-

льних костюмах. Був навіть випадок нане-

сення побоїв кількома студентами Універси-

тету святого Володимира квартальному на-

глядачу Машковському через те, що остан-

ній свідчив в поліцію про спів ними гімну. 

Покарання за перелічені учнями та студен-

тами дії передбачало штраф та ув’язнення на 

12 днів, або 2 місяці, в разі несплати штрафу 

[25, арк. 2–14].  

Порушуючи внутрішній устав 1-ї і 2-ї Ки-

ївської гімназії, учні втікали з уроків на па-

нахиди. Так, 24 вересня 1862 р. із 256 като-

ликів на двох перших уроках не було 16 осіб, 

з них 12 осіб надало докази про свою хворо-

бу (могли бути сфальсифіковані) [22,  

арк. 2–7].  

Відповіддю адміністрації Університету 

святого Володимира та інших навчальних 

закладів стала заборона організовувати зіб-

рання, введення контролю за присутністю 

студентів на заняттях, видання розпоря-

дження про обов’язкове носіння студентсь-
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ких мундирів. Однак ці заходи не допомогли 

опанувати ситуацію. Подібні порушення 

продовжувалася аж до початку Січневого 

повстання [33, с. 147].  

Найбільше труднощів навчальній адмініс-

трації спричиняли студенти, які проживали 

на найманих приватних квартирах, адже це 

ускладнювало роботу уповноважених орга-

нів за контролем їх благонадійності. Якщо до 

повстань матеріальне наповнення студентсь-

ких кімнат складалося переважно з навчаль-

них посібників, предметів для розваг, сімей-

них фото, то у 1861 р. спостерігаємо зовсім 

іншу картину. Так, при здійснені обшуку в 

будинку Клеотильди Улашиної та поміщиці 

Диннікової у Києві (здавали помешкання в 

оренду наступним студентам: Віктору Ви-

шенському, Федору Клюковському, Івану 

Барановському, Болеславу та Сигізмунду 

Івашкевичам, Леону Гельдману, Болеславу 

Повятовському) знайдено пляшку пороху, 

шматок свинцю, різну вогнепальну зброю, 

топографічний станок, більше 2-х пудів 

(майже 17 кілограм) польських костюмів та 

мідну каструлю (типовий набір учасника 

повстання) [8, арк. 3–11].  

Попри урядову заборону на цілий ряд 

польської літератури серед студентів наби-

рає обертів мода на пошук заборонених при-

мірників, їх зберігання та подальше поши-

рення. Так, під час обшуку на квартирі у 

студентів Університет святого Володимира 

Густава Грудницького, Густава Диновського, 

Осипа Третякова, Володимира Ярошинсько-

го, Г. Паєвського та інших знайдено заборо-

нену літературу, вірші та листи польською 

мовою [7, арк. 1–67].  

Найбільш радикально налаштована мо-

лодь, будучи свідомоютого, що втратить до-

ступ до освіти та кар’єри, приєднувалася до 

повстанських загонів, обмінюючи комфортні 

умови свого побуту на холодне, голодне та 

туманне майбутнє. Як приклад можна навес-

ти втечу через огорожу Університету святого 

Володимира студента Вилежинського (на 

жаль, відсутня інформація про його похо-

дження), який на човні через Дніпро відпра-

вився в радомишльські ліси [23, арк. 5].  

Щоб хоч якось урегулювати ситуацію, в 

Університеті святого Володимира, де перед 

повстанням 1863 р. більше половини студен-

тів були поляками, було встановлено кількіс-

не обмеження на прийом абітурієнтів-поляків, 

яке не повинно було перевищувати 20 % від 

загальної кількості студентів [2, с. 45]. 

Ф. Равіта-Гавронський залишив інформа-

цію про те, як повстання змусило багатьох, 

звиклих до безтурботного життя, молодих 

шляхтичів пристосовуватися до нової реаль-

ності. Наприклад, побут арештантів на Пе-

черську обмежувався стінами брудних, воло-

гих та холодних камер, в яких був нестерп-

ний сморід та не вистачало повітря. Найгірші 

враження на арештантів справляла їжа, яку 

подавали в брудному посуді, обліплену ве-

ликими чорними мухами [32, с. 32–40]. 

