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РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УДК 902.26/904(477.5)
Юрий Моргунов
(Москва)
ЗАМЕТКИ О «РУССКОМ» ОТРЕЗКЕ ПУТИ КИЕВ-БОЛГАР
У статті уточнюється проходження торгівельного шляху, вивчення якого було розпочато
Б.О. Рибаковим. Вчений вважав, що сухопутні дороги йшли вододілами, де каравани рухались
триденними перегонами, які складались із двох днів шляху й одного дня відпочинку під захистом
укріплень. Дослідження О.П. Моці розширили час побутування траси, що дозволило суттєво
уточнити маршрут. Літописні свідчення деталізують вододільну схему: від Києва траса йшла
через Льто-Бориспіль, Баришівку й верхів’я Супою. Далі вона могла пролягати через міста
Прилук та Красн. Можливий також і рух поміж витоками Остра та Удаю до Білої Вежі й
Глібля. Обидва варіанти виводили до вододілу Сейма й Сули, під контроль міст Зартий і Вир.
Східніше ключовою фортецею був Курськ, звідки дорога йшла на північ. У цілому, маршрут
шляху Київ-Болгар потребує нових досліджень, але існування вододільної давньоруської дороги не
викликає сумнівів.
Ключові слова: транс’європейський шлях, вододільна дорога, Київ, Болгар, караван, манзиль,
днівка, Липове, Гочево, Зелений Гай.

Историко-географические исследования порой заставляют возвращаться к некоторым
вопросам, вызывавшим в литературе полемический резонанс. К ним относится гипотеза
Б.А. Рыбакова о существовании во второй половине X в. караванной дороги КиевБолгар. Сведения о ней исследователь извлек из карт и законченного в 1154 г. сочинения
сицилийского географа ал-Идриси «Развлечение истомленного в странствии по
областям». В этой работе была собрана разнообразная информация о Руси, полученная
от купцов, путешественников и географов [24, с. 5, 14, 29; 25, с. 189]. Вероятность
раннего существования трассы основана на том, что сведения о Руси восходили к труду
Ибн Хаукаля «Книга путей и стран», написанном в 50-70-х годах X в. [9, с. 11, 102,
124]. Кроме того, в 60-е годы X в. активизировались взаимоотношения Киева с Болгаром
[8, с. 96, 97; 18, с. 67].
О существовании «русского» отрезка этого пути известно давно: в летописных
источниках есть отрывочные сведения о передвижении русских и половецких войск в конце
XI-XII вв. между верховьями Сейма, Псла и Сулы. На этом основании В.Г. Ляскоронским
были обоснованы общие принципы пролегания военных и торговых трасс. Большинство
из них пересекало ориентированные перпендикулярно им левые притоки Днепра в нижних
течениях водотоков: средние и верхние течения были залесены и содержали множество
притоков. Для данной темы важнейшим стал вывод о тяготении подобных трасс к
водоразделам, уменьшавшим количество переправ: там караваны были более уязвимы, а
скорость движения уменьшалась [13, c. 1, 2].
По мнению Б.А. Рыбакова, преимущества этого отрезка пути также заключались в
обходе лесных массивов и защищенности лесами со стороны кочевой степи. Не менее
значимым стал проведенный исследователем расчет однодневного перехода на большие
расстояния, округленно приближавшийся к 35 км. В соответствии с арабоязычными
источниками, Восточный предел Руси делил трассу Болгар-Киев на два равных отрезка:
каждый из них насчитывал по 10 остановок – «манзилей». Это походило на войсковые мар-ши
русских войск в XVIII-XIX вв.: после двух дней пути они останавливались на дневной отдых.
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Следовательно, и ритм движения караванов слагался из двухдневного 70-километрового
пробега и дневки под защитой укреплений. Часть стоянок с разной степенью надежности
была локализована исследователем [25, с. 190, 194, 195]. Если принять его версию о
прокладке пути во второй половине X в., то манзили могли размещаться в небольших по
размерам общинных укреплениях-убежищах завершающего этапа существования летописных
северян (археологически это городища позднероменской культуры) или рядом с ними.
В связи с началом «освоения» этих земель княжеской властью в конце столетия,
теоретически, там могли появиться и русские укрепления. Но это дискуссионный вопрос,
поскольку массовое возведение русских крепостей на территории ассимилированных
северян началось во второй половине – конце XI в.: оно было вызвано активизацией
половецких набегов и участием степняков в русских междоусобных войнах.
Итак, размещение первой остановки Б.А. Рыбаков приурочил к верховьям р. Супой,
расположенным приблизительно в 105-130 км от Киева. Там отсутствуют древности конца
X в., как и на месте второй остановки (через 71 км) в летописном г. Прилуке, известном с
1085 г., или в Переволоке 1092 г. (еще 16 км), где наличие городища только предполагается.
Следующий, 60-километровый отрезок исследователь продолжил до летописного г. Ромен
1113 г. Но далее нарушил обоснованные им особенности пролегания караванных путей,
выводя подобную трассу опасным левым берегом Сулы к ее верховьям, где автор гипотезы
разместил с. Межиричи (на самом деле село располагается южнее). Ошибочность этого
нарушения принципа пролегания торгового пути отмечал А.П. Моця [20, с. 32]. Вероятно,
это отклонение было навеяно движением Владимира Мономаха к Вырю в 1113 г. [10,
с. 250], но то был войсковой рейд, позволявший не опасаться нападения степняков (рис. 1).

Рис. 1
Восточнее за дневки исследователь принял позднесеверянские укрепления БелогорьеГорналь и Гочево на Верхнем Псле. В Горнале близ северянской крепости, уничтоженной
князем Святославом по пути в Хазарию, в XII в. существовали селища, курганный
могильник и, вероятно, крепость Фагор [18, с. 119-124]. Оттуда до ближайшей точки
водораздела пролегало приблизительно 20 км, т.е. каравану требовался день пути для
устройства дневки и возвращения на прежнюю дорогу.
Гочевский комплекс состоит из двух укреплений, селища и могильника. На городище
Крутой Курган позднесеверянские напластования и сооружения перекрыты валом,
содержащим только лепную керамику [31, с. 90; 19, с. 124-134]. Возможно, крепость также
была разрушена Святославом. Укрепление Царский Дворец возникло как северянский
форпост, и в XII в. было возобновлено [27, с. 162-167]. С учетом луки течения Псла,
Горналь и Гочево составляют 50 км, но прямое сообщение между ними затруднено
расчлененным береговым ландшафтом и шестью правыми притоками реки. Их пришлось
бы форсировать или обходить по слишком широкой дуге, а для отхода караванов от
водораздельного маршрута к Гочеву (27 км) им пришлось бы потерять два дня пути.
Произвольно обозначен манзиль в Обояни (там нет древнерусских укреплений),
а далее трасса проложена в направлении городищ боршевской культуры Верхнего Дона.
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Впрочем, в более ранней работе исследователь склонялся к отклонению пути от Ромена
к летописному Донцу [24, с. 40; 25, с. 193, 194]. Таким образом из перечисленных
пунктов на роль манзилей могли бы подойти лишь городища в Ромнах, Горнале и Гочеве,
содержащие синхронные культурные напластования, но их размещение противоречит
принципам пролегания караванных путей.
Вопросы возникают и в связи с авторским акцентом на необходимость отдыха в
укрепленных поселениях, а для ежедневных ночлегов купцов меры безопасности, похоже,
не волновали. О ночлегах караванов под открытым небом упоминалось в записках многих
землепроходцев. Так, безостановочные переходы посольства Ибн-Фадлана длились до 15
дней. На пути Гийома де Рубрука случалось непрерывное движение сроком до 70 дней.
Порой и Марко Поло обходился без дневок в населенных пунктах до 40 дней подряд.
Поэтому путешественники запасались водой, продовольствием и кормом для скота. Отсюда
возникло понятие о «больших» и «небольших» дневных переходах [6, с. 59, 60; 23, с. 104,
108, 154, 183, 192; 22, с. 3, 23-30, 28, 30, 36, 72; 9, с. 126].
Для дальних переходов купцы объединялись в крупные караваны, позволявшие
содержать больше охраны. Так, арабское посольство в Болгар насчитывало пять тысяч
человек и включало вооруженный отряд, особо востребованный при форсировании
рек. О необходимости сопровождения писал и Марко Поло [6, с. 63, 65; 22, с. 120].
По источникам и литературе известна защита стоянок «табором», когда войско или
караванщики с тягловым скотом размещались внутри кольца из груженых повозок [3].
Подобная «ограда» избавляла путников от поисков крепостей каждый третий день и
уклонения от маршрута.
Поэтому основанная на вторичных показаниях ал-Идриси стандартность трехдневных
переходов вызывает определенные сомнения. Думается, коль торговые пути проходили
по безлюдной местности, караванам требовалась самодостаточность в плане пропитания,
охраны и ремонта повозок. Они не должны были слишком зависеть от крепостей,
а совершать переходы с остановками, когда того требовал случай. В худшем случае
расстояния между манзилями могли диктовать особенности рельефа местности, наличие
естественных преград, источников воды и т.д. Но это только недоказуемое предположение,
поэтому продолжим экскурс, связанный с гипотезой Б.А. Рыбакова, заложившего основу
новых взглядов на сущность и легитимность самого существования южнорусских
сухопутных путей.
В 1989-1991 гг. совместной экспедицией А.П. Моци и А.Х. Халикова было проведено
археологическое обследование маршрута Булгар-Киев. «Русский» участок пути изучался
А.П. Моцей: в законченном виде результаты его изысканий изложены в совместной
монографии [17]. При локализации размещения вероятных ночевок-манзилей исследователь
руководствовался синхронностью «подорожных» археологических комплексов, разделенных
более или менее равными расстояниями. Дневки он также связывал с укреплениями,
сопровождавшимися значительными курганными могильниками. Из первой, менее
достоверной редакции «Истории» В.Н. Татищева, исследователь извлек сведения о торговом
договоре Владимира Святославича с Болгаром в 1006 г. Это позволило автору привлечь
более поздние археологические материалы, свидетельствующие о реальном и длительном
существовании торгового пути. Примем эту гипотезу за следующий этап существования
трассы с узловыми «караван-сараями».
Днепровская переправа действительно могла осуществиться у Выдубичей через
упомянутый под 1177 г. брод при устье р. Лыбедь [7, с. 604]. Продолжение пути может
маркировать движение в Москву посольского каравана антиохийского патриарха Макария
(середина XVII в.). Лесной дорогой он миновал Бровары и мимо с. Гоголева, где известны
невыразительные остатки древнерусского укрепления, и свернул к современному с. Русанов
[1, с. 81-93]. А.П. Моця приурочил первую через 55 км стоянку к размещенному в селе
на трубежском броду незначительному городищу конца XI-XIII вв.: размеры его площадки
5

Наукові записки з української історії
всего 0,22 га. Отрезок пути очень извилист из-за заболоченных истоков и поймы
р. Красиловки (правый приток Трубежа). Существование домонгольской дороги через живо
описанные П. Алеппским лесные дебри ничем не подтверждено (рис. 2).

Рис. 2
Все же, этот вариант подкупает тем, что через 4 км, за бродом, содержатся
остатки синхронной крепости в с. Перемога (Ядловка). Далее А.П. Моця выстроил путь
до островного городища у с. Петровка (конец XI-XIII вв.) на р. Супой [17, с. 91-95].
Пересечение реки верно подмечено исследователем, но в прошлом был более известен
размещенный в 4 км к северу брод у городища в с. Новый Быков. Там пролегала
существующая поныне древняя дорога, которой воспользовался и караван патриарха
Макария. Расстояние от Перемоги до обоих городищ составляет 34 км. Следующее
укрепление, расположенное в 70 км к востоку, это возведенный на удайском броду
летописный г. Прилук.
В предшествующей работе исследователь допускал вариант первой части караванного
пути через расположенную в 57 км от Киева Барышевку, а затем к Прилуку, до которого
90 км [17, с. 132]. Далее исследователь резко отклонил направление магистрали на северозапад к с. Монастырище на р. Удай: пункт размещен почти на половине дороги (35 км)
к черниговскому Уненежу-Нежину. Поворот не вполне оправданный: исследователя
заинтересовал островной памятник, конструктивно сходный с Русановым и Петровкой. В свое
время мной там были обнаружены лишь напластования XVII-XVIII вв. В полевых отчетах
А.В. Шекуна и А.П. Моци также нет иллюстраций, отражающих наличие в Монастырище
древнерусских материалов [14, с. 11; 19, с. 5; 30, с. 22]. Думается, что это лишь досадное
недоразумение, исправленное исследователем в следующей работе [20, с. 38].
От Монастырища исследователь провел широтно ориентированную линию к селам
Парафиевка и Южное в бассейне р. Смош (40-45 км), а затем к Липовому (35 км),
известному своим курганным могильником и городищем начала XII – середины XIII вв.
[18, с. 95-107]. В конце XIX в. от городища следовал «к реке и вдоль ее ряд тонких,
сравнительно с нынешними палями, свай» [12, с. 409, 410]. Но путь к Липовому
тупиковый: пойма реки сильно заболочена, брод не фиксируется.
Тем не менее, А.П. Моця проложил прямой путь (56 км) от Липового к летописному
Вьяханю на р. Терн [17, с. 107]. Думается, если бы путники оказались в Липовом,
им пришлось бы возвратиться к броду в Красном Колядине (11 км), и ехать по степи
междуречья Ромена и Терна (около 70 км). Далее вслед за Б.А. Рыбаковым, новейший
исследователь обозначил трассу от Вьяханя степью к с. Зеленый Гай на Псле (55 км) с
промежуточной дневкой в с. Жовтневое (?) на р. Локне [17, с. 110-119] (рис. 3).
6
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Рис. 3
Привлечение Зеленого Гая отличает новую реконструкцию этого участка от
предшествующей. Комплекс включает остатки двух форпостов, селища и могильники.
На Большом городище северянские укрепления были разрушены на рубеже X-XI вв., в
XII в. возникло древнерусское селище, а затем и новая крепость. Возможно, ей синхронно
и Малое городище [29, с. 85, 86]. Сложность отождествления их с «караван-сараем»
заключается в приблизительно 17-километровом расстоянии памятников до ближайшей
точки водораздела Сейма и Псла. Следовательно, для однодневного отдыха под защитой
укреплений купцам приходилось бы сворачивать с дороги и тратить лишний день на путь
к манзилю и обратно.
Построения А.П. Моци, существенно уточнившие суждения предшественника, все же
вызывают ряд новых вопросов. Так, количество курганов принято им за весомый индикатор
значимости памятников, хотя в лесостепи невысокие курганы в подавляющем большинстве
сохранились лишь под пологом лесов. Они чудом уцелели в безлесном Липовом, но и там
относительно недавно значительная часть могильника уничтожена переносом колхозных служб
на плато. Анализ хронологии совершения курганных захоронений и появления грунтовых
погребений привели исследователя к выводу о затухании жизни на укреплениях в середине –
второй половине XII в. Думается, что угасание курганной обрядности скорее связано с
христианизацией, вызвавшей появление нового обряда в Зеленом Гае и Гочеве. Выводу
противоречит и обилие керамики XII-XIII вв. в напластованиях городищ Липовое и Зеленый
Гай. Новейшие раскопки Царского Дворца показали, что жизнь там продолжалась даже после
монгольского нашествия [14, рис. 3; 11; 19, рис. 42; 27, с. 167; 28, альбом].
Представления автора новой трактовки пролегания торгового пути навеяны его
стремлением сблизить исследованные им памятники с северными открытыми торговоремесленными поселениями (ОТРП) и европейскими «виками» [17, с. 174, 175].
Археологические комплексы со значительными открытыми поселениями действительно
размещались на русском пограничье и могли быть связанными с древними путями. Но
дружинные захоронения известны лишь в Гочеве. ОТРП действительно сопровождались
городищами X – середины XI вв., но лесостепные городища не синхронны обширным
открытым поселениям северян.
Аналогии с ОТРП противоречит и то, что в левобережных археологических
комплексах ремесленное производство представлено лишь железными и керамическими
шлаками. Свидетельства торговых связей ограничены обычными для древнерусских
памятников обломками овручского шифера. Лишь в Горнале есть единичные арабские
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монеты и их имитации, встречена и монета-подвеска епископа Бертольта. Только в
Гочево обнаружено небольшое количество предметов христианской символики и личного
благочестия. В курганных погребениях нет и признаков резкого социального расслоения,
отсутствуют присущие ОТРП денежные клады и дорогие импортные изделия. Отчасти это
может объясняться незначительным объемом раскопочных работ на поселениях, но при
множестве исследованных погребений признаки ОТРП неминуемо сказались бы.
Попробуем уточнить гипотезу о водораздельной трассе. Этот путь упомянут в «Житии
Феодосия Печерского»: в юности он три недели шел за купеческим караваном из Курска
в Киев [5, с. 79]. Этот путь, как по водоразделу, так и через Вьяхань, Красный Колядин,
Прилуки и Борисполь, составляет около 450 км, – около тринадцати дней безостановочной
дороги. Если к ним добавить 6 суточных стоянок после каждого двухдневного перехода,
движение могло длиться 19 дней, что близко к житийному времени пути. Это подтверждает,
что купцы устраивали дневные стоянки при движении на дальние расстояния, но о заходе
в населенные пункты источник 80-х годов XI в. умолчал.
Разобьем этот путь на отрезки, соответствующие упоминавшимся в источниках
летописным пунктам.
На мой взгляд, после днепровского брода наиболее вероятно направление, через
45 км выводившее к Льто-Борисполю. Там в приднепровские леса внедрился степной
клин, почти вдвое сокращавший опасный путь из столицы через приднепровские дебри.
В 1115 г. в устье этой «воронки» раздумья остановили князя Бориса Владимировича. Для
его убийства викинг Эрик затратил световой день конного движения из Киева [26, с. 98].
К 1074 г. на Льто существовал монастырь, в 1117 г. Владимир Мономах заложил там
церковь [7, с. 177, 285; 10, с. 187, 294]. При выделении в середине XI в. Переяславской
земли Киев оставил за собой лесную приднепровскую полосу, ограниченную
киевским Городцом, Льто и Саковым. Летописные сведения о событиях 1147, 1149
и 1152 гг. показывают, что у Льто перекрещивались пути из Киева и Переяславля
через верховья Супоя в Суздаль, а также из северных земель в Киев и Переяславль
[7, с. 344, 345, 354, 378; 10, с. 315, 316, 335]. От Льто в верховья Супоя трасса могла
следовать через трубежский брод у Барышевки (26 км), где вероятны остатки городища.
Расстояние оттуда до Прилука насчитывает 82 км.
Согласно оценке Б.А. Рыбакова, следующей стоянкой могли быть и верховья Супоя.
В «Поучении» Владимира Мономаха живо описаны тревожные события 1085-1087 гг.,
когда черниговскому князю приходилось отбивать набеги на Переяславскую землю,
принадлежавшую его малолетнему брату Ростиславу. В 1085 г. Мономах из Переяславля
через Супой ходил к Белой Веже и Прилуку, затем громил половцев у Красна [10, с. 248,
249]. В 1136 г. черниговские Ольговичи воевали на Суле и близ Переяславля, сожгли Устье,
а приближение киевского князя Ярополка заставило их отступить к верховьям Супоя [7,
с. 297-299; 10, с. 303, 304]. По дороге на Переяславль в 1149 г. Юрий Долгорукий из
земли вятичей прошел мимо Ярышева (?), у Белой Вежи месяц ждал половецкую помощь
и дождался ее на Супое [7, с. 356, 376-378]. Туда же приходили на мир половцы в 1154 г.:
«сташа по Дубницю оли до верх Супоя» [7, с. 481; 10, с. 346]. В том же районе, близ
Серебряного и Баруча степняки воевали в 1174 г. [7, с. 569].
Верховья этой реки размещены в центре маловодного массива слабозасоленных
черноземов с галофильной растительностью, где экстенсивное пахотное земледелие и
выпас крупного рогатого скота невозможны. Но полукочевому коневодству и овцеводству
лугово-солончаковая растительность не мешала, а даже способствовала. Это обширный
регион площадью около 13 тыс. км2 был обособлен от районов русского расселения с
иным способом ведения хозяйства. Там известно только два размещенных рядом городища,
соответствующих летописному упоминанию под 1125 г. Баруча и Бронь Княжа, это Петровка
и Новый Быков. Барышевку отделяло от них 37 км незаселенной степи. Устройство лучше
сохранившейся Петровки не характерно для древнерусской фортификации: ее островной
строй с опорой на неприступное в безморозную пору болото соответствует типу двухрядно8