Тим, кому вдалося уникнути ув’язнення 

втечею за кордон, як от студентам Універси-

тету святого Володимира Тіту Далькевичу 

(20 років) та Александру Криловському  

(22 роки) за розповсюдження обурливих за-

кликів [5, арк. 1], також довелося кардиналь-

но міняти звичне життя. Представники полі-

тичної еміграції стали носіями нової свідо-

мості, менталітету та нового світосприйнят-

тя. Після вимушеної зміни місця проживання 

емігранти потрапляли в нове суспільно-

політичне та культурне середовище зі своїми 

традиціями щоденного життя та поведінко-

вими реакціями. 

До слова, втечі не повністю вирішували 

проблеми. Часто відповідальність за участь у 

повстанні уряд перекладав на сім’ю повста-

нця-втікача, як, наприклад, у випадку згада-

ного Тита Далькевича, батько якого – помі-

щик Радомишльського повіту села Городча-

ни – потрапляє під слідство за виховання 

сина на ідеях, протилежних ідеям уряду [5, 

арк. 25]. 

Після поразки Січневого повстання влада 

з великою обережністю відпускала польську 

молодь на навчання за кордон, справедливо 

побоюючись послаблення свого впливу на 

неї. Варшавський університет, який російсь-

кій владі було не так легко контролювати, 

був вершиною таємних мрій молоді та її ба-

тьків. Так, у 1867 р. поміщиці з-під Канева 

Юлії Ячевській було відмовлено у видачі 

паспорта для виїзду до Варшави зі своїми 

трьома дітьми. Генерал-губернатор чудово 

розумів справжні мотиви виїзду – уникнення 

російської школи [2, с. 46]. 

Як бачимо, події двох польських повстань 

докорінно змінили середовище існування 
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польської молоді, незалежно від того, підт-

римувала вона особисто ідеї національно-

визвольної боротьби, чи ні. Головним ін-

струментом впливу на свідомість польського 

молодого покоління російський уряд обрав 

освіту, як найбільш впливовий інститут на 

формування самосвідомості особистості, і, 

одночасно, найзручніший для впровадження 

контролюючої та забороняючої політики.  

Таким чином, молодь, як найбільш чутли-

вий елемент до будь-яких змін у суспільстві, 

стала частиною рушійної сили польських 

повстань, взявши активну участь у боротьбі 

за ідеали незалежності Речі Посполитої, тра-

нсформації закостенілого у своїй бюрократії 

та несправедливості суспільства та реалізації 

своїх юнацьких бунтівних мрій. 
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ІСТОРИЧНИЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ  
ЯК ОСНОВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТА У ХХІ ст. 

 

 

В статті поданий аналіз історичного інституціоналізму як основи єв-
ропейської інтеграції у ХХІ ст. Автором актуалізується необхідність ви-
вчення європейської інтеграції як політичного процесу, який відбувається 
в певний проміжок часу та залежить від певних історичних подій та соці-
окультурних характеристик. Такий підхід акцентує увагу на механізмах 
контролю держав-членів європейського співтовариства за довгостроко-
вим інституційним розвитком об’єднання. В свою чергу, функціонування 
спільної інституційної основи формує політику ЄС, яка визначає зовніш-
ній вектор розвитку для всіх держав-членів та спонукає до спільних коле-
ктивних дій. 

В статті визначено складові інституціональної основи Європейського 
співтовариства. Розкриваються поняття співвідношення національного 
суверенітету держав-членів та прийняття й реалізації спільних рішень в 
рамках ЄС. Разом з тим, автор аналізує основні інституціональні органи, 
які регламентують європейське співробітництво та угоди, які визнача-
ють принципи та пріоритети діяльності Європейського Союзу.  