Збірник наукових статей. Випуск 37, 2015
концентрических укреплений «переяславских» торков. Его ближайшей аналогией является
городище летописного Вьяханя, имя которого имеет тюркское происхождение [16, с. 2428]. Вышесказанное объясняет, почему это малолюдное плато столь часто использовалось
в качестве стоянки или плацдарма по дороге в Переяславль.
С учетом выводов предшественников, привлечение письменных источников
позволяет предложить две версии продолжения караванного пути от верховьев Супоя.
Одна из них учитывает существование дорог между соседними городами. Это путь в
направлении Прилука (51 км) и далее к броду на р. Ромен у с. Красный Колядин: через
него следовал направлявшийся к Путивлю патриарх Макарий. В этом селе размещается
городище летописного г. Красна 1086 г., содержащее позднероменские и древнерусские
напластования. От Красна открывалась ровная степная дорога междуречьем Ромена и
Терна. Это направление также могло следовать в Красн через летописную Переволоку
(20 км) и далее междуречьем левых удайских притоков Смош и Лысогор (46 км), или с
заходом в летописный Серебряный (18+35 км).
Другая версия более «водораздельна». От Нового Быкова трасса могла пролегать в
направлении Белой Вежи между истоками Остра и Удая, где не было бифуркационных болот.
В XVII в. проходивший там «великий тракт» следовал правым берегом р. Ромен мимо городищ
Гайворон и Великий Самбор к летописному Глеблю. Он соединял северную Малороссию с
Южной, а в XVIII в. была обращен в почтовую дорогу [11, с. 288; 21, с. 181].
В итоге оба варианта выводили купцов на плато междуречья Сейма и верхних
притоков Сулы. Близ него обнаружены общерусские открытые поселения конца X-XI вв.,
существовавшие задолго до появления укреплений в Великом Самборе, в летописных
Глебле, Зарытом (Зартые) и Вьяхане. Их возникновение на далекой окраине Руси в зоне
ее контактов с северянами можно объяснить только необходимостью обслуживания
наезженного пути. Им в 1147 г. к Попашу через Курск, Вырь, Вьяхань двигались войска
сына Юрия Долгорукого Глеба и Ольговичей, затем бежавшие к Глеблю [7, с. 355-359].
Этот город стоял на единственном броду через бифуркацию истоков заболоченных речушек
Торговицы и Куколки, соединявших Ромен и Сейм. Он контролировал путь на Чернигов
и был первым черниговским городом для следовавших от верховий Сулы. В обратном
порядке в 1160 г. двигался туровский князь Юрий Ярославич на Путивль: жители Выря не
пустили его, он вернулся в Зартый, и снова – к Вырю [7, с. 505].
Как известно, активное укрепление посульского рубежа началось с юга, где
пролегала широкая полоса степных дорог. Поэтому степняки были вынуждены постепенно
перемещать трассы вторжений к северу, и в 1113 г. через горловину «степного коридора»
между верховьями Сейма и Псла ханы Аепа и Боняк появились у Выря. В XII в. он стал
важнейшей подорожной крепостью: р. Вир с ее верховьем, – р. Локней, почти полностью
перегораживали междуречье. В 1127 г. к черниговскому князю Всевододу Ольговичу
пришли Селук с Ташем и стали «оу Ратьмирѣ дубровы за Выремь», но их послы были
перехвачены на Локне. Ее мог контролировать и Вьяхань, размещенный всего в 14 км, и
его пригород, сторожевой форпост Бабаково (12 км) [7, с. 276, 290, 291; 10, с. 250, 296,
297]. К Вырю приходили степняки и в 1160 г. для поддержки киевского князя Изяслава
Давыдовича [7, с. 505, 506].
В дальнейшем этот выводивший из степей участок трассы претерпел значительное
усложнение целой сетью крепостных сооружений: недаром в «Слове о полку Игореве»
он назван «полю воротами» [2, с. 84-87]. Возможно, этим объясняется неудача воинства
хана Гзака в 1185 г.: вместо ожидаемого в Посеймье «полона собранного», ему удалось
разграбить лишь несколько сел и сжечь путивльский острог.
Близ выхода из «степного коридора» ключевой крепостью был Курск, откуда следовала
дорога на север. Не исключено, что этой дорогой в 1015 г. в Киев добирался ростовский
князь Борис. И на время он избежал несчастья: его брат, муромский князь Глеб, спускался по
Днепру и был убит под Смоленском. Осенью 1068 г., после половецкой победы над братьями
Ярославичами на Летском поле, переяславский князь Всеволод бежал этой дорогой в удаленный
9
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от половецких военных путей Курск, сына же отослал дальше от опасности, «сквозѣ вятичѣ»
в далекий Ростов. В 1095 г. сын Владимира Мономаха Изяслав из Курска уходил на княжение
в Муром [10, с. 229, 247). Вероятно, эти сведения позволили М.С. Грушевскому предположить,
что караванная дорога на Болгар проходила через Курск [4, с. 294].
Действительно, от Гочева до следующего более или менее материального «манзиля»
у Животинного городища на р. Воронеж [17, с. 134-136] недопустимо большое расстояние.
По прямой оно насчитывает около 300 км и содержит множество рек и ручьев; не
отличается удобством и дальнейшее движение караванов в направлении Болгара. Думается,
что проблематика караванного пути Киев-Болгар требует дальнейших исследований. На
данный момент сомнений не вызывает лишь существование водораздельной древнерусской
трассы, частично маркировавшей демаркацию переяславских и чернигово-северских
пределов. Конечно, далее путь мог функционировать при жизни Владимира Святославича
на протяжении действия его договора с Волжской Болгарией, но сведений о его дальнейшей
судьбе пока не прибавилось.
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Моргунов Ю. Заметки о «Русском» отрезке пути Киев-Болгар.
Статья уточняет пролегание торгового пути, изучение которого было начато
Б.А. Рыбаковым. Ученый считал, что сухопутные дороги шли по водоразделам, где караваны
двигались трехдневными перегонами. состоявшими из двух дней пути и дневки под защитой
укреплений. Исследования А.П. Моци расширили время бытования трассы, что позволило
существенно уточнить маршрут. Летописные сведения детализируют водораздельную схему: от
Киева трасса следовала через Льто-Борисполь, Барышевку и верховья Супоя. Затем она могла
пролегать через города Прилук и Красн. Возможно и движение между истоками Остра и Удая к
Белой Веже и Глеблю. Оба варианта выводили к водоразделу Сейма и Сулы, под контроль городов
Зартый и Вырь. Восточнее ключевой крепостью был Курск, откуда дорога вела на север. В целом,
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маршрут пути Киев-Болгар требует новых исследований, но существование водораздельной
древнерусской дороги несомненно.
Ключевые слова: трансъевропейский путь, водораздельная дорога, Киев, Болгар, караван,
манзиль, дневка, Липовое, Гочево, Зеленый Гай.
Morgunov Y. Notes about the «Russian» part of the route Kiev-Bolgar.
The article specifies the location of trade route the study of which was initiated by B.A. Rybakov.
The scientist believed that the roads were along the watersheds where the caravans were going for three
days – two days of moving and one day of camping under the protection of fortifications. The research
of A.P. Moţsya has extended the period of existence of the road and it helped considerably to clarify the
route. Annalistic information detail watershed scheme. From Kiev the route followed through Lto-Borispol,
Baryshevka and the upper reaches of the Supoy river. Then it could run through the cities of Priluk and
Krasn. Perhaps there were movement between the springhead of the Oster and Uday to Belaya Vezha and
Glebl. Both variants are taken out to the watershed of the Seim and Sula under the control of the cities
Zartuy and Vur. The key fortress was Kursk whence the road led North. Generally the route Kiev-Bolgar
requires new research but the existence of ancient watershed road is no doubt.
Keywords: trans-European way, watersheds road, Kiev, Bolgar, caravan, mansil, camping,
Lipovoye, Gochevo, Zeleny Gay.

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ
Рис. 1. «Русский» отрезок пути Киев-Болгар по Б.А. Рыбакову. А – столица Руси; Б – летописные
города и предполагаемые манзили; В – гипотетическое направление торговой трассы.
Рис. 2. Западное звено водораздельного пути. А – летописные города; Б – предполагаемые манзили
и древнерусские городища; В – курганный могильник; Г – караванный путь по А.П. Моце; Д – возможные
варианты прохождения пути; Е – древние лесные массивы.
Вероятные стоянки караванов: 1 – Гоголев; 2 – Русанов; 3 – Перемога; 4 – Барышевка; 5 –
Монастырище; 6 – Парафиевка-Южное; 7 – Липовое; 8 – Гайворон; 9 – В. Самбор.
Рис. 3. Восточный отрезок «русского» участка трассы. А – летописные города; Б – предполагаемые
манзили и древнерусские городища; В – курганные могильники; Г – караванный путь по А.П. Моце; Д –
возможные варианты пролегания трассы; Е – древние лесные массивы.
Вероятные стоянки караванов: 1 – Липовое; 2 – Жовтневое; 3 – Зеленый Гай; 4 – Горналь; 5 –
Куриловка; 6 – Гочево.
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УДК 94 (477.8) : 94 (477.75) «1624»
Іван Тимів
(Калуш)
НАПАД ТАТАР НА ПОДІЛЛЯ І ПРИКАРПАТТЯ ВЗИМКУ 1624 Р.
У статті представлено події татарських нападів на подільські й галицькі землі взимку
1624 р., розглянуто основні джерела та історіографію проблеми. З’ясовано чисельний склад
ворогуючих сторін та їхні цілі, уточнено місця вирішальних боїв із ногайцями. Розкрито перебіг
і наслідки ворожих вторгнень. Установлено, що усі набіги були організовані з єдиною метою –
захоплення здобичі і, передусім, ясиру. Під час нападів значних матеріальних збитків зазнали міста
й села краю.
Ключові слова: гетьман С. Конецпольський, Оришківці, Шманьківці, джерела, татари,
напад, битва, збитки.