Як висновок, автор, наголошує, що європейське співтовариство не 
просто складний механізм, обмежений певними регламентаціями та під-
контрольний державам-членам ЄС. На сучасному етапі ЄС наділено ха-
рактеристиками наднаціонального суб'єкта, який включає в себе велику 
кількість бюрократичних компетенцій, єдиний судовий контроль й мож-
ливості розробляти або змінювати спільну політику. І саме історичний 
інституціоналізм дозволяє аналізувати європейське об’єднання як 
центральний інституційний рівень для всіх країн-членів.  

Ключові слова: політичні інститути; інтеграційні процеси; європей-
ська інтеграція; міжнародна інституціоналізація; Європейський Союз. 

 

 

Перша половина ХХ ст. знаменувалася 

рядом соціально-політичних катаклізмів та 

трансформацій, які вже в другій половині 

визначеного століття призвели до встанов-

лення нових пріоритетів функціонування 

міжнародної спільноти. Найбільш показови-

ми змінами знаменувався Західноєвропейсь-

кий регіон, який створив нову модель міжна-

родного співробітництва, засновану на інтег-

раційних основах. Основою даної моделі 

стало створення колективних, для всіх країн-

членів співтовариства, інститутів, які регла-

ментували економічну та політичну складову 

об’єднання. Система інститутів європейської 

інтеграції еволюціонувала та змінювалася в 

залежності від зовнішніх та внутрішніх ви-

кликів, розширення співтовариства та виок-

ремлення різних політико-економічних пріо-

ритетів. На сьогодні структурно Європейське 

співтовариство є складним і багаторівневим 

утворенням, що визначається єдиною інсти-

туціональною політикою та спільними зов-

нішньополітичними стратегіями. 
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Розвиток та функціонування Європейсь-

кого об’єднання вже протягом довгого пері-

оду часу досліджується вченими з різних 

країн світу. Зокрема, питаннями євроінтег-

рації та інституціоналізації Європейського 

співтовариства займалися такі зарубіжні 

вчені як Г. Гарет 1, Е. Хаас 2, Дж. Марч 

та Дж. Олсен 3, Т. Скокпол 4 та інші. Ви-

значення проблем наднаціональної регламе-

нтації ЄС можна знайти в наукових доробках 

таких російських та вітчизняних вчених та-

ких: М. Корольов 8, К. Шибаєва 11, 

М. Ентін 12 та І. Яковюк 13. Ґрунтовний 

аналіз інституційно-правових основ Євро-

пейського Союзу можна зустріти в роботах 

І. Грицяка 5 та А. Капустіна 7.  

Проте, вчені так і не дійшли згоди щодо 

остаточних причин еволюції інституціональ-

них механізмів існуючого європейського 

співтовариства. Тим не менш, наукова спіль-

нота минулого століття розглядає європейсь-

ку інтеграцію як практику звичайної дипло-

матії в умовах створення особливих можли-

востей для просування колективних товарів 

через систему високоінституціоналізованно-

го обміну. I з цієї точки зору, перспективи 

Європейського Союзу в переважній більшо-

сті залежать від ефективної побудови фору-

му для міждержавних переговорів країн-

членів співтовариства, які залишаються єди-

ними важливими суб'єктами та інституціо-

нальними базисами європейської інтеграцій-

ної політики. Разом з тим, кожна країна-член 

європейського співтовариства прагне макси-

мально збільшити власну перевагу в процесі 

прийняття політико-економічних рішень, що 

в свою чергу, порушує питання інституціо-

нального лідерства та врахування в рівній 

мірі інтересів всіх учасників ЄС.  

З огляду на сильну інституційну позицію 

країн-членів ЄС, прихильники неофункціо-

налізму визначають значну автономію над-

національних інститутів, в процесі прийнят-

тя політичних рішень 10. У більшості ви-

падків цілком ймовірно, що ті, хто приймає 

рішення, роблять це, прагнучи максимізува-

ти свої власні інтереси, незалежно від того, 

що визначається пріоритетом спільної діяль-

ності європейського співтовариства. Це, в 

свою чергу, актуалізує питання міждержав-

ної взаємодії в рамках діяльності Європейсь-

кого Союзу і визначає новий підхід до дано-

го питання з точки зору історичного інститу-

ціоналізму.  

Поняття історичного інституціоналізму 

охоплює різні галузі науки, переважно тео-

ретичного спрямування. Однак, дане поняття 

визначає дві складові, які безпосередньо роз-

кривають його суть в контексті євроінтегра-

ційних процесів: 

1. Історична складова, яка визначає по-

літичний розвиток як процес, який відбува-

ється в просторі і часі. Фактично, всі наслід-

ки цих процесів не стосуються офіційних 

правил, політичних структур чи регламенто-

ваних норм. Мова йде про спроби зробити 

зріз поточних соціальних процесів та моти-

вації ключових акторів у вирішальних аспек-

тах прийняття рішень. Коли процес європей-

ської інтеграції розглядається в контексті 

плину часу, він набуває зовсім іншої харак-

теристики: на перший план виходить спів-

відношення інтересів держав-членів ЄС та 

наднаціональних рішень, які приймаються в 

межах європейського співтовариства. Актуа-

лізується питання про те, що країни Євро-

пейського Союзу приймають рішення задля 

максимізації, в першу чергу, власних інте-

ресів, які, швидше за все, фокусуються на 

короткострокових електоральних наслідках. 

У цьому контексті цілком можливо, що 

представники окремих країн будуть байдужі 

до цінностей та пріоритетів загальноєвро-

пейської політики, що серйозно обмежува-

тиме їхню власну позицію щодо довгостро-

кових перспектив. Окрім того, постає питан-

ня про те, що особи, які приймають рішення, 

працюють в умовах дуже складних і взаємо-

залежних середовищ, де цикли зворотного 

зв'язку та взаємодії подекуди не дозволяють 

охоплювати весь обсяг існуючої інформації. 

В даному контексті широкомасштабні нас-

лідки можуть бути непередбачувані. Саме 

тому, інституціональна динаміка у Європей-

ському співтоваристві є набагато важливі-

шою, ніж у типовому міжнародному 

об’єднанні.  

2. Інституційна складова. Процедури, 

які здійснюються в межах ЄС визначаються 

частковим втручанням в галузь внутрішніх 

економічних та соціальних трансформацій 

країн-членів європейського об’єднання. У 

зв’язку з цим, інституційна структура є важ-

ливою характеристикою Європейського спі-
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втовариства, оскільки саме вона визначає 

процедурний регламент та відповідальність 

за прийняття тих чи інших політичних рі-

шень. Однак, в галузі інституційного поля 

ЄС, також можуть виникати протиріччя че-

рез те, що політичні переваги Європейського 

співтовариства з часом змінюються, як і вну-

трішні потреби держав-членів, що може при-

зводити до потреби динамічних змін в інсти-

туційній структурі. Водночас, найважливі-

шою вимогою історичного інституціоналізму 

є принцип побудови роботи, при якому краї-

ни-актори можуть бути потенційно-

сильними учасниками міжнародних проце-

сів, прагнуть максимально реалізовувати свої 

інтереси, однак, тим не менше, зобов’язані 

здійснювати інституційні реформи, які 

принципово трансформують власні позиції у 

непередбачених або небажаних ситуаціях. В 

контексті даного дослідження, хотілося б 

зосередити увагу на трьох базових характе-

ристиках інституційної основи ЄС:  

2.1. Суверенні держави-члени. Рамкова 

співпраця як правило включає в себе забез-

печення державних преференцій у різних 

галузях зовнішньої та внутрішньої політики. 