13

Наукові записки з української історії
У середині 20-х років XVII ст. активність наступальної зовнішньої політики
Османської імперії було дещо призупинено. Мирна позиція Порти в європейській політиці
була зумовлена внутрішньою кризою в державі та відновленням на початку 1624 р.
важкої затяжної війни з Іраном. У цих умовах суттєво зросла роль Кримського ханства.
Хан Мегмед-Гірей (1624-1627) усупереч сподіванням польської сторони був налаштований
вороже щодо Речі Посполитої. Це уміло використав угорський король Габор Бетлен (16131629), який схилив хана на свій бік і заручився його підтримкою в анти-польських діях.
Одночасно почастішали і ногайські набіги на польські землі [6, с. 118 ]. Одним із них був
похід орди в українські землі узимку 1624 р.
У статті йдеться про події татарських нападів на подільські й галицькі землі взимку
1624 р., розглянуто основні джерела та історіографію проблеми. З’ясовано чисельний склад
ворогуючих сторін та їхні цілі, уточнено місця вирішальних боїв з ногайцями. Розкрито
перебіг і наслідки ворожих вторгнень.
Методологічною основою дослідження є принцип історизму, який передбачає цілісний
всебічний підхід до вивчення історичних подій і явищ. У процесі опрацювання комплексу
джерел були використані загальнонаукові методи: порівняльний, проблемно-хронологічний,
аналітичний, узагальнюючий.
Перш ніж розпочати висвітлення лютневого нападу орди в 1624 р., який був
найбільшим з поміж інших, стисло охарактеризуємо ті набіги, які передували йому. До
таких, зокрема, належить комбінований кримсько-ногайський напад на Річ Посполиту,
здійснений, імовірно, в січні 1624 р. Про цей маловідомий похід є звістка в документах
«Кримських» і «Турецьких справ», що зберігаються в архіві Посольського приказу
Московського головного архіву міністерства закордонних справ на яку натрапив дослідник
А. Новосельський. «На початку 1624 року, – пише історик, – Давлет Гірей разом із
Кантеміром воював у Польщі. До походу були залучені казиєвці (малі ногаї) і азовці
під орудою Бек-Темір аги. Напасники захопили стада (мабуть, худоби чи коней. – І. Т.)
і полон, який продали за море в Азові [5, c. 154]. Подробиці цього походу потребують
більш докладного вивчення. Проте із зазначеного вище зрозуміло, що не тільки Кефе, а
й Азов був невільничим ринком. Важливим є й той факт, що, незважаючи на незгоди між
крицями і ногайцями, можливість отримання швидкої і легкої здобичі сприяла тимчасовому
примиренню, ба навіть об’єднанню спільних зусиль.
Ще одне повідомлення про сутичку із татарами на початку 1624 р. знаходимо в
листі Томаша Замойського, який пише, що «цей успіх самому панові гетьману устелив
щасливий шлях до перемоги» [20, c. 93]. Сказане переконує, що бій із татарами відбувся
саме перед лютневими подіями 1624 р. Місцем зіткнення супротивників було Поділля,
де військо Стефана Хмілецького зійшлося у двобої із великим загоном Сармаш-мурзи, в
якому «знищив чимало поганства, щасливо відібрав невільників і всю здобич». Однак сам
польський керманич у цьому бою зазнав поранення стрілою в бік і змушений був передати
командування мужньому лицареві Янові Дзіку [20, c. 93]. Це повідомлення є важливим у
плані уточнення тієї обставини, що у наступних бойових діях із татарами біля села Залісся
Стефан Хмілецький уже участі не брав, його військом командував згадуваний уже Ян Дзік,
бо командувач зазнав поранення [20, c. 94]. Та повернемося до подій менш вдалого походу
орди в лютому 1624 р.
У вітчизняній історичній науці на цю подію звертали увагу Михайло Грушевський [3,
c. 517], Віктор Мандзяк [4, c. 245], серед польських дослідників – Станіслав Журковський
[20, c. 93-94], Олександр Чоловський [7], Тадеуш Корзон [13], Маурицій Горн [10; 11],
Лєшек Підгородецький [16], Єжи Теодорчик [19], Януш Паєвський [15], Владислав
Чаплінський [8, c. 523], Здіслав Спєральський та Ян Віммер [18], Анджей Гліва [9], Януш
Сікорський [17] та ін.
Важливим джерелом, у якому повідомляється про татарський похід в українські
землі взимку 1624 р., є «Щоденник щасливої битви над татарами гетьмана польного
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Станіслава Конецпольського на Поділлі під Шманьківцями 6 лютого 1624 р.». Матеріали
«Щоденника…» дають змогу простежити напрям руху татарського війська, розгром і
переслідування ворога [7, c. 97-98]. Цей документ виявив польський історик Олександр
Чоловський серед рукописів бібліотеки Чарторийських у Кракові [7, c. 93].
До важливих джерел історичної інформації про події зими 1624 р. на Поділлі і
галицьких землях Руського воєводства належить і епістолярій Томаша Замойського, у
якому частково висвітлено події біля села Залісся [20].
Німецькі хроністи Кевенгіллер і Абелін повідомляють про напад ординців на Поділля
і Львівську землю в січні 1624 р. Татарське військо чисельністю 40 тис. (чисельність
війська завищена. – І. Т.) воїнів зайняло Тернопілля, Золочівщину, Чортків і околиці.
На заклик гетьмана С. Конецпольського стати на захист краю відгукнулися Валентин
Рогавський із відділами [14, c. 130].
Щоденник цієї битви фіксує появу ординців на Поділлі ще на початку 1624 р.:
«27 січня татари чисельністю 15 тис. вершників прямували до Язлівця», – мовиться у
документі [7, с. 97; 15, с. 95].
Повторне вторгнення орди розпочалося 4 лютого 1624 р., коли ногайці, керовані
синами Кантеміра, перейшли польський кордон біля Снятина і рушили в напрямку
Чорткова, де розпустили загони для грабежу. Напасники почувалися впевнено, тому навіть
не вели розвідки [16, c. 142]. Цього дня ординці, подолавши річку Прут, розділилися на
дві частини. Одна під командою сина Кантеміра рушила на Чортків, а друга під орудою
Алі-паші стала кошем під Язлівцем [10, c. 45].
Гетьман С. Конецпольський, зібравши військо (3500 кварцяних жовнірів і 1500
добровольців), швидко рушив на ворога [16, c. 142]. Всього, за даними Теодора Корзона,
у Скалі було сформовано 7 хоругв, які очолив Стефан Хмілецький [13, c. 219]. А татари
тим часом продовжували спустошення: 5 лютого в надвечір’ї вони дісталися сіл Лосяч, що
між Чортковом і Скалою і Давидовцями, і спалили їх. «Одних людей повбивали, а інших
забрали» [7, c. 97], – розповідає сучасник подій.
Під час зимового вторгнення татарське військо очолювали Джантемір і Мегмед –
сини буджацького мурзи Кантеміра, під орудою яких було 5 000 вершників [4, c. 245].
Вирішальні події відбулися біля села Оришківці на Тернопіллі. Однак у польській
історіографії місцем вирішального бою вважається село Шманьківці (Чортківський
район, Тернопільщина – І. Т.) [7, c. 97; 8, с. 523]. «Військо Стефана Хмілецького і Яна
Дзіка, розгромило татарські ватаги під Шманьківцями (на схід від Чорткова), – писав
Маурицій Горн [10, c. 45].
У старих польських виданнях як місце битви згадується також село Залісся
(Чортківський район Тернопільської області – І. Т.), де полковник С. Хмілецький
(насправді то був уже Ян Дзік – І. Т.) 6 лютого 1624 р. завдав нищівного удару поганцям.
У результаті розгрому орди було звільнено 1000 невільників. Гетьманське військо
переслідувало ворога аж до Оришківців [14, c. 131]. На Залісся, як місце битви з татарами,
вказує Томаш Замойський: «Татари були застануті вночі зненацька біля села Залісся і
розгромлені поблизу Скали. Це був інший татарський загін» [20, c. 93]. У дійсності, це
міг бути другий підрозділ ординського війська. Адже відомо, що ногайці були поділені
на декілька відділів. Довідавшись про поразку своїх, татари атакували польський табір,
у якому знаходилася польська піхота, а інші відділи степовиків атакували коронне
військо, намагаючись зупинити його наступ, щоб тим самим дати змогу відійти кошеві із
невільниками і здобиччю. Але не витримавши натиску важкої кавалерії, ногайці почали
втікати. Гетьманська легка кіннота гнала ординців до Дністра. Напасники зазнали значних
втрат. Серед убитих були й два сини Кантеміра [16, c. 142, 143].
Довершив розгром гетьман С. Конецпольський із кварцяним військом. Розпочавши
потужний навальний наступ на татарський кіш, він завдав значних втрат неприятелеві.
Переслідування ординців тягнулося три милі. Під час наступу через великий мороз жовнірам
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руки примерзали до зброї. Не оминуло це лихо і гетьмана, який від обмороження втратив
палець [20, c. 93]. Воєнний історик Теодор Корзон зазначав, що «Стефан Хмілецький 4 і
6 лютого вдарив на татарський кіш під Шманьківцями» [13, c. 219].
На думку українських дослідників, вирішальна битва супротивників відбулася
6 лютого 1624 р. саме поблизу села Оришківці (Гусятинський район Тернопільської обл. –
І. Т.). «Під час бою, – зазначає історик Віктор Мандзяк, – ногайці намагалися врятувати
свій кіш від нападу й почали атакувати польський табір, але контратака польської важкої
кавалерії на чолі із гетьманом спричинила розгром напасників. Обидва татарські очільники
загинули (за іншою версією один таки врятувався втечею) [4, c. 245].
Розбіжність у трактуванні місця події пояснюється рухливістю ворожих військ.
Розпочавшись поблизу Шманьківців, бойові дії проти татар остаточно завершилися
неподалік Оришківців. Обставини останнього епізоду битви пов’язані із переслідуванням
супротивника, який відступав, з метою звільнення ясиру. У згадуваному вже «Щоденнику…»
зазначено: «6 лютого польське військо Стефана Хмілецького, переслідуючи два татарські
загони, що супроводжували полон від Шманьковець до Чорткова, гнали ординців, рубаючи
їх по дорозі аж до лісу за Оришківцями, де найбільше було забито негідників. Ясиру
безліч, в тому числі дітей звільнено» [7, c. 97-98 ].
Погоджується із таким перебігом подій і сучасний польський дослідник Лєшек
Підгородецький. «Вранці 6 лютого, – зазначає учений, – гетьман напав на грабіжників, б’ючи
і переслідуючи татар велику милю – від Шманьковець до Чорткова» [16, c. 142].
Тим часом інший відділ ногайців, який очолював Алі-паша, зупинився кошем поблизу
Ялівця (село в Бучацькому районі Тернопільської обл.) однак, довідавшись про поразку
своїх, вирушив на Буковину [7, c. 98; 10, c. 45].
І хоча орда у цьому двобої була суворо покарана, проте своїх нападницьких дій не
припинила. Незважаючи на поразку, татари продовжували влаштовувати невеликі турбуючі
набіги. Під час одного із таких нападів Стефан Хмілецький 17 квітня 1624 р. розгромив
татарський відділ під Олеськом [14, c. 130]. Ще одне вторгнення ногайців на чолі із мурзою
Кантеміром сталося 26 травня 1624 р. Цього разу орда буджацьких татар прямувала на
Львівщину, про що людність було сповіщено пострілом із гармати з Високого Замку [15,
c. 95]. Шлях татарських загонів в українські землі проходив нижньою течією Дністра через
Молдавію [12, c. 186].
Невдалий зимовий похід татар, імовірно, став поштовхом до наступного літнього
нападу ординців 1624 р. під командування самого мурзи Кантеміра, якому відведене
окреме дослідження.
Воєнна здобич, передусім у вигляді полонених, яким легко знаходили збут або
вимінювали на гроші, була основною метою походів кримських військ. Тому набіги частогусто відбувалися всупереч політичним цілям Кримського ханату та його міжнародним
зобов’язанням. Особливо страждали від них українські землі Речі Посполитої [1, с. 465].
У лютому 1624 р. татари забрали у неволю із Калущини міщан Войнилова, селян
Довгої Горішньої і Довгої Нижньої, Неговець, Станькови, Томашівців та інших сіл [11,
c. 42]. Усього впродовж 1624 р. ногайці Кантиміра вибрали 5000 осіб, з яких 1000
осіб – діти [11, с. 90-91]. У зв’язку з постійними татарськими набігами населення
низинних районів Прикарпаття масово тікало в Карпати, де осідало і засновувало нові
поселення [2, c. 6].
Незважаючи на короткочасне перебування в Руському воєводстві і на Поділлі, взимку
1624 р. ногайці Кантеміра завдали значних матеріальних збитків мешканцям краю. Лише у
Галицькій землі вони пограбували і спалили Вербів (Бережанщина), Войнилів (Калущина),
Злотники (Теребовлянщина), Косів [10, c. 45].
Як уже знаємо, в лютому 1624 р. буджацькі татари, перейшовши польсько-волоський
кордон біля Снятина, розгорнули наступ на Покуття, під час якого дощенту були знищені
Білявинці і Бобулінці (Бучаччина), Жуків (Тлумаччина), Жукотин (Коломийщина), Крехівці
(біля Івано-Франківська), Петликівці (Бучаччина) та інші поселення [10, c. 42].
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Значних збитків було завдано і приватним маєткам, до яких належали села Баранів
(Тернопілля), Кончакові (Львівщина), Красів (Тернопілля), Петрилів (Тлумаччина),
Поплавники (біля Галича) [10, c. 42] та ін. У Коломийському повіті знищено місто Косів,
села Іспас (біля Коломиї), Новоселицю, Матіївці, Рожнів [10, c. 42] та ін. Значних збитків
завдав лютневий напад орди й Теребовлянському повіту, де було винищено 5 містечок
і 27 сіл [10, c. 41-42]. Усього в лютому 1624 р. в Галицькій землі спустошено татарами
щонайменше 8 містечок і 70 сіл [10, c. 42] та ін.
Отже, незважаючи на те, що лютневий напад 1624 р. закінчився поразкою татар, усе
ж напасники встигли завдати значної шкоди усім трьом повітам Галицької землі. Чималих
збитків ординці завдали й подільським поселенням в околицях Чорткова.
Енергійна відсіч, влаштована татарам гетьманом Станіславом Конецпольським,
якій передувало щонайменше два татарські набіги у січні 1624 р., завдала значних втрат
напасникам, але не зупинила їхнього проникнення в українські землі в майбутньому.
Усього разом за період від січня до квітня 1624 р. відбулося п’ять татарських набігів,
які зустріли відсіч, тому й зафіксовані у джерелах. Усі вони були зорганізовані з єдиною
метою – захоплення здобичі й передусім, ясиру. Під час нападів значних матеріальних
збитків зазнали міста і села краю.
Доцільним напрямком дальшого дослідження цієї проблеми могло б стати вивчення
за актовими джерелами демографічних втрат, яких зазнали Подільське і Руське воєводства
під час ординських набігів у 1624 р., уточнення хронології та обставин перебігу згаданих
нападів з усіма наслідками, з’ясування втрат пам’яток церковної архітектури тощо.
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Тымив И. Нападение татар на Подолье и Прикарпатье зимой 1624 г.
В статье представлены события татарских нападений на подольские и галицкие земли
зимой 1624 г., рассмотрены основные источники, историография проблемы. Выяснен численный
состав враждующих сторон и их цели, уточнены места решающих боев с ногайцами. Раскрыты
ход и последствия враждебных вторжений. Установлено, что все набеги были организованы
с единой целью – захвата добычи и прежде всего ясыря. Во время нападений значительный
материальный ущерб нанесен городам и селам края.
Ключевые слова: гетман С. Конецпольский, Оришковцы, Шманьковцы, источники, татары,
нападение, битва, ущерб.
Tymiv I. The Tatars invasions to Podillya and Prykarpattya in winter 1624.
The article represents the events of the Tatar invasions to the territory of Podillya and Halychyna
in winter 1624. The main sources and the historiography of the problem are also studied. It’s found out
the numerous complement of the enemy forces and their aims. The places of the determinative battles
with the Nogais are made more exact. The course and the consequences of the enemy invasions are
discovered. It’s determined that all invasions were organized to capture the plunder, first and foremost the
captives. During the invasions the towns and villages of the region incurred losses.
Keywords: hetman S. Konetspolskiy, Oryshkivtsi, Shmankivtsi, sources, Tatars, invasion, battle,
losses.
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УДК 94(477)«1812»
Володимир Стеценко
(Переяслав-Хмельницький)
УНІФІКАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ
ДО ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
НАПЕРЕДОДНІ ПОДІЙ 1812 РОКУ
Кінець XVIII – початок XIX ст. був періодом величезних політичних змін і соціальних
перетворень в Україні, спричинених насамперед новою геополітичною ситуацією, що складалася в
Центральній і Східній Європі.
Наприкінці XVIII ст. внаслідок соціально-економічної та військової відсталості, а також
політичної анархії безславно припинила своє існування колись могутня Річ Посполита, до складу
якої входила значна частина українських земель. На півдні розпалося агресивне Кримське ханство,
яке з кінця XV ст. своїми нападами постійно загрожувало населенню України. У зв’язку з цими
змінами зникли держави, які помітно впливали на розвиток подій в Україні, а українські землі
через це почали набувати нової політичної конфігурації.
Ключові слова: українська козацька держава, уніфікація, намісництва, русифікація,
панрусизм, капітани-ісправники, iнкорпорацiйна політика, патріотизм, харківські романтики.

Особливістю перебування українських земель у складі Росії в XVIII ст. був тотальний,
безперервний, хоча і хвилеподібний, наступ самодержавства на права України та українців.
Суть цього наступу полягала в намаганні ліквідувати українську автономію та чимдалі
інкорпорувати ці землі до складу імперії. З огляду на це можна констатувати, що офіційна
російська політика в українському питанні у цей час пройшла кілька етапів, у межах яких
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темпи, форми, методи, інтенсивність та результативність імперської експансії були різними,
але поступальність цього процесу зберігалася постійно.
У червні 1762 р. до влади в Росії прийшла Катерина ІІ. Дотримуючись девізу
«недокінчене завершуємо» почалася трансформація в державі, яка для України виявилась
фатальною. Було взято жорсткий курс на централізацію та русифікацію. Суть цієї політики
виражена короткою фразою імператриці: «Коли в Малоросії зникнуть гетьмани, треба
зробити все, щоб стерти з пам’яті їх та їхню добу»
Історіографію даного дослідження склали багаточисельні наукові дослідження та
публікації вітчизняних та зарубіжних дослідників, що стосуються розвитку історичного
процесу та української історіографії стосовно вивчення даних подій (Гелей С.
«Консервативна течія в суспільно-політичній думці України XIX ст.» [4], Оглоблин О.
«Українська історіографія. 1917-1956 рр.» [10], Оршан Я. «Розвиток української політичної
думки за сто літ» [11], Охрімович Ю. «Розвиток української національно-політичної думки»
[12], Салтовський О.І. «Концепції української державності в історії вітчизняної політичної
думки (від витоків до початку XX сторіччя») [13]).
До аналізу також залучено роботи, присвячені безпосередньо місцю України в планах
Російського самодержавства, щодо знищення будь-якої автономії на українських землях.
До цієї групи слід віднести й підручники з курсу Історії України (Борисенко В.Й. «Курс
української історії» [1], Верига В. «Нариси з історії України (кінець XVIII – початок
ХХ ст.») [2], Крип’якевич І.П. «Велика історія України» [8], Шевчук В.П. «Історія
української державності: Курс лекцій» [16]).
Метою статті є аналіз внутрішнього життя України та уніфікації його до
загальноімперських стандартів російського самодержавства.
У 60-80-х рр. XVIII ст. царський уряд ліквідував залишки Української козацької
держави, коли були скасовані гетьманство, полковий устрій, впроваджено новий
адміністративний устрій за російським зразком, перетворено козацькі полки на регулярні
частини російської армії [2, с. 211-212].
Серед українських земель, які на початку XIX ст. перебували в складі Російської імперії
і становили її південно-західну частину, виділилися чотири великі регіони: Слобожанщина,
Лівобережна Україна, Правобережна Україна, Південна (степова) Україна.
До складу лівобережних українських земель входили дві історичні області – частина
Наддніпрянщини й Слобідська Україна. В офіційних імперських документах територію
лівобережної Наддніпрянщини називали Малоросією.
Після другого й третього поділів Польщі до складу Російської імперії увійшли
Київщина, Брацлавщина й Волинь. Саме ці землі, розміщені на правобережній частині
Наддніпрянщини, офіційно називалися Південно-Західним краєм [5, с. 109-110].
Протягом останньої чверті XVIII ст. в Російській імперії існував поділ на намісництва.
Ця адміністративно-територіальна одиниця місцевого управління була запроваджена
в 1775 р. «Установленням про губернії». Усього на теренах Російської імперії були
утворені 34 намісництва. На чолі кожної адміністративної одиниці стояв намісник, що мав
надзвичайні повноваження від царя. На нього покладалося здійснення урядових, військових
справ та адміністративного, судового, поліційного й фінансового управління.
Відповідно до царського указу від 1796 р. «Про новий поділ держави на губернії»
в Україні замість намісництв створювалися губернії. У 1796 р. Лівобережна Україна
отримала назву Малоросійська губернія. На територіальній основі Катеринославського
й Вознесенського намісництв була знову утворена Новоросійська губернія. У 1802 р.
Малоросійська губернія була поділена на Чернігівську й Полтавську, а Новоросійська –
на Таврійську, Катеринославську й Миколаївську (з 1803 р. вона стала називатися
Херсонською) [7, с. 110]. Таким чином, на початку XIX ст. на теренах України, що
перебували під владою Російської імперії, існувало 9 губерній. У 1815 р. до Російської
імперії були також приєднані Холмщина й Підляшшя.
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У 20-30-х рр. XIX ст. царизм запровадив в Україні, як і в інших національних
околицях Російської імперії, особливу, найжорстокішу форму державного управління –
генерал-губернаторства, що були покликані придушувати національно-визвольний рух та
посилювати імперське панування. У середині XIX ст. з 10 генерал-губернаторств Російської
імперії 3 припадало на Україну.
Так звана підросійська Україна в цей час об’єднувала у своєму складі майже 85 %
етнічних українських земель. Російське самодержавство керувалося у своїй колоніальній
політиці загальним принципом багатонаціональних імперських утворень – установленням
політичної, економічної та національної зверхності панівної нації над підкореними.
Тому реформування територіально-адміністративної системи України мало на меті
насамперед посилення влади імперського центру над українським народом, ліквідацію його
національних особливостей та остаточне зросійщення українців [15].
Ідеї панрусизму в державній політиці російського царизму почали визрівати ще за
часів Катерини II. Займаючи російський престол, цариця хотіла піднести міжнародний
престиж росіян і заявляла, що вони перебувають на тому ж історичному рівні, що й усі
інші європейські народи. Державні діячі наступних часів послідовно насаджували міфічну
ідею абсолютності російського народного духу в усій імперії. Для цього наполегливо
втілювалася в життя так звана теорія офіційної народності С. Уварова. Вона базувалася на
міфах про «єдину й неділиму Росію» і тріаді «православ’я, самодержавство, народність»,
які й стали символом реакційної, шовіністичної політики російського царизму на
українських землях.
У ході практичної реалізації цієї політики царські власті ігнорували прагнення
українського народу відродити свою державність, українців усіма засобами примушували
забути власну історію, традиції, звичаї, мораль, рідну мову, ментальність і таким чином
назавжди втратити національну самосвідомість [16, с. 292].
Тотальній росіянізації (русифікації) були підпорядковані всі сторони життя
українського суспільства. Навіть заснування в 1834 р. Київського університету, за задумом
царату, було покликане служити цій меті. Зокрема, цар Микола І убачав справжнє
призначення новоствореного в Києві університету в тому, щоб «... поширювати російську
культуру й російську народність у спольщеній Західній Росії» [15].
Окрім цього, важливу роль у здійсненні шовіністичної антиукраїнської політики
відігравали запроваджені в Україні тверді адміністративні методи управління. Усі дев’ять
новостворених українських губерній були безпосередньо підпорядковані царській владі.
Губернаторів, які здійснювали керівництво в губерніях, призначав особисто цар. Губернатор
спирався на губернське правління, до якого входили: віце-губернатор; радники; прокурор.
Губернське правління здійснювалося за підтримки станових органів – дворянських
зборів на чолі з предводителями дворянства. У повітах, з яких складалися губернії,
владарювали царські капітани-ісправники. Повіти ділилися на стани, очолювані
поліцейськими приставами. Численні державні податки з українців збирала імперська
казенна палата. Кількість міст, які мали самоврядування за магдебурзьким правом,
поступово зменшувалася. У 1835 р. було скасоване самоврядування в Києві. Міське
самоврядування там, де воно ще зберігалося, перебувало під постійним контролем
губернатора [1, с. 332-333].
З утворенням генерал-губернаторств і появою призначених царем генералгубернаторів, наділених усіма цивільними, державними та військовими правами, імперська
влада в Україні значно посилилася.
Запровадження нової адміністративної системи управління супроводжувалося
швидким розростанням чиновницького апарату й посиленням суцільного контролю над
внутрішнім життям України. Ключові позиції на всіх адміністративних рівнях, як правило,
займали російські чиновники. Панування російської мови в канцеляріях, судах і побутовому
спілкуванні заможної верхівки змушувало користуватися нею й ту частину українського
населення, яка намагалася зберегти свою національну культуру.
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Генерал-губернатори та інші високі урядовці, що правили в Україні, були
неприхованими російськими шовіністами й царськими сатрапами. Позитивний виняток
серед них становлять лише малоросійські губернатори князі О. Куракін та М. РєпнінВолконський. М. Рєпнін-Волконський щиро бажав процвітання Україні, прагнув відродити
козацтво, піклувався про розвиток народної освіти [15, с. 221]. На думку відомого історика
О. Оглоблина, саме М. Рєпніна нащадки колишньої козацької старшини бачили наступним
гетьманом України в разі відновлення гетьманської влади [10, с. 100-101].
Територія України входила до складу таких намісництв: Харківського (утворене
1780 р.); Київського й Чернігівського (утворені 1781 р.); Катеринославського (утворене
1783 р.); Брацлавського, Подільського й Волинського (утворені 1793 р.); Вознесенського
(утворене 1795 р.). Українські губернії Російської імперії: Київська, Полтавська, Чернігівська,
Слобідсько-Українська (з 1835 р. – Харківська), Катеринославська, Херсонська, Таврійська,
Подільська, Волинська. Генерал-губернаторства підросійської України: Малоросійське
(Харківська, Чернігівська та Полтавська губернії); Київське (Київська, Подільська й
Волинська губернії); Новоросійсько-Бессарабське (Катеринославська, Херсонська і
Таврійська губернії).
Росiйсько-українськi вiдносини у Правобережній Українi, говорячи словами академiка
В.I. Вернадського, зводилися до поступового поглинення i переварювання Росiєю України
як iнородного полiтичного тiла, в ході яких лiквiдовувалися основи мiсцевого культурного
життя i переслiдувалися етнографiчнi відмінності [3, с. 9].
Iнтереси iмперiї зумовлювали розповсюдження iмперського панування i встановлення
необхiдного контролю над усiма життєво важливими сферами Правобережної України.
Неодмiнною передумовою i головною рушiйною силою проведення в нiй суспiльно-полiтичних i
соцiально-економiчних перетворень, оформлення краю у вiрнопiддану складову самодержавства
та забезпечення його вростання в склад Росiї стала армiя. Вiдвiвши Правобережжю роль
колонiї i розмiстивши в ньому численнi вiйська, Петербург екстраполював на нього та став
цiлеспрямовано здiйснювати апробовану в Лiвобережнiй Українi iнкорпорацiйну полiтику.
Першочерговим у цiй полiтицi виступали насадження самодержавних суспiльних i правових
вiдносин, реалiзацiя нового оформлення полiтичного i територiального статусу Правобережної
України та унiфiкацiя характерного для Росiї державного ладу, управлiння господарством,
соцiально-полiтичною i духовно-культурною сферами.
Відтак корінне українське населення опинилось у надзвичайно консервативних
умовах, пронизаних iмперською iдеєю i повним iгноруванням його прав та iнтересiв.
Конкретним виявом цього було утвердження росiйської влади адмiнiстративними методами
на крiпосницько-деспотичних засадах з одночасним тотальним втручанням чиновникiв у
громадське життя українцiв.
Головними державними адмiнiстративно-територiальними структурами Правобережжя
стали, як вiдомо, Волинська, Київська i Подiльська губернiї, кожна з яких, у свою чергу,
ділилась на двадцять повітiв, а форпостами iнкорпорацiйної полiтики – губернськi та
повітовi мiста. З тим, щоб забезпечити її реалiзацiю, царизм формував i всiляко змiцнював
у краї свою соцiальну базу, розширюючи економiчнi позицiї i правовi повноваження
росiйських, польських та iншоетнiчних помiщикiв, водночас зберiгаючи i посилюючи
станову безправнiсть українців [16, с. 105-106].
Аналiз документальних джерел, архiвних матерiалiв i опублiкованих праць показує,
що на межi XVIII-XIX ст. українцi регiону не стали соцiальним i нацiональним джерелом
формуванням нової адмiнiстрацiї, мiсцевого самоврядування та росiйського управління.
До влади навіть не була допущена заможна частина корiнних мешканцiв. Визначальний
вплив у мiсцевих органах влади отримали росiйськi, польськi магнати, шляхта та iноземнi
дворяни, органiчно пов’язанi з вiдсталим самодержавством i його оплотом – феодальнокрiпосницькою системою. Полiтичний курс i вся архiтектонiка державного управлiння,
запровадженi в Правобережнiй Українi, не вiдображали українських iнтересiв.
22

Збірник наукових статей. Випуск 37, 2015
В основi функцiонування запровадженого в краї режиму лежали самодержавнi
пріоритети i власне збагачення дворянства та розгалуженого чиновницько-бюрократичного
апарату. Корінні мешканцi для росiйського царизму були, як справедливо зазначав Михайло
Грушевський, будiвельним матерiалом «для культуры и общественности великорусской», а
Правобережжя – землеробською провiнцiєю у формi Hinterland, тобто краєм, що прилягав
до промислового i торгового регiону Росiї [6, с. 32].
Початок XIX ст. в українській історії нагадував період так званого «сумерку»
кінця XIV – початку XVI ст. – Україна нібито й існувала – існувала земля, міста і села,
народжувались і вмирали люди – і не існувала, оскільки про її державно-політичну
самостійність, окремішність, в тогочасних умовах, на думку багатьох, не могло бути й
мови. Втративши національну політичну еліту і залишки державності, розділена між двох
континентальних імперій – Російської і Австрійської – вона, здавалося, була приречена. Це
виглядало тоді як доконаний історичний факт.
Протягом першої половини XIX ст., внаслідок природного приросту й швидкої
колонізації малозаселених районів Півдня, зростало населення України. Якщо в 1795 р.
у підросійській Україні налічувалося 8,2 млн. осіб. (у цілому в Російській імперії
36 млн.), то в 1858 р. – 13,5 млн. осіб. (відповідно – 67 млн.). Міське населення України
за цей час зросло з 5 до 11 %. Особливо швидко збільшувалося населення Південної
України. Якщо на початку XIX ст. ця територія була малолюдною, то напередодні
реформи 1861 р. в двох південних губерніях – Херсонській і Катеринославській –
налічувалося понад 2 млн. осіб (зростання за півстоліття відбулося майже в
чотири рази) [14]. Соціальний устрій південноукраїнських земель був обумовлений
формуванням у цьому регіоні нової моделі соціально-економічних відносин, заснованої
не на примусовій, а на вільнонайманій праці.
Після довгих років Руїни національно-державне відродження України не могло
відбутися швидко. Кінець XVIII – початок XIX ст. на Наддніпрянській Україні були
позначені майже цілковитим припиненням національного життя.
Проте саме тут, на Лівобережній та Слобідській Україні, які територіально ближче
знаходилися до Росії, продовжувала жити народна пам’ять про колишню славу козацьку, про
Хмельниччину, про народну вольницю – Запорозьку Січ. Навіть у середовищі майже повністю
зрусифікованого новітнього українського панства, синів та онуків колишньої козацької
старшини ще не вмерло до кінця усвідомлення своєї національної особистості, збереглося
заповітне прагнення до самостійного розвитку, до власної національної держави.
Катерина II, видавши 1785 р. «Жалувану грамоту дворянству», яка фактично
дарувала українській шляхті і козацькій старшині права дворянства Російської імперії і,
за влучним висловом М. Брайчевського, була нагородою за зраду національних інтересів,
не лише спровокувала прискорену русифікацію української еліти, але й отримала деякі
неочікувані імператрицею наслідки. Для того, щоб підтвердити право на дворянство
українська шляхта і нащадки козацької старшини повинні були надати документи, що
підтверджували соціальний статус їх предків. Документи ці готувались на основі архівів
міст та козацьких канцелярій.
Особисті потреби викликали у багатьох представників українського дворянства
зацікавлення минувшиною, а разом з нею і гордість за свій народ, ностальгію за часами
могутності Козацької держави і мрії про її відродження. В освіченої частини населення
виник значний інтерес до книжок з історії, у першу чергу з часів козаччини. Особливою
популярністю користувались козацькі літописи та праці, написані в їх стилі, що
поширювалися в багаточисельних рукописах [1, с. 310-311].
Описуючи процеси, що відбувались на землях Гетьманщини в цей час, відомий
український історик І. Крип’якевич писав: «Бачачи, як давні життєві форми йдуть на
загибель, потомки старшини з любов’ю і замилуванням звертались до минулого своєї
країни, шукаючи в ньому аргументи для оборони своїх «вольностей» та розраду у
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важких переживаннях. Приваблював їх героїзм давніх часів, що дуже відрізнявся від сірої
буденщини, в якій доводилось їм жити. Вони почали з запалом збирати давні літописи,
документи та всякі архівні матеріали і намагалися на їх основі велич минулого» [8].
Захопленість героїчною минувшиною Вітчизни та гордість за неї спричинили початок
національного відродження. Цей процес охопив собою час на зламі двох століть. Не
відзначаючись яскравими політичними деклараціями і заявами, відкритими виступами,
протікаючи переважно в латентних формах, він, тим не менше, зумів забезпечити перехід
від територіально-державного патріотизму козацької старшини до етнічної самоідентифікації
нації її духовними лідерами.
Як зазначає дослідник історії консервативного напрямку в українській політичній
думці XIX ст. С. Гелей: «Активними проповідниками українського національного
відродження, прибічниками державницької ідеї у політичній думці кінця XVIII – початку
XIX ст. були Я. Маркович (1696-1770 рр.) письменник, автор «Щоденника» (Діяріуш), що
містить унікальні історичні та економічні відомості; В. Рубан (1742-1795 рр.) – письменник,
історик родом з Роменщини, секретар Потьомкіна, автор «Краткой літописи Малой Росії»;
В. Капніст (бл. 1756-1823 рр.) – визначний поет і громадський діяч, генеральний суддя і
губерніальний маршалок, родом з Полтавщини, автор «Оди на рабство», комедії «Ябеда»,
в яких засудив російську централізаторську політику Росії в Україні, домагався в 1891 р. у
прусського уряду в Берліні допомоги в боротьбі проти московської тиранії; Ф. Туманський
(1757-1810 рр.) – етнограф, громадський діяч, член-кореспондент Петербурзької академії
наук, видавав журнал «Российский Магазин», в якому вміщувалося багато матеріалів
до історії України; А. Чепа (1760-бл.1822 рр.) колекціонер документів з історії України,
служив в канцелярії малоросійського генерал-губернатора; В. Берлінський (1764-1848 рр.) –
археолог, директор київської гімназії, автор праці «Историческое описание Малороссии и
Києва»; В. Каразін (1773-1843 рр.) – громадський діяч, економіст, родом із Слобожанщини,
ініціатор заснування Харківського університету, відстоював ідею перебудови імперії на
конституційну монархію, вказував на колоніальну експлуатацію України; В. Ломиковський
(1778-1845 рр.) – історик і етнограф, родом з Полтавщини, автор перших збірок українських
дум; О. Мартос (1790-1842 рр.) – історик, автор п’ятитомної «Історії України», рукопис
якої загубився. Усі вони стояли на позиціях консерватизму, тобто на позиціях визнання
особливих цінностей традиційного ладу, традиційних форм життя, діяльності суспільства
і держави. Консерватизм став їхньою ідеологічною платформою в боротьбі за збереження
національних і станових привілеїв» [4, с. 65-66].
Державно-територіальний патріотизм козацької старшини та її нащадків на початку
XIX ст., як правило, не виходив за межі земель колишньої Гетьманщини та інтереси
козацько-старшинського стану. Це пояснювалось тим, що «... на лівому березі збереглося
українське дворянство, нащадки козацької старшини, що хоч з кінцем XVIII ст. почало
покидати свій народ, то все ж таки не було так винародовлене (зденаціоналізоване),
як наприклад на Правобережній Україні. З поміж цього дворянства і вийшли піонери
українського національного відродження...» [12, с. 1].
Варто зазначити, що процеси національного відродження кінця XVIII – початку
XIX ст. не стали явищем загальнонаціонального масштабу. І не лише тому, що вони,
як зазначалось вище, охоплювали переважно територію колишньої Гетьманщини та
концентровано виражали інтереси козацької старшини і її нащадків, але й тому, що
не охопили в повній мірі навіть весь цей соціальний стан. Як відзначає Ю. Охрімович:
«Більшість українського дворянства кінця XVIII-го ст. і перших чотирьох десятиліть XIX
віку, вступила на шлях безповоротного обмосковлення і великодержавного московського
патріотизму» [12, с. 4].
Державно-політична еліта вдруге в українській історії, у своїй більшості, зрадила
інтереси нації заради збереження і примноження власних станових привілеїв. Нація
повинна була починати все спочатку – формувати нову провідну верству, національнодержавницьку ідеологію, боротьбу за самостійне державне існування.
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Початок XIX ст., незважаючи на позірну спокійність і практично повну відсутність
відкритого і організованого українського руху, був, в дійсності, періодом, коли
зароджувався новий етап національного відродження. Подібні процеси на зламі XVIII і
XIX ст. відбувалися практично у всіх поневолених і позбавлених самостійного державнополітичного існування слов’янських народів.
Незважаючи на певні відмінності, національне відродження в Україні, як і у багатьох
народів Східної Європи, на думку В. Шевчука і М. Тараненка, проходило три головних
етапи: «... на початковому, так званому академічному етапі, характерному насамперед
ностальгічними настроями, невелика група вчених інтелектуалів в основному збирала
історичні документи, фольклор, предмети старовини, при цьому вважаючи, що незабаром
неповторність і самобутність їхнього народу зникне під суцільною навалою імперської
культури. Другий, або культурницький, етап був періодом несподіваного відродження
місцевих мов, їх дедалі ширшого використання в літературі та освіті. Й, нарешті,
на третьому етапі поступово формуються, зростають і набирають сили національнопатріотичні організації, які поряд із культурницькими завданнями починають висувати і
політичні вимоги, спрямовані на розвиток місцевого самоврядування. В цих політичних
вимогах простежується неприховане бажання поневолених народів досягти спочатку хоча б
обмежених автономних прав, а в перспективі й поборотися за створення власної незалежної
держави» [16, с. 329-330].
Замилування козацькою минувшиною на початку XIX ст. в Україні носило характер
переважно ностальгійно-пасивний. Воно, сприяючи збереженню державницької традиції
Козацької держави, все ж мало переважно консервативний і, в умовах того часу,
непродуктивний характер. Непродуктивність його полягала в тому, що зважаючи на свій
становий характер, цей феномен політичного мислення українців репрезентував ідеали
і прагнення лише частини провідної верстви нації і не отримав значного поширення в
масах, де про минувшину згадувалось не як про гетьманську державу, а як про козацьку
вольницю. Крім того державницький ідеал минулого у дворянських колекціонерів козацької
старовини носив переважно територіально-становий, а не національно-етнічний характер.
Подолати цю прірву між основною масою нації та тією частиною її політичної еліти, що
залишилась вірною ідеалам державності допомогли процеси, що на перший погляд не
мали до цього ніякого відношення.
Літературне відродження початку XIX ст., початком якого є поява у світ написаної
живою народною мовою «Енеїди» І. Котляревського (1798 р.). Написана в бурлескній,
жартівливій формі вона не викликала заперечень у царської цензури і, в той же час,
пропагувала ідеї поєднання народного світосприйняття з прагненням до власної держави,
як політичного ідеалу. Написана народною мовою, «Енеїда» поширювалась практично
серед усіх прошарків українського суспільства, захоплювала не лише дотепністю й
поетичним талантом автора, а й описом героїчної минувшини, в якому ідеї патріотизму
органічно поєднувались з традиційним народним демократизмом [17, с. 5-6].
Я. Оршан, один з дослідників української політичної думки, відзначав, що:
«Українське літературне відродження, яке припадає на кінець XVIII і початок XIX ст.
(Котляревський, Гулак-Артемовський, Квітка-Основ’яненко, Гребінка, Костомаров,
Церетлів, Максимович. Бодянський і др.) є теж у великій мірі защіпленням на
українському ґрунті нових ідейних впливів заходу (м. ін. дуже великий вплив німецького
історіософа і етнографа Й. Гердера). Але для розвою української політичної думки
це відродження безпосередньо не принесло здвигу вперед. Його представники не
репрезентують собою ніякого політичного руху. У тодішніх українських письменників,
філологів, істориків та етнографів бачимо любов до природи української землі, любов
до побуту, звичаїв, повір’їв і пісень українського простолюддя, оборону самостійності
української мови, прав української літератури на самостійний розвиток і врешті
романтичну тугу за історичним минулим України. Але ця туга має в них чисто пасивний
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характер і не зобов’язував їх до нічого в реальному житті. Вони духовні батьки
аполітичного українства – «українофільства» і «народовства»...» [11, с. 34-35].
Коли щодо Г. Квітки-Основ’яненка, П. Гулака-Артемовського, Є. Гребінки та ряду
інших можна погодитись з висновком Я. Оршана про те, що «для розвою української
політичної думки це відродження безпосередньо не принесло здвигу вперед» [11, с. 43],
то щодо І. Котляревського чи М. Костомарова даний висновок не може бути прийнятним в
повній мірі.
Започаткований І. Котляревським процес творення нової української літератури
став основою для етнічного розуміння нації, поєднання етнічного і державницького в
подальшому розвитку української політичної думки. І хоча надмірна захопленість етнічним
часто переростала у більшості учасників тогочасного українського літературного процесу в
аполітичний етнографізм, але й він, в умовах тотального заперечення етнічних відмінностей
між українцями і росіянами з боку імперської влади, вимагав певної особистої мужності і
сприяв не лише збереженню, але й подальшому розвитку української нації в класичному
ліберально-буржуазному розумінні, що його пропагував Й. Гердер.
Центром формування нової української літератури став Харків, що був на той час
головним містом Слобідської України і знаходився поза межами території колишньої
Гетьманщини.
Саме цей факт ряд вчених, поділяючи думку, висловлену О. Пріцаком, вважає одним
з вирішальних у тому, що українське культурне відродження початку XIX ст. виявилось
вільним від консервативно-автономістичної традиції територіального патріотизму нащадків
козацької старшини [13].
Досліджуючи цей розрив між державницькою традицією і етнічним розумінням
нації І. Лисяк-Рудницький зазначав: «Наші патріоти кінця XVIII – початку XIX
століття мислили не етнічними, а історично-правними категоріями. Вони прагнули, щоб
«Малоросії» були повернені її права та вольності, гарантовані Переяславською умовою;
їх ідеалом була віднова автономії Гетьманщини приблизно в таких формах, як вона
існувала до централістичних реформ Катерини II. Але ж бо чинність Переяславської
умови не поширювалась на Слобожанщину, яка ніколи не входила до складу держави
Війська Запорозького, що виникла у ході визвольної війни під проводом Богдана
Хмельницького.
Незважаючи на те, що обидві територіальні одиниці, Гетьманщина – «Малоросія» та
Слобожанщина – «Україна», були заселені одним народом та що в них існували подібні
суспільні відносини, вони посідали різний державно-правний статус. Тоді як Гетьманщина
зберігала до другої половини XVIII ст. прикмети автономної держави, хоч і під зверхністю
династії Романових, Слобожанщина від початку належала до Московського царства. Цю
відмінність між обома територіями гостро відчували сучасники. Наприклад, Сковорода
називав «Малоросію» своєю матір’ю, а «Україну» «тіткою».
Висунення харківськими письменниками-романтиками на перший план «мужицького»
етнографізму стало альтернативою тужливо-пасивного аристократичного державництва і, як
твердить Б. Ольхівський, «було під той час єдиним порятунком національної ідеї, єдиним
можливим виходом з ідеологічного сліпого кута. Відкривало широкі шляхи для культурної
творчості, шлях до вивчення життя мас до їх усвідомлення («просвітянство»), для всього
того, що творило нові підстави майбутнього відродження державної ідеї» [9, с. 208].
Оцінюючи роль Харкова у становленні сучасної української нації, розвитку
української політичної думки, І. Лисяк-Рудницький наголошував на тому, що він «... дійсно
заслуговує на назву «першої столиці відродження»...: гурток учених і літераторів, що
скупчився біля Харківського університету, започаткував дослідження над українським
фольклором і впровадив народну мову до літературного користування. Під впливом подувів
європейського романтизму вони «відкрили» українську етнічну тотожність, що послужило
за фундамент для формування новочасної української національної свідомості.
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Проте слід зазначити, що «харківські романтики» були вільні від будь-яких політичних
тенденцій, вони були чистими культурниками. Політизація українського відродженського
руху наступила щойно на другому етапі, після повернення його центру до Києва в 1840-х
роках» [9, с. 212-213].
Окрім козацько-старшинської державницької традиції та літературного процесу на
демократичній етнічній основі, значний вплив на формування української політичної думки
першої половини XIX ст. мала діяльність в Україні таємних товариств.
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Стеценко В. Унификация внутренней жизни Украины к общероссийским стандартам
накануне событий 1812 года.
Конец XVIII – начало XIX в. был периодом огромных политических изменений и социальных
преобразований в Украине, вызванных прежде всего новой геополитической ситуацией, которая
складывалась в Центральной и Восточной Европе.
В конце XVIII в. в результате социально-экономической и военной отсталости, а также
политической анархии бесславно прекратила свое существование некогда могущественная Речь
Посполитая, в состав которой входила значительная часть украинских земель. На юге распалось
агрессивное Крымское ханство, которое с конца XV в. своими нападениями постоянно угрожало
населению Украины. В связи с этими изменениями исчезли государства, которые заметно влияли
на развитие событий в Украине, а украинские земли из-за этого начали приобретать новую
политическую конфигурацию.
Ключевые слова: казацкое государство, унификация, наместничества, русификация, панрусизм,
капитаны-исправники, инкорпорационная политика, патриотизм, харьковские романтики.
Stetsenko V. Unification of internal life of Ukraine to Russian general of standards of events
before 1812.
End XVIII – beginning of XIX century. was a period of great political change and social
transformation in Ukraine, first of all caused a new geopolitical situation, which consisted in Central and
Eastern Europe.
At the end of the XVIII century. due to socio-economic and military backwardness and political
anarchy inglorious ceased to exist once powerful Commonwealth, which included significant part
of Ukrainian lands. In southern Crimean Khanate collapsed aggressive, which since the end of the
XV century. their attacks constantly threaten the population of Ukraine. In connection with these changes,
the state, which significantly influenced the course of events in Ukraine and Ukrainian lands because it
began to take a new political configuration.
Keywords: Cossack state, unification, province, russification, panrusyzm Masters-ispravnyky, policy
incorporating politics, patriotism, Kharkov romance.
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УДК 903.5
Дмитро Тетеря,
Світлана Тетеря
(Переяслав-Хмельницький)
КУРГАННА СПАДЩИНА ДАВНЬОГО ПЕРЕЯСЛАВА
І ТАРАС ШЕВЧЕНКО
У статті розглядаються унікальні пам’ятки культурної спадщини – кургани давнього
Переяслава і його околиць та показано їх зв’язок із творчим доробком Т.Г. Шевченка. Ці давні
споруди є одними з найчисельніших серед пам’яток археології на території Переяславщини. Значна
частина з них концентрується і в районі давнього Переяслава. Ці об’єкти здавна привертали
увагу багатьох дослідників: археологів, істориків, етнографів та краєзнавців, яких цікавила своєю
загадковістю та своєрідністю історія Переяславської землі.
Не оминув своєю увагою дані пам’ятки і великий український поет, письменник, художник,
громадський діяч Т.Г. Шевченко, який певний час перебував у складі Тимчасової комісії для розбору
давніх актів при Київському, Подільському і Волинському генерал-губернаторствах. Перебуваючи
в 1845 р. у Переяславі, Тарас Григорович обстежив й описав поряд з іншими пам’ятками
переяславської давнини і кургани Переяслава та його околиць. Ці свідки минулих часів віднайшли
широке відображення і в його поетичній та прозовій творчості.
Авторами пропонуються заходи спрямовані на збереження курганів, які пов’язані з
перебуванням Т.Г. Шевченка на Переяславщині.
Ключові слова: кургани, давній Переяслав, археологічні дослідження, Т.Г. Шевченко.