Саме поняття європейської міждержавної 

політики визначає переваги кожної країни-

члена, які, разом з тим, кожна держава в ра-

мках інституціональної політики намагається 

збільшити та розширити. Однак, незважаючи 

на очевидну відкритість спільної європейсь-

кої політики, питання збереження суверені-

тету кожної держави-члена ЄС як ніколи 

актуально, що, в свою чергу ставить під за-

грозу ефективну інституційну основу Євро-

пейського співтовариства. Як визначають 

дослідники американської політичної школи 

«уряди ставлять високу цінність щодо підт-

римання власної автономії, що в свою чергу, 

унеможливлює створення ефективних між-

народних інституцій, які здійснюють владу 

над державами» 3. Більшість досліджень 

свідчить про те, що інтереси держав-членів 

переважно лежать в площині збереження 

власного суверенітету, що призводить до 

актуалізації питань національної автономії 

при включенні в процеси міжнародного 

співробітництва. Проте, принциповою осно-

вою європейської інтеграції є саме співвід-

ношення переваг колективних рішень з наці-

ональними суверенними інтересами держав-

членів, що робить Європейське співтоварис-

тво унікальною за своєї природою інститу-

ційною структурою. Членство в ЄС є прийн-

ятним для національних урядів тільки в тій 

мірі, наскільки воно зміцнює їх внутрішню 

автономію та контроль за поточними внутріш-

німи справами. 

2.2. Політичні структури як інструменти 

спільної політики. Політичні структури Єв-

ропейського союзу – це інститути Європей-

ського співтовариства, що представляють та 

забезпечують спільні для всіх країн-членів 

ЄС інтереси. На даний момент за всіма уго-

дами, які регламентують інституційну осно-

ву країн-членів на загальних підставах, сфо-

рмувалося сім найголовніших і керівних ор-

ганів ЄС: 

 Європейська Рада є вищою політичною 

владою ЄС та її основним органом, який ви-

рішує стратегічні та кризові питання. Це 

майданчик, де держави-члени ЄС взаємоді-

ють на найвищому політичному рівні. Євро-

пейська Рада встановлює політичну програ-

му ЄС та розглядає найбільш гострі питання, 

що стоять перед Європейським співтоварис-

твом. Засідання Європейської Ради є осново-

положними зустрічами, де прем’єр-міністри 

та президенти приймають рішення, які ста-

ють ключовими віхами в історії ЄС. Євро-

пейська Рада не має реального еквівалента 

на національному рівні. Деякі дослідники 

вважають це колективним головуванням єв-

ропейської спільноти, оскільки Рада об'єднує 

виконавчу владу голів держав та урядів кра-

їн-членів ЄС. Європейська Рада визначає 

загальне політичне керівництво ЄС та пріо-

ритети розвитку. Дана інституція бере на 

себе відповідальність за врегулювання кри-

зових ситуацій, що в свою чергу ускладнює 

процес обговорення та укладання угод у ви-

падку, коли національні представники не 

можуть вирішити розбіжності на більш ни-

зькому рівні. Європейська Рада має повно-

важення призначати представника ЄС у за-

кордонних справах та безпековій політиці, 

Президента Європейського центрального 

банку, а також подає до Європейського Пар-

ламенту кандидату президента Європейської 

Комісії. Незважаючи на свій важливий ста-

тус, Європейська Рада не має жодних фор-

мальних законодавчих повноважень. Даний 

інституційний орган визначає результати 
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своїх обговорень у «висновках», офіційно 

прийнятих в кінці своїх засідань. У цих текс-

тах Європейська Рада визначає конкретні 

питання, що підлягають вирішенню, і окрес-

лює конкретні дії, які необхідно виконати 

або завдання, що їх необхідно досягти. Саме 

так Європейська Рада формує політичну 

програму ЄС на практиці. 

 Рада Європейського Союзу (Рада Міні-

стрів). Рада міністрів складається з відповід-

них урядових міністрів країн-членів ЄС в 

узгоджених політичних формуваннях. Євро-

пейська Комісія пропонує проектне законо-

давство, яке міністри відповідних галузей 

розглядають та шляхом голосування ухва-

люють. На засіданнях Ради беруть участь 

міністри тих компетенцій, які підлягають 

безпосередньому обговоренню. У питаннях, 

пов'язаних із зовнішньою, оборонною та 

внутрішньою політикою, де країни-члени не 

делегували повноваження іншим інституціям 

ЄС, Рада відіграє провідну роль у встанов-

ленні керівних принципів 9.  

  Європейська комісія. Комісія була 

створена відповідно до статей Римського 

договору (1957 р.). Це єдиний орган влади, 

який має право пропонувати закони ЄС та 

відповідає за їх реалізацію. Інституція діє на 

наднаціональному рівні й регламентує знач-

ну частину управління ЄС. Комісія має фі-

нансові повноваження для розробки бюдже-

ту ЄС та розподілу грошових коштів Євро-

пейського співтовариства. Наділена предста-

вницькими функціями в переговорах про 

міжнародні договори з третіми країнами та 

розширення ЄС. Комісія складається з 27 

комісарів, по одному від кожної держави-

члена. Кожен комісар несе відповідальність 

за встановлення та управління політикою ЄС 

у певній галузі (закордонні справи, освіта, 

транспорт тощо). Комісари призначаються 

на п'ять років національними урядами, а по-

тім підтверджуються голосуванням у Євро-

пейському парламенті. Один з уповноваже-

них комісарів призначається Європейською 

Радою на посаду президента Європейської 

Комісії. 

 Суд Європейського Союзу. Вищий су-

довий орган ЄС, який визначає систему су-

дочинства національних судових систем кра-

їн-членів ЄС. Суд складається з одного судді 

від кожної держави-члена, за підтримки во-

сьми адвокатів, які надають юридичні ви-

сновки щодо кожного окремого кандидата. 

Всі члени Європейського Суду займають 

свої повноваження протягом шестирічного 

терміну. Юрисдикція Суду поширюється, 

головним чином, на категорії справ, відпові-

дно до яких: визначається нездатність дер-

жави-члена або органу ЄС виконувати свої 

договірні зобов’язання; судова перевірка 

законів, прийнятих органами ЄС; попередні 

постанови про справи, винесені національ-

ними судами. Рішення Європейського суду є 

обов’язковими для країн та громадян ЄС. 

Окрім того, Європейський суд має компете-

нцію визначати відносини між національни-

ми державами та ЄС. У більшості випадків 

такі рішення сприяють збільшенню повно-

важень ЄС 9. 

 Європейський парламент. Єдиний без-

посередньо обраний інститут ЄС. Однак, 

дана інституція не має повноважень націона-

льного парламенту, оскільки не може запро-

понувати нове законодавство. До компетен-

ції Європейського парламенту входять пов-

новаження винятково приймати, відхиляти 

або висувати зміни до законів, запропонова-

них Комісією. За Єдиним європейським ак-

том (1986 р.) Європейському парламенту 

було надано право вето на вступ нової дер-

жави-члена, й згідно Маастрихтського дого-

вору (1992 р.) він отримав повноваження 

спільного рішення з Радою Європейського 

Союзу щодо питань розширення Європейсь-

кого співтовариства. Вибори до Європейсь-

кого Парламенту проводяться кожні п'ять 

років, і кожен громадянин ЄС, який наділе-

ний виборчим правом – може брати участь в 

голосуванні. Члени Європарламенту (депу-

тати Європарламенту) поділяються на сім 

європейських політичних груп. Нинішній 

парламент налічує 750 депутатів та Президе-

нта. Депутати обираються за пропорційним 

представництвом для представлення окре-

мих регіонів ЄС. 

 Європейський суд аудиторів. Незалеж-

на установа, основна роль якої полягає у пе-

ревірці використання коштів, що є в розпо-

рядженні ЄС: чи здійснюється це на закон-

них підставах, ефективно та за призначен-

ням. Суд перевіряє рахунки прибутків та 

видатків ЄС, які разом формують бюджет 

ЄС. Суд аудиторів також формує пропозиції 
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щодо фінансового законодавства ЄС та дій 

Європейського співтовариства щодо бороть-

би з корупцією. У разі виявлення нецільово-

го використання коштів ЄС, дана інституція 

передає інформацію до Європейського бюро 

з питань боротьби з шахрайством (OLAF). 

 Європейський центральний банк. 