До визначних пам’яток, що мають тисячолітню історію належать кургани –
поховальні пам’ятки давніх епох. Курганні поховальні споруди є найчисельнішими з усіх
типів пам’яток стародавньої історії України. Нині відомо, що на теренах України було
понад 50 тис. курганів, споруджених протягом кількох тисяч років: від мідно-бронзового
віку до епохи Київської Русі [2, с. 82]. Багатьох здавна цікавлять ці земляні споруди, які
прикрашають степові ландшафти. Дехто вважає їх спорудами, які насипані велетнями в
давні часи, а інші вважають могилами могутніх царів. В різних районах місцеве населення
найчастіше називає кургани «козацькі», «шведські», «татарські», «турецькі» могили або
«вишки», «кордони», «межеві знаки», «охоронні поля», «степові гори», «височини».
Ці пам’ятки найчисельніші і для Переяславщини. За даними археологічних
досліджень на території Переяслав-Хмельницького району налічується близько 446
курганів. Більшість з них згруповані в районі сіл Мала Каратуль – Пологи-Яненки –
Хоцьки – Чопилки – Ташань і Виповзки, на південному рівному плато вододілу
рр. Трубежу, Броварки і Супою. Значна частина курганів розташована в долині
р. Броварки в районі сіл Лецьки, Вінинці, Пологи-Вергуни – Пологи-Чобітьки. Чимало із
цих пам’яток виявлено на підвищених плато дніпровської надзаплавної тераси в районі
сіл: Стовп’яги, Єрківці, Мазінки, Харківці [10; 11].
Середні розміри курганів на сьогодні становлять 30-40 м в діаметрі, при збереженій
висоті від 1 до 3 м. Висота найбільших курганів становить від 5 до 7 м – це кургани:
«Роблена могила» (7,35 м.) – с. Ташань, «Гостра могила» (6,30 м.) – с. Мазінки, «Башня»
(6,12 м.) – с. Переяславське та інші.
Значна частина курганних пам’яток концентрується і в районі давнього Переяслава.
Ці споруди здавна привертали увагу багатьох дослідників: археологів, істориків,
етнографів та краєзнавців, яких цікавила своєю загадковістю та своєрідністю історія
Переяславської землі.
Як показують дослідження археологів кургани давнього Переяслава та його околиць
хронологічно відносять до епохи бронзи – раннього залізного віку та Київської Русі.
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Ці унікальні пам’ятки не оминув своєю увагою і великий український поет,
письменник, художник, громадський діяч Т.Г. Шевченко, який певний час перебував у складі
Тимчасової комісії для розбору давніх актів при Київському, Подільському і Волинському
генерал-губернаторствах. За її завданням у 1845 році він приїздить до Переяслава, щоб
обстежити, описати та замалювати пам’ятки старовини. Т.Г. Шевченка можна з повним
правом відносити до перших дослідників археологічних, архітектурних пам’яток та давніх
старожитностей Переяслава та Переяславщини. Історія міста та пам’ятки давніх епох
справили на нього великий вплив та знайшли відображення в його творчості. З особливою
багатогранністю проявилися ці враження в циклі творів написаних під час перебування на
Переяславській землі.
Незважаючи на те, що археологія як наука проходила в той час тільки своє
становлення, Тарас Григорович чудово розумів значення археологічних пошуків. Виходячи
з цього він у своєму «Щоденнику» занотував: «Я люблю археологию. Я уважаю людей,
посвятивших себя этой таинственной материи истории. Я вполне сознаю пользу этих
раскапываний» [16, с. 83].
Кургани давнього Переяслава потрапляють в поле зору дослідників старовини
на початку ХІХ ст., коли розпочинаються активне історико-краєзнавче вивчення
Переяславщини. Так, зокрема, О.І. Лєвшин, на той час студент Харківського університету,
подорожуючи в 1816 р. з Харкова до Москви зафіксував різну інформацію про свої
спостереження до щоденника. Згадуючи Переяслав, він подає відомості про три кургани
під назвою «Три брати», що знаходяться й нині поблизу міста. «Зной лучей солнечных
уже переставал палить, светило дневное уже покатилось по лазурному небосклону за
горы когда мы выехали из Переяслава предполагая остановиться в 7 верстах от иного
и взглянуть на три Кургана именуемые: три брата... К сожалению, я удовлетворю ваше
любопытство одним только пустым преданием о какой-то здешней царице, к которой
приходили на помощь против непреятелей ее три брата богатыря, убитые и похороненные
здесь. Может быть тут действительно покоится прах великих мужей; но имена их сокрыты
и мы слышим вместо громкой славы токмо сказки» [4, с. 81-83].
Інший дослідник-етнограф В.В. Пассек, що перебував на Переяславщині в першій
половині ХІХ ст. і зібрав ряд цінних матеріалів в своїй роботі «Очерки России», зазначав:
«Город Переяславль со всех сторон, и особенно с восточной и западной, окружен
могильными насыпями, напоминающими времена битв. Они неправильно набросаны одна
подле другой, и опытный взор, без труда отличит их от древних курганов или могил,
называемых скифскими. Плуг земледельца нередко вырывает человеческие кости, остатки
оружия и конской сбруи. Много пролито крови на этих полях» [6].
З другої половини XIX ст. розпочинаються активні археологічні дослідження та
обстеження курганів Переяславщини. Як показують дослідження, велика кількість курганів
на околицях давнього Переяслава пов’язана в першу чергу з курганними могильниками
давньоруського періоду. Їх археологічне вивчення проводилося Ф.І. Камінським,
Д.Я. Самоквасовим, М.Ю. Бранденбургом, В.М. Щербаківським та Б.О. Рибаковим
протягом другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. [13, с. 86].
Початок їх вивченню поклав викладач Переяславського духовного училища та
приватного жіночого пансіонату Ф.І. Камінський, який у 1870 р. дослідив декілька
курганів на одному з некрополів. У 1877 р. відомий дослідник Д.Я. Самоквасов провів
розкопки на чотирьох, добре збережених на той час, курганних могильниках, які, за його
локалізацією, знаходились: «1) в урочище Альтицком, у кладбищенской церкви, при выезде
из Переяслава на параходную пристань; 2) на выгоне у городского острога; 3) на выезде
из Переяслава на Киев, где ярмарочная площадь у кладбищенской церкви; 4) в урочище
Подворах при выезде из Переяслава в г. Пирятин» [8]. Дослідивши більше 50 курганних
насипів, він прийшов до висновку, що за конструкцією і знахідками в них вони подібні
до захоронень в околицях Чернігова. В 1902 р. археолог М.Ю. Бранденбург продовжив
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дослідження на трьох переяславських могильниках, де розкопав 24 кургани. В 1914 р.
розкопки курганних могильників провів В.М. Щербаківський. Ним було розкопано 143
кургани на чотирьох курганних некрополях Переяслава: 117 – на могильнику за міською
в’язницею, 6 – на Альтицькому могильнику, 17 – на могильнику в ур. Ярмарковщина,
3 – на Підварському могильнику [7, c. 64]. У 1945 р. археологічною експедицією під
керівництвом Б.О. Рибакова в ур. Ярмарковщині було досліджено ще 6 курганів. Слід
зауважити, що на сьогодні курганні насипи частково збереглись тільки на могильнику в
ур. Ярмарковщина.
Курганні некрополі Переяслава давньоруського часу не оминув у своїй творчості і
Т. Шевченко. У повісті «Близнецы» опис цих свідків давнини справляє цільне художнє
враження: «На левом берегу Альты выглядывает из-за зеленых верб небольшая церковь,
воздвигнутая иждивением христолюбивых граждан г. Переяслава над тем самым каменным
столбом, который знаменовал место убиения невинного Глеба. За оградою церкви до самого
города расстилается равнина, засеянная житом и пшеницею и густо уставленная историческими
могилами. И чем ближе к городу, тем могилы выше и гуще, так что городского валу издали
совсем невидно и весь город кажется на могилах построен» [15].
Крім давньоруських курганних могильників на околицях Переяслава зберігся ряд
курганів, які дослідники відносять до епохи бронзи чи скіфського часу. Зокрема, на
східній околиці міста на плато корінного берега р. Трубіж знаходиться курганна група
із трьох курганів. Вона розташована близько 1,0 км на північ від краю Переяславської
затоки («Куряче горло») та 1,1-1,5 км на схід від р. Трубіж. Пам’ятки обстежувалися
експедиціями Переяслав-Хмельницького історичного музею в 1976 р. та Інституту
археології НАН України в 1994 р. [11]. У 2014 р. експедицію НІЕЗ «Переяслав» вивчено,
описано та картографовано курганну групу за допомогою GPS-позиціонування. Цими
роботами встановлено, що курган № 1 розміщений приблизно за 200 м від перших
садиб Переяслава-Хмельницького. Відстань від вершини кургану до траси ПереяславХмельницький – Золотоноша на північний схід – 80 м. Висота насипу кургану збереглася
на висоту приблизно 1,5 м, діаметр близько 35-42 м. Курган № 2 розміщений за 136 м
на південний схід від попереднього кургану №1. Відстань до траси на м. Золотоношу –
126 м. Збережена висота насипу кургану близько 2,0 м, діаметр близько 50 м. Курган № 3
розміщений за 147 м на південний захід (2100) від кургану № 1. Збережена висота насипу
близько 0,6 м, діаметр близько 30 м.
Неподалік цієї групи знаходиться ще один курган. Він розміщується на південний
схід від історичної частини літописного міста Переяславля Руського, за 120 м на схід від
центрального входу на територію Музею народної архітектури та побуту НІЕЗ «Переяслав»,
на краю лесової тераси лівого берега р. Трубіж. Ця пам’ятка, відома в історичній літературі
як курган «Хрест». Його розкопки у 1966 році було здійснено археологічною експедицією
під керівництвом А.П. Савчука [8]. Під час цих робіт виявлено кістяк, що лежав у
скорченому положенні на лівому боці, орієнтований головою на схід, руки зігнуті в ліктях
кистями до лиця. З поховального інвентарю при похованому біля ліктів виявлена овальна
кістяна пряжка з круглим отвором посередині. Поряд з кістяком знаходилась частина
хребта корови чи коня.
За цією знахідкою та за аналогіями досліджене поховання А.П. Савчуком
датувалося як приналежне зрубній археологічній культурі епохи пізньої бронзи. Сучасні
дослідники за обрядом поховання та за типовою кістяною пряжкою відносять поховання
до бабинської культури (або культури багатоваликової кераміки) епохи середньої бронзи
(1800-1600 рр. до н.е.).
Десь поряд із розглянутою групою курганів знаходився і курган «Свидина могила»,
легенду про який записав від місцевих жителів М.О. Максимович, вивчаючи історичні
пам’ятки Переяславщини у 1877 р. «От нынешних Переяславцев услышите вы рассказы
о велетнях (т.е. великанах), когда-то живших в здешней стороне, в том числе и о могучем
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Переяславце Свиде. Вам укажут и могилу Свидову под Переяславом, на левой стороне
Трубежа» [5, с. 327].
Саме кургани, свідки багатьох історичних подій давнини, справили великий
вплив на літературну творчість Т.Г. Шевченка. У творах поета ми зустрічаємо такі
слова як «могили», «високі могили», «начетверо розкопана», «розрита могила». В його
щоденниках також можна віднайти відомості про розкопки деяких курганів. Пов’язуючи
ці пам’ятки давньої історії, за легендами, з історією запорозького козацтва, він вважав їх
свідками героїчної боротьби українського народу за свободу і незалежність. Причетність
курганів до козацької епохи зазначалася Т.Г. Шевченком в ряді поезій – «Іван Підкова»,
«Гайдамаки», «За байраком байрак», «До Основ’яненка» та ін. У своїх «Археологічних
нотатках» Т. Шевченко згадує під Переяславом Богданову могилу, назва якої у його
сприйняті, пов’язується із перебуванням тут Богдана Хмельницького. «По Золотоношской
дороге в семи верстах от города высокий курган, называемый Богданова могила. И тут
же недалеко впадает в древнее русло Днепра бесконечный вал, неизвестно когда и для
чего построенный» [1]. Сам курган на східній околиці Переяслава було знищено в роки
фашистської окупації, а згадуваний поетом «змійовий» вал зберігся до сьогодення.
Серед багатьох інших пам’яток Переяслава та Переяславщини Тарас Шевченко в
«Археологічних нотатках» згадує курганну групу «Три брати»: «Переяслов и окресности
его могли б (быть) чрезвычайно интересны своими укреплениями и курганами, но о них
сохранились только названия и почти никаких преданий в народе.
По киевской дороге в пяти верстах от Переяслава над самой дорогой три высокие
Кургана, называемые трибратни могили» [3].
Цю ж пам’ятку Т. Шевченко неодноразово описує в своїх поетичних та прозових
творах. Зокрема, у повісті «Близнецы»: «В тот же понедельник, поздно вечером, молодая
женщина возвращалась в город Переяслав по Киевской дороге и, не доходя до города
версты четыре, как раз против Требратних могил, свернула с дороги и скрылася в зеленом
жите» [15]. Пам’ятку Т. Шевченко згадує також у поезії «Сон» («Гори мої високії»),
написаній на засланні:
«Вечернє сонечко гай золотило,
Дніпро і поле золотом крило,
Собор Мазепин сяє, біліє,
Батька Богдана могила мріє,
Київським шляхом верби похилі
Трибратні давні могили вкрили.
З Трубайлом Альта меж осокою,
Зійшлись, з’єднались, мов брат з сестрою» [14].
Цілий ряд пам’яток культурної спадщини, які поет вивчав на Переяславщині на
сьогодні вже зруйновані. Багато з них сьогодні потребують належного збереження та
охорони. В першу чергу це стосується курганів. Значна частина з них зазнала руйнації ще
в козацьку добу, коли їх насипи широко використовували для виготовлення селітри.
Останнім часом з’явились нові чинники знищення курганів. Про грабіжницьку
діяльність на курганах, що набула масштабів всеукраїнського лиха, неодноразово
сповіщають засоби масової інформації. За даними Інституту археології руйнування курганів
зростає з кожним роком у геометричній прогресії. Якщо раніше йшлося про руйнацію
невеликих насипів, де пошуки «скарбів» здійснювали за допомогою металодетекторів, то
нині йдеться про сканування тіла насипу на велику глибину.
Великої шкоди кургани зазнають і внаслідок розорювання поверхні. Навіть якщо
поверхня курганів і не руйнується оранкою, то розорюються їх поли, що призводить до
зсувів ґрунту з вершини насипу.
Тому бажано, щоб для належного збереження цих унікальних пам’яток минулого
Переяславщини, було розроблено спеціальну програму, спрямовану на рятування
32

Збірник наукових статей. Випуск 37, 2015
насипів курганів, що зникають. Нею ж повинно бути передбачено створення Реєстру
цих пам’яток.
На нашу думку сьогодні також повинен бути посилений контроль з боку державних
органів за виконанням та дотриманням вимог Законодавства України в сфері охорони
культурної спадщини. Саме виконання існуючих законів, притягнення до відповідальності
осіб, причетних до знищення курганів, та координація дій державних і наукових закладів,
що займаються цією роботою, допоможуть врятувати «курганну» спадщину.
Одним із початкових напрямків належного збереження цих пам’яток було б
дотримання умов створеної та затвердженої охоронної зони навколо курганної групи
«Три брати», згідно рішення Переяслав-Хмельницької районної ради «Про встановлення
охоронної історико-ландшафтної зони навколо курганів «Три брати» від 22 липня 2008 року.
Це не тільки унікальна археологічна, історична, ландшафтна пам’ятка, а й меморіальне
пам’ятне місце, пов’язане з перебуванням Т.Г. Шевченка на Переяславщині.
Сьогодні вказана пам’ятка знаходиться в запущеному стані, частково руйнується.
Насип одного з курганів повністю розорюється, насипи двох інших розорюються впритул,
що веде до їх поступового руйнування. Ця визначна пам’ятка залишається мало відомою
для широкого загалу в зв’язку з відсутністю будь-яких охоронно-інформаційних знаків.
У той же час пам’ятка є привабливим та цікавим об’єктом для багаточисельних гостей
Переяславщини та туристів, що відвідують м. Переяслав-Хмельницький, яке є відомим
музейним центром. Розміщення її поряд із шосе Бориспіль-Золотоноша також створює
сприятливі умови для ознайомлення й огляду. У зв’язку з цим біля курганної групи «Три
брати» необхідно встановити пам’ятний знак про те, що пам’ятка пов’язана з перебуванням
на Переяславщині Т.Г. Шевченка, охоронно-інформаційний знак, що це унікальний об’єкт
археології та історії, а також затвердити ландшафтно-історичну зону навколо курганів з
забороною проведення будь-яких земляних робіт.
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Тетеря Д., Тетеря С. Курганное наследие древнего Переяслава и Т.Г. Шевченко.
В статье рассматриваются уникальные памятники культурного наследия – курганы древнего
Переяслава и его окрестностей и показана их связь с творческим наследием Т.Г. Шевченко. Эти
древние сооружения являются одними из самых многочисленных среди памятников археологии на
территории Переяславщины. Значительная часть из них концентрируется и в районе древнего
Переяслава. Эти объекты издавна привлекали внимание многих исследователей: археологов,
историков, этнографов и краеведов, которых интересовала своей загадочностью и своеобразием
история Переяславской земли.
Не обошел своим вниманием эти достопримечательности и великий украинский поэт,
писатель, художник, общественный деятель Т.Г. Шевченко, который некоторое время находился
в составе Временной комиссии для разбора древних актов при Киевском, Подольском и Волынском
генерал-губернаторствах. Находясь в 1845 г. в Переяславе Тарас Григорьевич обследовал и описал,
наряду с другими достопримечательностями переяславских древностей, курганы Переяслава
и его окрестностей. Эти свидетели прошлых времен нашли отражение и в его литературном
творчестве.
Авторами предлагаются меры, направленные на сохранение курганов, которые связаны с
пребыванием Т.Г. Шевченко на Переяславщине.

34

Збірник наукових статей. Випуск 37, 2015
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Teteria D., Teteria S. The ancient mounds of Pereyaslav and its surroundings and Taras
Shevchenko.
The unique monuments of cultural heritage, as Kurgans of ancient Pereyaslav and its neighborhood
were considered in this article, also were showed their connection with Taras Shevchenko`s creative
contribution. These ancient buildings are one of the most numerous among the monuments of archeology
at the territory of Pereyaslav. Great part of them is concentrated in the district of the Old Pereyaslav.
These objects attract attention of scientists, archeologists, historians, ethnographers, who were interested
in history of Pereyslav for a long time.
Taras Shevchenko, a great Ukrainian poet, writer, artist, public figure, who during some time
was the part of Temporary commission for analyzing of an ancient acts in the Kiev, Volhynia and
Podolia General Governorate, pay attention to these monuments. When he was in Pereyaslav in 1845,
Taras Grygorovich looked over and described Kurgany of Pereyaslav and its neighborhood and other
monuments of ancient Pereyaslav. These memories of old times found a representation in his poetic and
prosaic works.
The authors offer measures directed on saving of Kurgans, which are connected to Shevchenko`s
being in Peryaslav.
Keywords: Kurgans, ancient Pereyaslav, archeological researches, Taras Shevchenko.
Одержано 30.09.2015

УДК 94:373.5(477.53/477.41) «18/19»
Юлія Куценко
(Переяслав-Хмельницький)
КЛАСИФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЛТАВСЬКОЇ
ГУБЕРНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
У статті висвітлюється класифікація середніх освітніх установ Полтавської губернії
та з’ясовуються особливості тогочасних навчальних закладів. Мета дослідження – на основі
вивчення джерел та здобутків історіографії з’ясувати особливості класифікації освітніх установ
у Полтавській губернії. У процесі опрацювання комплексу джерел були використані загальнонаукові
методи: аналітичний, узагальнюючий, індуктивно-дедуктивний, системний, метод актуалізації та
історико-типологічний.
Процес становлення та поширення середньої освіти в Полтавській губернії представлений
функціонуванням середніх навчальних закладів (гімназій, прогімназій, училищ, семінарії, інституту),
які в певній мірі залежали від царського уряду та місцевого керівництва.
У дореволюційній системі освіти Полтавської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
можна виділити відомства навчальних закладів, або під опікою кого вони знаходилися: духовне
(реалізовувалося в духовних училищах, семінаріях); приватне (властиве гімназіям, прогімназіям,
пансіонам); імператриці Марії (Маріїнська гімназія та Інститут шляхетних дівчат); державне
(міністерське) (характерне для гімназій).
Ключові слова: навчальні заклади, жіноча освіта, освітні установи, вихованці, духовна
освіта, приватні навчальні заклади.