Центральний банк єврозони, який контролює 

грошово-кредитну політику всіх країн-

членів, що використовують євро. Його осно-

вна мета полягає в тому, щоб підтримувати 

стабільні ціни, контролювати інфляцію та 

відсоткові ставки. Структура ЄЦБ була ви-

кладена в Маастрихтському договорі (1992 

р.). Європейський центральний банк очолює 

виконавчий комітет, що складається з прези-

дента, віце-президента та чотирьох членів, 

призначених країнами єврозони. Прийняття 

рішень очолює керівна рада, до складу якої 

входять члени правління, а також керівники 

16 центральних банків єврозони 9. 

2.3. Інституційні угоди між державами-

членами європейського співтовариства. Су-

часна інституційна основа Європейського 

співтовариства сформувалася шляхом підпи-

сання великої кількості угод та договорів, які 

сформували основні норми та принципи вза-

ємодії між державами-членами ЄС. Серед 

них слід визначити наступні: 

 Паризький договір. Договір про засну-

вання Європейського союзу вугілля та сталі 

(TECSC) був підписаний 18 квітня 1951 року 

в Парижі шістьма західноєвропейськими 

країнами: Бельгією, Нідерландами, Люксем-

бургом, Францією, Федеративною Республі-

кою Німеччиною та Італією. За ініціативою 

міністра закордонних справ Франції, Роберта 

Шумана, Європейському комітету з вугілля 

та сталі (ECSC) було доручено регулювати 

ринки стратегічного значення для віднов-

лення європейських ресурсів - вугілля, сталі 

та заліза.  

 Римські договори. Угоди, про розши-

рення форм європейської інтеграції. Визна-

чається новий вектор співробітництва в галу-

зі ядерної енергетики. Як результат створю-

ються два нових європейських співтоварист-

ва: Європейське економічне співтовариство 

(ЄЕС) та Європейське співтовариство з 

атомної енергії (Євратом). Договори про іс-

нування ЄЕС та Євратом були підписані 25 

березня 1957 р. у Римі. Римські договори 

сприяли поступовому усуненню бар'єрів та 

обмежень, що розділяли ринки та економіку 

інтеграції країн Західної Європи. Було ви-

значено чотири свободи спільного ринку: 

вільне пересування людей, послуг, продуктів 

харчування та капіталу. 

 Єдиний європейський акт (SEA). Між-

народна угода, яка модифікувала Римські 

договори. Договір набув чинності 1 липня 

1987 року. Прийняття SEA вплинуло на тра-

нсформацію процедур прийняття рішень в 

громадах, посилення спільного європейсько-

го ринку та посилення політичного співробі-

тництва між державами-членами європейсь-

ких співтовариств. Ключовою зміною на ос-

нові SEA стало введення з 1 січня 1993 року 

внутрішнього ринку Європейського Союзу. 

 Маастрихтський договір (TEU), який 

набрав чинності 1 листопада 1993 року. До-

говір про заснування Європейського Союзу. 

Договір запровадив нові сфери співпраці між 

державами-членами: спільна зовнішня та 

безпекова політика, правосуддя та внутрішні 

справи. Новостворений Європейський Союз 

складався з Європейського Економічного 

Співтовариства, Європейського Співтовари-

ства з вугілля та сталі та Європейського Спі-

втовариства з атомної енергії 1. 

 Шенгенська угода, що набрала чинності 

26 березня 1995 року. Угода не тільки скасо-

вувала контроль над особами на внутрішніх 

кордонах країн, які підписали цей документ, а 

й посилювала їх співпрацю у сфері безпекової 

політики. Шенгенська угода охоплювала тран-

скордонне поліцейське співробітництво між 

окремими країнами. Завдяки Угоді значно по-

кращився зовнішній контроль на кордоні Ше-

нгенської зони та посилилась співпраця у бо-

ротьбі з різними формами злочинності, особ-

ливо організованою злочинністю.  

 Амстердамський договір (1999 р.). Цей 

документ мав на меті регулювання багатьох 

питань, важливих для функціонування Євро-

пейського Союзу, які не були належним чи-

ном встановлені в Маастрихтському догово-

рі. Велика увага приділялася захисту ціліс-

ності Європейського Союзу, соціальним 

проблемам, захисту прав людини та боротьбі 

з дискримінацією, громадянство Європейсь-

кого Союзу.  