Серед проблем історії і культури України важливе місце посідає дослідження
формування і особливостей розвитку системи освіти, діяльності середніх навчальних
закладів. Вивчення процесу створення та функціонування освітніх установ дозволяє виявити
на мікрорегіональному рівні формування та умови розвитку освіти на території України,
простежити історичні закономірності ґенези навчання у Полтавській губернії, прокласти
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своєрідний «місток» між минулим і сучасністю. Набутий досвід вирішення освітянських
проблем XIX – початку XX ст. є досить важливим, а тому його варто враховувати і практично
використовувати сучасним представникам влади та педагогам.
Приватна ініціатива в освіті Російської імперії другої половини ХІХ – початку
ХХ ст. характеризувалася заснуванням та утримуванням приватних навчальних закладів,
які надавали середню освіту. Зауважимо, що дослідники імперського періоду, зокрема
В.В. Григорьєв, І.А. Альошинцев висвітлюють певні аспекти розвитку приватної освіти,
при її характеристиці звертаються, перш за все, до розгляду урядової політики щодо таких
освітніх установ [2, 9].
У ході наукового пошуку установлено, що в досліджуваний період у Російській
імперії діяли два типи приватних освітніх установ: відкриті та закриті. Останні надавали
учням також повне утримання. Такі приватні навчальні заклади в історико-педагогічній
літературі одержали назву – приватні пансіони. Пансіони – це закриті приватні навчальні
заклади, в яких не просто викладалися різногалузеві предмети, а здійснювалося виховання
й утримування учнів. Основне значення цих навчальних закладів полягало у наданні
вихованцям орієнтованої підготовки до державної служби й енциклопедичної освіти. Це
давало можливість таким навчальним закладам формувати особистість, здібності молодих
дворян для досягнення успіху в подальшій діяльності. Архівні матеріали свідчать, що
ініціаторами та власниками приватних шкіл у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. у
Полтавській губернії були особи різних соціальних станів, освітнього рівня, суспільного
становища тощо [38, спр. 360; 39, спр. 108.].
Утримувачами приватних навчальних закладів означеного періоду були особи, які
не тільки мали ґрунтовні професійно-педагогічні знання, а й безпосередньо працювали
в тогочасних державних навчальних закладах. Найкращі умови для виховання дітей, як
правило, створювалися в родинах учителів. Суспільне становище вчителя давало йому
більше права мати пансіонерів, ніж будь-якій іншій особі [25, с. 26]. Зауважимо, що їх
появу в освітньому середовищі Російської імперії зумовили такі чинники: незадоволення
вищих верств тогочасного суспільства державною середньою школою, а також прагнення
для своїх дітей кар’єрного розвитку, що потребувало більш високого рівня підготовки для
вступу до університетів.
Жіночі пансіони в Полтавській губернії в період 1812-1836 рр., мали характер
закритих станових навчальних закладів. Вони призначалися для навчання та виховання
дітей вищих верств населення – дворян, купців двох вищих гільдій та обер-офіцерів.
Лише в 1878 р. дозволено приймати дочок усіх станів, не обкладених подушним податком.
Заснування пансіонів створило альтернативу домашній освіті, доступній лише заможним
представникам суспільства.
До початку 60-х рр. XIX ст. в Полтавській губернії діяло 24 приватні навчальні
заклади. Сюди входили і жіночі приватні пансіони, які поділялися на три категорії, що
прирівнювалися до гімназій, повітових та парафіяльних училищ.
Дослідник О. Перетятько класифікував вітчизняні приватні школи за освітнім
рівнем кінця ХІХ – початку ХХ ст. наступним чином: навчальні заклади І розряду
(середні школи): гімназії різних типів, реальні училища, комерційні училища; навчальні
заклади ІІ розряду (школи підвищеного рівня): прогімназії, ремісничі училища [26, с. 95].
Різноманітність типів приватних шкіл наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. відмічає і сучасна
російська дослідниця О. Розенко. Вона зазначає, що «приватні школи різнилися одна від
іншої не лише педагогічними концепціями, й складом учнів, фінансовим становищем та
організаційними умовами» [28, с. 37-42].
Реформи 60-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії внесли суттєві зміни в охоплення
освітою жіноцтва. Якщо раніше жіноча освіта зосереджувалася на навчанні дівчат
мистецтву гарних манер, то поступово такий підхід до освіти зазнав змін. Жіноча
освіта набувала розвитку, оскільки «как бы ни была скромна доля влияния школы на
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образование женщины, в сравнении с влиянием окружающей ее среды, но воззрения,
привитые ей опытными учителями, притом в том возрасте, когда приобретенные
впечетления остаються неизгладимыми, не могут остаться для женщины бесследными в
ее общественной жизни» [1, с. 5-7].
У 1856 р. міністр народної освіти О.С. Норов дійшов висновку, що існуючі на
той час інститути і приватні пансіони, як єдині форми суспільної школи для жінок, не
задовольняють їх потреби. З наступного року дозволялося відкривати у губернських
і великих повітових містах жіночі училища для дівчат усіх станів з метою надання
їм належної освіти. Вже в травні 1860 р. почали функціонувати жіночі училища, що
відповідно до навчальних програм поділялися на училища 1-го розряду, які наближалися
до курсу гімназій, училища 2-го розряду, що повторювали курс повітових училищ. Повний
курс навчання в училищі 1-го розряду становив 6 років, а в училищі 2-го розряду – 3 роки.
У 1870 р. училища 1-го розряду були перейменовані в гімназії, училища 2-го розряду – в
прогімназії [18, с. 16].
З 1862 р. всі жіночі середні навчальні заклади (гімназії та прогімназії) Міністерства
народної освіти були під опікою імператриці Марії Олександрівни і отримали найменування
Маріїнських. Перша жіноча гімназія в Росії відкрилася 19 квітня 1858 р. у Петербурзі і
була названа Маріїнською на честь імператриці. У 1868 р. відкривається перша жіноча
загальноосвітня гімназія в Одесі, яка готувала з обдарованих учениць учителів для
Новоросійського краю та балканських країн. Гімназія теж називалася Маріїнською на
честь дружини царя, яка не лише дарувала своє ім’я новому навчальному закладові,
а й стала попечителем, внесла пожертвування на утримання гімназії. Отже, першими
жіночими гімназіями, які з’явилися в Україні, були гімназії відомства імператриці Марії.
Статут цих закладів був затверджений у 1862 р. У 1879 р. навчальні плани гімназій були
змінені з метою наближення їх до інститутів. Кількість жіночих середніх навчальних
закладів відомства імператриці Марії з кожним роком збільшувалася. Динаміку їх росту в
Російській імперії можна простежити по відомостях: 1858 р. – 4; 1864 р. – 14; 1874 р. –
32; 1884 р. – 30; 1894 р. – 32; 1904 р. – 31; 1914 р. – 34 [17, с. 135].
Наприкінці 1818 р., завдяки місцевій ініціативі, було відкрито освітню установу для
шляхетних дівчат. Полтавський інститут шляхетних дівчат – це закритий (із цілорічним
пансіоном – проживанням, харчуванням і вихованням) навчальний заклад, який діяв у
Полтаві протягом 1818-1917 рр. [3, с. 59-60]. Ця освітня установа була першою серед
губернських міст і шостою в Російській імперії взагалі та єдиним у Полтавській губернії
середнім навчальним закладом для дочок збіднілих дворян (пізніше за плату стали
приймати дочок духовенства і купців). Він давав не тільки освіту, але й посилене естетичне
й етичне виховання та право на посаду домашніх виховательок дітей із дворянських родин
і духовенства. Зміст навчання й права випускниць у цьому закладі були майже такими ж, як
і в жіночих гімназіях. Ідею функціонування інституту надала дружина військового генералгубернатора Малоросії князя Миколи Рєпніна Варвара. Вона запропонувала полтавському
дворянству створити освітню установу в якій за рахунок громадської благодійності
отримували б освіту 15 дівчат (по одній від повіту) [23, с. 239-242]. У свою чергу, кожний
повіт повинен був визначити та рекомендувати Раді інституту «одну самобеднейшую
и имеющую более других право на участие и пособие по несчастному её положению»
дівчину 8-10-річного віку, котра мала безсумнівні докази своєї належності до дворянства.
Крім того, заклад міг приймати 9-12-річних дівчат із дворянських сімей та християнських
родин, купців перших двох гільдій. Пропозиція про відкриття інституту була підтримана
полтавським дворянством. У день відкриття (12 грудня 1818 р.) до нього було зараховано
20 учениць. До закладів Відомства імператриці Марії Полтавський інститут шляхетних
дівчат увійшов у грудні 1854 р. Друга половина ХІХ ст. характеризується активізацією
створення жіночих інститутів у губерніях Російської імперії. Зокрема, інститути відомства
імператриці Марії створюються в Одесі (1829 р.), Києві (1834 р.) та Керчі (1835 р.).
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Отже, у 1858 р. в Російській імперії почали відкриватися перші жіночі навчальні
заклади відомства імператриці Марії. Це відомство виникло у 1796 р., як канцелярія
імператриці Марії Федорівни, яка очолювала лише один заклад – Виховне товариство
шляхетних дівчат, а згодом і ряд інших жіночих навчальних закладів. Після смерті
імператриці ця установа стала називатися «Відомством закладів імператриці Марії». До
Маріїнських жіночих гімназій приймалися дівчата усіх станів та віросповідань, які досягли
восьмирічного віку. Ці гімназії становили проміжний рівень між середніми школами та
університетами.
Духовними навчальними закладами, які надавали середню освіту в Російській імперії
були духовні та єпархіальні училища, семінарії. Одним з головних напрямків діяльності
православного духовенства Полтавської єпархії було створення мережі чоловічих та
жіночих духовних освітніх установ. Такі навчальні заклади були не тільки місцем здобуття
духовної освіти, але й розповсюдженням православної віри в єпархії.
Основним завданням духовних училищ залишалася підготовка синів духовенства до
вступу в семінарію. Це зумовлювало переважно їх становий характер, що стало важливим
фактором у формуванні духовної освіти єпархії протягом досліджуваного періоду.
Зокрема, Св. Синод у 1803 р. видав указ про сприяння розвитку народної освіти в
Полтавській губернії, для настоятелів парафій рекомендації, згідно яких духовенство мало
віддавати своїх дітей учитися до Переяславської семінарії. За недотримання цих настанов
можна було позбавитися причетницьких місць, зокрема такий випадок був у Хорольському
повіті [16, 36, 32]. В указі Св. Синоду, направленому до Полтавської консисторії в 1820 р.,
зосереджувалася увага на необхідності віддавати дітей духовного походження навчатися до
духовних училищ та семінарії [12, 72 зв.-73 зв.]. Таким чином, діти духовенства набували
соціального статусу, так би мовити, духовних кантоністів: вони з дитинства були приречені
до заміщення духовних посад [4, 35, 15, 37]. Цьому сприяла й низка синодальних указів
стосовно молодих людей духовного стану. Зауважимо, що жодне відомство не мало права
взяти їх на службу без дозволу Св. Синоду.
На початку 1850-х рр. постановою Св. Синоду скасовувалося обов’язкове навчання
дітей духовенства (за винятком сиріт) в духовних училищах. Але тепер право на вступ
до духовних повітових училищ мали лише діти духовенства віком від 9-12-и років
(циркуляром Духовно-навчального управління «Про перетворення духовних парафіяльних
та повітових училищ на духовні повітові училища») [40, 9-9 зв.].
У духовних училищах Полтавської єпархії дореформеного періоду можна спостерігати
наявність учнів світського походження – «різночинців», які там навчалися на підставі
офіційного дозволу Комісії духовних училищ (1822 р.). Проте їх частка була мізерною,
адже світські особи не дуже охоче йшли до цих закладів. Така ситуація тривала до
введення в Росії в 1874 р. загальної військової повинності, за якою в духовних навчальних
закладах вихованці світського походження щодо відбування військової повинності набули
рівних прав із дітьми духовенства [5-7, 30-31, 14, 33-34, 27, 13].
Цей факт підтверджують численні документи Лубенського духовного училища,
серед яких знаходяться справи про отримання спеціального дозволу для навчання дітей
недуховного походження в цьому закладі. Наприклад, у зверненні правління Полтавської
семінарії до смотрителя та інспектора училища зазначалося, що за наявності метричного
свідоцтва про народження та хрещення семінарське правління «дозволяет поименованным
разночинцам обучаться в училище приватно» [10, 7-7 зв.].
Отже, дореформений період у єпархії означений становленням елементів системи
духовної освіти та формуванням мережі духовних училищ, представлених чотирма
закладами. Така кількість зумовлювалась ініціативністю та авторитетом правлячих
єпархіальних архієреїв, активною діяльністю місцевого духовенства та широким спектром
допомоги доброчинців. Духовні училища функціонували відповідно до загальноурядової
політики в галузі освіти.
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Важливим етапом для Полтавської єпархії став 1876 р. – завершення організації
системи духовних навчальних закладів регіону, коли Полтавське духовне училище
перемістилося з Хрестовоздвиженського монастиря у власні будівлі. Хоча духовні училища
цього періоду не позбулися повністю рис становості в системі освіти, вони надавали
можливість здобувати спеціальну освіту й світським особам. Духовні училища єпархії
(Переяславське, Полтавське, Лубенське, Роменське) формували основні засади людського
характеру, вміння оволодівати знаннями і досягати поставленої в житті мети.
Важливою освітньою установою була Полтавська духовна семінарія. Духовна
семінарія – це середній навчально-виховний заклад для підготовки юнацтва до служіння
православній церкві. Навчання в семінаріях було безкоштовним, причому сиріт та дітей з
бідних родин приймали на державне утримання. Більша частина вихованців призначалася
єпархіальним керівництвом на місця священно- та церковнослужителів або на посади
вчителів і наглядачів у духовні навчальні заклади. Полтавська семінарія мала 6 класів,
13 відділень.
У дореволюційній семінарії як закритому закладі здобували освіту лише сини
духовенства (наприклад, у 1864 р. усі 317 семінаристів належали до духовного стану) [8,
24]. Випускники семінарії згідно імператорського наказу від 17 червня 1826 р. позбавлялися
права виходу з духовного відомства. Їм дозволялося продовжувати духовну освіту, або йти
на духовну службу.
Реформи, що відбулися за часів обер-прокурора М.О. Протасова, сприяли зближенню
системи духовних навчальних закладів зі світськими. У семінарії почали викладати
природничі дисципліни, медицину, сільське господарство. Першого року на заняття з
медицини у вищому відділенні семінарії відводилася 1 година на тиждень, другого року –
2 [4]. Це дозволяло учням отримувати елементарні знання з медицини та право вступати
до медичних академій.
За статутом 1867 р. метою навчання у семінаріях проголошувалося виховання
освічених представників духовенства, а також певною мірою збереглося обмеження виходу
вихованців та випускників семінарій з духовного відомства. Перш за все, це стосувалося
юнаків, які навчалися за рахунок держави. Учні, котрі вирішили залишити духовну службу
та перейти на цивільну роботу, мали повернути всі витрачені на них за роки навчання
кошти [11, спр. 268]. До семінарій зараховувалися (в усі класи, крім шостого) юнаки
всіх суспільних станів віком від 14 до 16 років (за статутом 1884 р. верхній віковий
рубіж вступників піднявся ще на 2 роки), які пройшли курс у навчальних закладах або
отримали освіту вдома. З усіх абітурієнтів перевага все ж таки віддавалася випускникам
духовних училищ. Враховуючи відносно велику кількість початкових духовних закладів у
Полтавській єпархії, можна зазначити, що бажаючих вступити до місцевої семінарії завжди
було дуже багато, а за кількісною характеристикою цей заклад був одним з найчисельніших
на території України.
Подальша доля випускників Полтавської семінарії, які прагнули навчатися у
вищих духовних навчальних закладах, не залишалася поза увагою духовенства єпархії.
У цьому значну допомогу надавало Свято-Макар’ївське братство, зокрема воно виділило
грошову допомогу (20 крб.) студенту семінарії Н. Верпеке, який готувався вступати до
Київської духовної академії, а на прохання двох студентів Московської духовної академії
І. Захаржевського та А. Грабовського (колишніх вихованців семінарії) допомогти оплатити
утримання в навчальному закладі виділило кожному по 50 крб. [29, 21-22].
Таким чином, Полтавська духовна семінарія як головний духовно-навчальний
заклад в єпархії займала гідне місце серед навчальних закладів регіону. Її становлення та
розвиток у дореволюційний період відображали запровадження державою єдиної системи
духовної освіти. Головна відмінність дореформеної семінарії полягала в тому, що вона
була яскраво вираженим становим навчальним закладом. Такі характерні особливості
як зміна її місцеперебування (переміщення з Переяслава до Полтави), високий освітній
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рівень викладацького складу, прагнення єпархіальних архієреїв удосконалити організацію
навчально-виховного процесу, утримання певного відсотку вихованців за рахунок держави
та меценатів стали основними для Полтавської семінарії першого періоду.
У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. єпархіальні жіночі училища залишались
єдиними спеціальними середніми жіночими закладами, що належали духовному
відомству. Вони виконували двояку роль: з одного боку, надавали можливість отримати
дочкам духовенства гідну освіту, за своїм рівнем наближену до гімназичної, з іншого, –
полегшували існування представникам духовенства, відкриваючи можливість їх дітям
одержати безкоштовну освіту. У Полтавській єпархії поряд із чоловічими єпархіальними
училищами діяло жіноче єпархіальне училище, яке також підпорядковувалося духовному
відомству. Головне його призначення – надання дочкам духовенства гідної освіти та
здобуття дівчатами професії вчительки (у першу чергу для роботи в церковних школах).
Місцеве керівництво опинилось перед вибором: де краще відкрити училище. На
право розміщення цього закладу претендували два міста: Лубни та Полтава. Перше, з
урахуванням географічного положення та матеріальних можливостей, було більш зручним.
Друге надавало більше переваг для організації навчального процесу; до того ж у Російській
імперії училища для дочок духовенства зазвичай відкривали в губернських містах [1920]. Останні два чинники, ймовірно, відіграли вирішальну роль при обранні міста, що
дозволило започаткувати жіноче єпархіальне училище в Полтаві в 1868 р. (одразу після
затвердження статуту для подібних навчальних закладів).
Таким чином, духовна освіта в Російській імперії протягом ХІХ – початку ХХ ст.
зазнала корінних змін. У дореформений період духовна школа являла собою основну
соціальну базу вченості та освіти, адже державна мережа навчальних закладів розвивалася
дуже повільно.
Серед багатьох середніх навчальних закладів Російської імперії одне з найпочесніших
місць займають гімназії. Такі освітні установи не просто давали можливість після
закінчення вступати до університетів, а й виховували творчих, інтелігентних та освічених
вихованців. Гімназії ХІХ – початку ХХ ст. поділялися на державні і приватні, а за статтю –
чоловічі й жіночі. Створення та функціонування державних гімназій переважно відбувалося
в другій половині 50-60-х рр. ХІХ ст.
Гімназія – це середній навчальний заклад, в якому надавалась «класична» освіта.
Напрям навчання й виховання у ній орієнтувався на гуманітарні навчальні дисципліни, а
саме – на вивчення іноземних мов (латинську, іноді – давньогрецьку, а також – французьку
й німецьку). У 1914-1917 рр. діяв новий навчальний план, за яким зменшувалась кількість
годин на давні мови й збільшувалася на «реальні» предмети. Класичні чоловічі гімназії
відрізнялися від жіночих тривалішим на рік основним терміном навчання (що давало право
на вступ до університетів), наявністю уроків гімнастики й військової підготовки. У жіночих
гімназіях обсяг і глибина підготовки були меншими, ніж у чоловічих, що формально й
створювало перепони для вступу жінок до університетів.
Перші жіночі гімназії, що ввійшли до офіційної системи народної освіти, почали
відкриватися лише в другій половині ХІХ ст. Проте їх кількість була невеликою і зростала
до кінця ХІХ століття досить повільно.
Положення про жіночі училища відомства МНО затверджено 30 травня 1858 р. Мета
таких освітніх установ полягала в наданні вихованкам релігійно-моральної та розумової
освіти, яку повинні вимагати від кожної жінки, а особливо від майбутньої дружини та
матері [2]. У травні 1870 р. затверджено нове положення про жіночі гімназії і прогімназії
МНО, у якому йшлося про перейменування жіночих училищ в гімназії та прогімназії.
Відтепер навчальний термін у гімназіях продовжувався на один рік, відповідно навчання
ставало семирічним. Жіночі гімназії МНО призначалися для дівчаток усіх станів та
віросповідань. Такі освітні установи складалися з підготовчого класу, семи основних
та восьмого – педагогічного – класів. При закінченні освітньої установи вихованки, які
40

Збірник наукових статей. Випуск 37, 2015
закінчили сім класів, отримували атестат про звання учительки початкової школи, а тим,
хто закінчував вісім класів, – домашньої учительки. Право навчати і виховувати дітей у
сім’ї отримували вихованки, яким надавалась медаль за значні успіхи при закінченні
навчального закладу. По закінченні восьмого класу випускниці могли вступати до Вищих
жіночих курсів без іспитів. Усі жіночі гімназії МНО були платними [35].
Жіночих державних освітніх установ у Полтавській губернії функціонувало шість
(Кобеляцька, Лубенська, Пирятинська, Зиньківська, Переяславська, Золотоніська).
Важливу мережу середніх навчальних закладів у Полтавській губернії становили
чоловічі гімназії, їх нараховувалося три. Вони функціонували в таких повітових містах
як: Переяслав, Лубни, Полтава. Встановлено, що кількість державних гімназій була надто
низька в порівнянні з приватними освітніми установами, а тому, через забюрократизованість
керівництвом державної системи освіти та браком коштів для подальшого їх розвитку, й
збільшувалася мережа приватних навчальних закладів.
Отже, у дореволюційній системі освіти Полтавської губернії другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. можна виділити відомства навчальних закладів, або під опікою кого вони
знаходилися:
• духовне (реалізовувалося в духовних училищах, семінаріях);
• приватне (властиве гімназіям, прогімназіям, пансіонам);
• імператриці Марії (Маріїнська гімназія та Інститут шляхетних дівчат);
• державне (міністерське) (характерне для гімназій).
Духовному відомству царський уряд надавав відносно більше уваги. Це пояснюється
тим, що церква діяла на освітянській ниві разом з імперським урядом, який намагався
максимально використати у своїх цілях функції РПЦ: вплив на віруючих, захист їх
від гріховних потягів, виховання в людях почуття обов’язку, перетворення права на
моральну звичку. З’ясовано, що у Полтавській губернії в зазначений період діяли духовні
та єпархіальні училища в Ромнах, Полтаві, Лубнах, Переяславі, а також функціонувала
Полтавська духовна семінарія.
Через забюрократизованість керівництвом державної системи освіти та браком
коштів для подальшого розвитку цієї системи збільшувалося створення мережі приватних
навчальних закладів. До початку 60-х рр. XIX ст. у Полтавській губернії діяло 24
приватних навчальних заклади. Сюди входили і жіночі приватні пансіони, що поділялися
на три категорії і прирівнювалися до гімназій, повітових і парафіяльних училищ.
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Куценко Ю. Классификация учебных заведений Полтавской губернии второй половины
XIX – начала ХХ в.
В статье освещается классификация средних образовательных учреждений Полтавской
губернии и выясняются его особенности в системе тогдашних образовательных реформ. Цель
исследования – на основе изучения источников и достижений историографии выяснить особенности
классификации образовательных учреждений в Полтавской губернии. В процессе обработки
комплекса источников были использованы общенаучные методы: аналитический, обобщающий,
индуктивно-дедуктивный, системный, метод актуализации и историко-типологический.
Процесс становления и распространения среднего образования в Полтавской губернии
представлен функционированием средних учебных заведений (гимназий, прогимназий, училищ,
семинарии, института), которые в определенной степени зависели от царского правительства и
местного руководства.
В дореволюционной системе образования Полтавской губернии второй половины XIX –
начала ХХ в. можно выделить ведомства учебных заведений, или под опекой кого они находились:
духовное (реализовывалось в духовных училищах, семинариях) частное (свойственное гимназиям,
прогимназии, пансионам) императрицы Марии (Мариинская гимназия и Институт благородных
девиц), государственное (министерское) (характерное для гимназий).
Ключевые слова: учебные заведения, женское образование, образовательные учреждения,
воспитанники, духовное образование, частные учебные заведения.
Kutsenko Ju. Classification of schools Poltava province during the second half of XIX – early
XX century.
The article deals with the classification of secondary educational institutions of Poltava province
and find out its features in the system of the then educational reforms.
The purpose of the research is on the basis of study of sources and historiography achievements
clarify the features classification of educational institutions in the province of Poltava. During the
processing of complex sources used general scientific methods: analytical, synthesis, inductive-deductive,
system, method of updating historical and typological.
The process of formation and distribution of secondary education in the province of Poltava,
presented the functioning of the secondary schools (high schools, Progymnasiums, schools, seminary,
institute), which to some extent dependent on the imperial government and local authorities.
In pre-revolutionary education Poltava province the second half of XIX – early XX century. You
can select departments of educational institutions or under the care of who they were: the spiritual
(implemented in religious schools, seminaries) private (characteristic gymnasium, gymnasia, boardingschools) empress Maria (Mariinsky Gymnasium and the Institute for Noble Maidens) state (ministerial)
(typical for high schools).
Keywords: education, women’s education, educational institutions, students, religious education,
private schools.
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ВНЕСОК Г.П. ГАЛАГАНА У ЗАСНУВАННЯ
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛЕГІЇ ПАВЛА ГАЛАГАНА
Сучасний етап реформування освітньої галузі в Україні, пошук шляхів вдосконалення
вітчизняного шкільництва обумовлює особливу актуальність дослідження діяльності навчальновиховних закладів минулого. Звернення до питання функціонування системи середньої школи
в Україні др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст., складовою якої була і Колегія Павла Галагана, надає
можливість залучити накопичений навчально-виховний досвід для модернізації української системи
освіти сьогодення. У статті аналізуються обсяги пожертвувань Г.П. Галагана та К.В. Галаган
на заснування та подальшу діяльність Колегії Павла Галагана, з’ясовуються зміст та напрями
благодійної допомоги навчальному закладу від його засновників. Розвинуто думку, що на заснування
Колегії Павла Галагана в Києві Г.П. Галаган з дружиною здійснив значні пожертвування, включаючи
витрати не лише на початкове облаштування закладу, але й на подальше його функціонування.
У власність Колегії засновником були передані численні родинні маєтки Полтавської та
Чернігівської губернії, колекція картин, книг та коштовностей. Своєю доброчинною діяльністю
Г.П. Галаган та К.В. Галаган стали яскравим прикладом відданості суспільним інтересам своїй
країні та народу, гідним наслідування для майбутніх поколінь.
Ключові слова: Г.П. Галаган, К.В. Галаган, Колегія Павла Галагана, засновник, навчальний
заклад, почесний попечитель, благодійна допомога, пожертвування.