 Ніццький договір (набрав чинності з 1 

лютого 2003 року). Через те, що масштаби 
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змін, внесені Амстердамським Договором, 

були недостатніми для планованого розши-

рення Європейського Союзу, було необхідно 

скликати чергове засідання на вищому рівні 

країн-членів Співтовариства для підготовки 

організації до роботи в умовах різко збіль-

шилася кількість членів. Під час обговорення 

на Міжурядовій конференції в Ніцці було 

прийнято історичне рішення для Європейсь-

кого Союзу щодо приєднання до Співтова-

риства молодих демократій Центральної та 

Східної Європи. Європейський Союз буде 

вперше розширено до 12 нових країн (Поль-

ща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччи-

на, Угорщина, Словенія, Мальта та Кіпр (за 

винятком турецької частини), Румунії та 

Болгарії). Відповідно до положень Договору, 

Європейська комісія повинна складатися з 

ряду комісарів, що відповідають кількості 

держав-членів Співтовариства. Договір по-

силив позицію Президента Європейської 

Комісії та реформував судову систему Євро-

пейських Співтовариств. 

 Лісабонська угода, яка було підписана 

13 грудня 2007 р., мала на меті замінити Єв-

ропейську Конституцію. Основні положення 

угоди спрямовані на посилення внутрішньої 

інтеграції ЄС шляхом розширення інституці-

ональної основи. В рамках угоди запрова-

джено нові керівні посади – Президент Єв-

ропейської Ради та Високий представник з 

питань закордонних справ і безпекової полі-

тики, а також утворено новий орган – Євро-

пейська служба зовнішньої діяльності 6. 

Як висновок потрібно зазначити, що «іс-

торичний інституціоналізм» є науковим по-

няттям, що визначає низку досліджень, які 

намагалися об'єднати проблеми та методи 

соціально-політичної науки з розумінням 

того, що соціальні процеси слід розуміти як 

історичні явища. Американська дослідниця 

Т. Скокпол визначав, що «аналітики зазви-

чай беруть до розгляду лише синхронні де-

термінанти політики - наприклад, поточні 

соціальні інтереси або існуючі політичні 

альянси. Разом з тим, ми повинні досліджу-

вати події та явища, які розгортаються з ча-

сом» 4. 

Останні дослідження, які присвячені ін-

ституційній еволюції та залежності від подій 

та явищ, викликали серйозні сумніви в розу-

мінні того, що інститути можна розуміти як 

втілення довготермінових інтересів. Однак, 

Європейське співтовариство з позиції істо-

ричного інституціоналізму визначається як 

центральний рівень координації та управлін-

ня міжнародної політики, що включає в себе 

широкі бюрократичні компетенції, єдиний 

судовий контроль та значні можливості роз-

робляти або змінювати спільну політику 

об’єднання.  
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The article analyzes historical institutionalism as the basis of european integration in the 21st century. The author 

stresses the need to study the european integration as a political process that takes place over the certain period of time 

and depends on the definite historical events and the socio-cultural characteristics. This approach focuses on the mech-

anisms of the European Union member countries control in the long-term institutional development of the EU. On the 

other side, the common institutional framework functioning determines the EU policy that defines the external vector of 

development for all member states and stimulates the joint collective actions. 

The article defines the institutional framework components of the European Community. The article reveals the con-

cepts of the member states national sovereignty ratio and also the adoption and implementation of joint decisions within the 

framework of the EU. At the same time, the author analyzes the main institutional bodies, that are regulating the European 

cooperation and agreements, which determine the principles and priorities in the European Union functioning. 

As a conclusion, the author notes that the European community is not just a complex mechanism, limited by certain 

regulations and controlled by the EU member states. At the present stage, the EU is endowed with characteristics of a 

supranational entity, which includes a large number of bureaucratic competencies, a single judicial control and the 
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