Сучасний етап реформування освітньої галузі в Україні, пошук шляхів вдосконалення
вітчизняного шкільництва обумовлює особливу актуальність дослідження діяльності
навчально-виховних закладів минулого. Звернення до питання функціонування системи
середньої школи в Україні др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст., складовою якої була і Колегія
Павла Галагана, надає можливість залучити накопичений навчально-виховний досвід для
модернізації української системи освіти сьогодення.
Діяльність закладів середньої освіти в Україні др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. перебувала
в центрі досліджень багатьох науковців та педагогів. Колегія Павла Галагана своєю
передовою системою організації навчально-виховного процесу та рівнем підготовки
випускників привертала до себе увагу таких дослідників, як С. Білокінь, Н. Бондар,
Н. Михайловіна, В. Ковалинський, П. Павловський, М. Смольніцька, А. Тимошенко [1; 2;
14; 20; 21-22; 23]. У своїх працях науковці розглядали різні аспекти діяльності Колегії,
водночас поза рамками уваги залишаються окремі питання діяльності закладу. Метою
статті є дослідження обсягів пожертвувань Г.П. Галагана та К.В. Галаган на заснування
та подальшу діяльність Колегії Павла Галагана, з’ясування змісту та напрямів благодійної
допомоги навчальному закладу від його засновників.
В історію розвитку благодійності України Г.П. Галаган увійшов, перш за все,
як засновник Колегії Павла Галагана в Києві, на кошти якого заклад був відкритий
та функціонував довгі роки. Родина Галаганів належала до однієї з найзаможніших у
Полтавській та Чернігівській губерніях. Успадкувавши численні земельні володіння та
маєтки, Г.П. Галаган пожертвував їх Колегії, чим надійно забезпечив майже півстолітню
діяльність навчального закладу.
Колегія Павла Галагана була відкрита в Києві у 1871 р., однак активним пошуком
приміщення для облаштування закладу Г.П. Галаган зайнявся ще влітку 1869 р., відразу
після смерті сина. Початковий намір засновника передбачав заснування Колегії на лоні
природи за прикладом освітніх установ Англії, які мав нагоду особисто спостерігати,
перебуваючи в цій країні. Для розміщення навчального закладу Г.П. Галаган віддав
власний маєток у с. Дегтярі з будинком на шістдесят кімнат і величезним садом понад
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Удаєм. Однак знайти педагогів, які б погодилися мешкати в сільській місцевості, йому не
вдалося. Ці обставини змусили Г.П. Галагана перелаштуватися на Київ, де він мав великий
двоповерховий будинок, в якому зупинялася його родина.
Будинок був збудований у 1856-1858 рр. за проектом архітектора І.В. Штроме на розі
Прорізної вулиці та Хрещатика. Його місцезнаходження було досить галасливим, як для
розташування навчального закладу, а тому облаштовувати там Колегію Г.П. Галагану не
радили. Будинок був проданий і в серпні 1869 р. придбаний новий – по Фундуклеївській
вулиці на розі з Олексіївською [14, с. 61].
Ця садиба, що знаходилася на межі Нової забудови і Старого міста, була досить
чимала – близько 1433 кв. сажнів [1, с. 145]. Для тогочасного Києва вважалося, що
ця будівля знаходилася майже на околиці міста. Перебудову приміщення під потребу
навчального закладу Г.П. Галаган доручив талановитому архітектору О.Я. Шілле, який
згодом прикрасив Київ багатьма архітектурними спорудами.
За проектом О.Я. Шілле з лівого боку по головному фасаду майбутньої Колегії були
прибудовані вестибюльні приміщення, парадні сходи, а нагорі – влаштована домова церква.
У березні 1871 р. вже від імені Колегії засновником була придбана ще й сусідська садиба,
що виходила на Єлизаветинську вулицю. Там, на 866 кв. сажнях, стояв цегляний будинок
1830-1840-х рр. побудови з мезоніном та кам’яними службами на два поверхи чудового
архітектурного стилю [11, арк. 9]. Придбавши сусідню ділянку, Колегія Павла Галагана
отримала єдину садибу загальною площею близько однієї десятини, яка коштувала
засновнику близько 200 000 крб. [11, арк. 12].
На першому поверсі головного корпусу Колегії, фасад якого виходив на
Фундуклеївську вулицю, розміщувалися дві спальні кімнати, дві їдальні, буфет, гімнастична
кімната та квартира фельдшера. На другому поверсі містилися чотири навчальні кабінети,
читальний зал, бібліотека, фізичний і музичний кабінети, великий зал та домова церква. На
тому ж поверсі знаходилася і лікарня, яка була повністю ізольована від інших приміщень
і мала два відділення: загальне та інфекційне [9, с. 44]. Ще одне приміщення бібліотеки
та квартира помічника вихователя знаходилися в мезоніні, а кабінет ручної праці, кухня,
квартира економа – у напівпідвальному приміщенні.
Засновник Колегії не шкодував витрат на створення оптимальних умов для навчання
юнаків. У своїх діях та задумах по обладнанню навчальних приміщень він керувався
думками і порадами лікарів та досвідчених педагогів. І як результат, Колегія Павла Галагана
по матеріально-методичному забезпеченню навчально-виховного процесу у розрахунку на
загальну кількість учнів займала одне із провідних місць серед освітніх закладів Києва.
Поряд з головним корпусом у двоповерховому будинку з флігелем містилася
канцелярія, квартира директора та дві сімейні квартири для викладачів. Оскільки
Галагани продали власний будинок у Києві, вони мешкали у наріжному будинку Колегії,
де знаходилася і квартира законовчителя. На території Колегії були розміщені також
господарські приміщення, спортивний майданчик та чудовий сад, загальною площею
близько 560 кв. сажнів [14, с. 64].
У вересні 1871 р. у приміщенні Колегії Павла Галагана митрополитом Арсенієм
була освячена домова церква св. Апостола Павла [17, с. 3]. Невелика за розміром (близько
67 кв. м.), вона відзначалася простотою та внутрішньою вишуканістю. Домова церква
перебувала під опікою К.В. Галаган, яка разом з чоловіком щедро жертвували на її потреби.
Завдяки їх турботам для проведення щоденних та святкових служб церква отримала
різноманітне начиння. Так, наприклад, з власних золотих та срібних речей Г.П. Галагана
була зроблена вишукана лампада, а пізніше золоте гаптування з мундира засновника було
використане на оздоблення оксамитового убрання для настоятеля церкви, вартість якого
складала 1000 крб. [3, с. 174].
Від держави Колегія не отримувала ніяких коштів. Турбуючись про навчальний
заклад, у травні 1871 р. Галагани, для забезпечення його подальшого функціонування,
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дарчим актом передали у довічну власність Колегії власні помістя в Полтавській та
Чернігівській губерніях. Загальна площа земель Г.П. Галагана, більша частина яких була
успадкована ним по жіночій лінії від Розумовських, становила 8 тисяч десятин, вартість
яких на той час складала 275 200 крб. [12, арк. 6].
У володіння закладу перейшли Михайлівське помістя Золотоніського повіту,
Рудьківське помістя Козельського повіту та Мостицьке помістя Козелецького повіту.
У 1875 р. Г.П. Галаган особливим дарчим актом пожертвував Колегії маєток Покорщину, що
розташовувався на околиці повітового міста Козельця Чернігівської губернії. Його загальна
площа становила близько 33 десятини [11, арк. 27]. У маєтку був облаштований літній
будиночок Колегії для відпочинку юнаків та викладацького персоналу. За життя засновника
та його дружини утримання Покорщини та необхідні ремонтні витрати здійснювалися за їх
власний рахунок.
Щоб не завдавати зайвих турбот Колегії, пов’язаних з господарськими справами
маєтків, управління ними Г.П. Галаган залишив за собою, гарантуючи щонайменший
річний прибуток у розмірі 12 000 крб. [16, с. 12]. Завдяки його успішній господарській
діяльності прибутки з помість постійно зростали. За період управління Г.П. Галаганом
переданими Колегії маєтками сума прибутків склала 350883 крб., що у середньому
становило 20640 крб. на рік [5, арк. 9].
У 1885 р. за спільним рішенням Г.П. Галагана та Ради Колегії селянам Козельського
повіту був проданий один із маєтків біля с. Мостище Чернігівської губернії [5, арк. 41].
На ці кошти для Колегії були побудовані нове приміщення лікарні та дві квартири для
викладачів. У тому ж році для створення шкіл у маєтках Колегії – Рудьківці, Мостищах,
Михайлівці та Великій Деркачівці Полтавської та Чернігівської губерній – селянським
товариствам були пожертвувані частина земельних ділянок [3, с. 137].
Після смерті Г.П. Галагана у власність Колегії згідно його розпорядження перейшли
Макіївський маєток, Лебединський маєток та хутор Романиха Прилуцького повіту
Полтавської губернії, загальна площа яких складала 4848 десятин [16, с. 14]. На території
Макіївського маєтку, що знаходився у м. Макіївка Ніжинського повіту Чернігівської
губернії, окрім різноманітних сільськогосподарських споруд, розміщувалися також
винокурний та цегельний заводи. Таким чином, величезні маєтки, якими володіли Галагани,
були пожертвувані Колегії та її вихованцям. За словами редактора часопису «Киевская
старина» Ф.Г. Лебединцева, Г.П. Галаган «всю надмірність для себе вже давно відписав
Колегії, а сам їздив на звичайному візку і жив не по чину» [14, с. 68].
Засновник та його дружина щедро забезпечували Колегію усім необхідним
навчальним обладнанням для проведення занять. Вони подарували вихованцям чудову
колекцію картин, що прикрашали навчальні приміщення закладу. Колегія Павла Галагана
володіла дорогим музичним кабінетом, існуванням якого слід було завдячувати дружині
засновника закладу К.В. Галаган. У користування вихованців вона передала два рояля,
фісгармонію, орган, вартість якого становила 2 000 крб. [8, с. 42]. У 1895 р. К.В. Галаган
подарувала вихованцям Колегії найбільш цінні для неї речі. Це були піаніно та віолончель,
що належали її покійному сину [18, с. 11.]. Окрім того, засновник подарував Колегії
коштовну нумізматичну колекцію, що налічувала 500 російських монет, 32 російські
медалі, два кредитні квитки старого зразку, 29 іноземних монет і один нашийний знак.
Загальна вартість колекції становила 1664 крб. [3, с. 219].
На кошти Г.П. Галагана в навчальному закладі було обладнано природничо-науковий
кабінет. У перший навчальний рік Колегія отримала від засновника 176 різноманітних
приладів на загальну суму 1566 крб. [8, с. 131]. Досконале обладнання кабінету забезпечило
вивчення основних законів фізики шляхом проведення різноманітних дослідів.
Колегія Павла Галагана мала величезну бібліотеку, яка була створена дружиною
засновника і складалася з чотирьох книгозбірень: основної, або фундаментальної,
учнівської, навчальних посібників та нотної. Для поповнення бібліотечного фонду Колегії
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правління закладу щорічно виділяло кошти у розмірі 300-500 крб. [4, арк. 9]. Через
загальну дорожнечу правління Колегії не в змозі було придбати багато книг, тому фонди
бібліотек поповнювалися головним чином на кошти К.В. Галаган, яка взяла цю справу
під свою опіку.
Згідно заповіту засновника у січні 1889 р. у власність Колегії Павла Галагана
перейшла не менш унікальна за своїм значенням бібліотека Галаганів [19, с. 45]. За життя
засновника вона знаходилася в родовому помісті Сокиринцях і налічувала 861 книгу [13,
арк. 1-38]. Окрім колекції книг, Г.П. Галаган пожертвував Колегії цінну збірку карт, планів
і схем, серед яких – карта Франції 1692 р., план Версаля 1693 р., карта Російської імперії
1833 р., атлас Російської імперії 1742 р., а також плани Києва, Москви, Лондона, Берліна,
Неаполя, Лісабона, Константинополя та ін. [13, арк. 14-15].
Колегія певною мірою замінила Галаганам сім’ю, де кожен вихованець став для них
рідною дитиною. Навіть по закінченню свого навчання вихованці не забували про своїх
благодійників, які їх всіляко підтримували і допомагали. Кожен колишній стипендіат
Колегії на першому курсі навчання в університеті отримував від Галаганів стипендію в
розмірі 200 крб. на рік [7, арк. 17].
У Колегії Павла Галагана отримували освіту і своєкоштні вихованці. Розмір плати
за навчання встановлювала Рада Колегії, який визначався із розрахунку вартості повного
утримання юнаків у закладі, а саме: забезпечення їх одягом, взуттям, повноцінним
харчуванням, медичним обслуговуванням, канцелярським приладдям та ін. У перші
роки діяльності Колегії розмір плати становив 475 крб. на рік [8, с. 34]. Через загальне
підвищення цін на необхідні продукти харчування Рада Колегії була змушена змінити
розмір щорічної плати за навчання. З 1872 р. вона становила 600 крб., а з 1884 р. зросла
до 750 крб. на рік і залишилася незмінною до кінця існування Колегії [5, арк. 15]. Однак,
і ця сума була занижена і не відповідала дійсній вартості утримання юнака у закладі. Так,
наприклад, з 1875 по 1880 р. утримання одного вихованця коштувало Колегії відповідно
794 крб., 806 крб., 756 крб., 771 крб., 802 крб., 792 крб. на рік, що у середньому
становило 787 крб. [4, арк. 6, 11, 23, 30, 39]. Для обґрунтованості рішення Ради Колегії
про збільшення вартості плати за навчання слід навести наступні дані. З 1884 по
1889 р. утримання вихованця складало відповідно 750 крб., 765 крб., 801 крб., 798 крб.,
842 крб., 824 крб., або у середньому – 797 крб. на рік [6, арк. 10, 19, 31, 40, 48, 57].
Таким чином, у Колегії Павла Галагана своєкоштні вихованці частково утримувалися за
рахунок засновника закладу.
До 1884 р. витрати Колегії переважали над надходженнями коштів, що створювало
щорічний дефіцит бюджету близько 4 000-6 000 крб. [5, арк. 7]. Найбільші витрати
здійснювалися на оплату праці викладацького складу Колегії, яка була більшою, порівняно
з іншими навчальними закладами міста. Значна частина коштів витрачалася і на придбання
білизни, одягу та взуття вихованців. Так, наприклад, річний кошторис витрат Колегії у
1879/80 н. р. виглядав наступним чином: оплата праці службовців Колегії (враховуючи і
обслуговуючий персонал) – 18 127 крб., харчування вихованців і обслуговуючого персоналу –
6 137 крб.; білизна – 943 крб.; одяг – 2 874 крб.; взуття – 939 крб.; опалення – 2 049 крб.;
освітлення – 389 крб.; підручники, навчальне приладдя та книги до бібліотеки – 720 крб.;
фізичний кабінет – 19 крб.; церква – 100 крб.; канцелярія – 99 крб.; лікарня – 296 крб.; лазня
і прання білизни – 935 крб.; переїзд до літнього будинку – 53 крб.; користування водою –
235 крб.; очищення димових труб – 120 крб.; очищення вигрібних ям – 623 крб.; утримання
будинку – 593 крб.; утримання корів – 234 крб.; страхування будинку і майна – 359 крб.;
податок з будинку – 92 крб.; оплата відсотків до Київського міського товариства взаємного
кредиту – 949 крб.; нагороди директору і викладачам – 1 024 крб.; випадкові витрати –
255 крб.; що складало загальну суму в розмірі 38 164 крб. [5, арк. 12].
Слід зазначити, що за життя Галаганів витрати Колегії були значно більшими, оскільки
вони особисто оплачували частину рахунків, які офіційно не фіксувалися в кошторисі. На
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їх кошти здійснювалися покриття дефіциту бюджету закладу, що в загальному становило
майже 60 000 крб., щорічні ремонти приміщень і меблів, придбання необхідного
навчального приладдя та ін. Загалом, Г.П. Галаган та його дружина К.В. Галаган, яка після
смерті засновника стала почесною попечителькою закладу, на утримання Колегії витратили
близько 1 млн. 200 тис. крб. [15, с. 43].
Таким чином, сумарні пожертви Галаганів на заснування та функціонування Колегії
Павла Галагана обраховувалися величезними розмірами. Всі статки, якими володіло
не одне покоління Галаганів, були передані справі виховання та навчання молодого
покоління українців. Своєю доброчинною діяльністю Г.П. Галаган та К.В. Галаган стали
яскравим прикладом відданості суспільним інтересам своїй країні та його народу, гідним
наслідування для майбутніх поколінь.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Білокінь С. Колегія Павла Галагана / С. Білокінь // Київ. – 1988. – № 8. – С. 144-149.
2. Бондар Н. Школа академіків / Н. Бондар, Н. Михайловіна // Наука і суспільство. – 1993. – № 31. –
С. 14-17.
3. Двадцатипятилетие Коллегии Павла Галагана в Киеве. – К., 1896. – 409 с.
4. Державний архів м. Києва (ДАК). – Ф. 185. Колегія Павла Галагана. – Оп. 1. – Спр. 1292. –
Протоколы заседаний правления Коллегии Павла Галагана. 1874-1879 гг.
5. ДАК. – Ф. 185. Колегія Павла Галагана. – Оп. 1. – Спр. 1298. – Протоколы заседаний Совета
Коллегии Павла Галагана. 1880-1889 гг.
6. ДАК. – Ф. 185. Колегія Павла Галагана. – Оп. 1. – Спр. 1300. – Протоколы заседаний правления
Коллегии Павла Галагана. 1881-1889 гг.
7. ДАК. – Ф. 185. Колегія Павла Галагана. – Оп. 1. – Спр. 1285. – Протоколы Коллегии Павла
Галагана. 1870-1877 гг.
8. Десятилетие Коллегии Павла Галагана в Киеве. – К., 1882. – 75 с.
9. Ежегодник Коллегии Павла Галагана с 1 октября 1896 по 1 октября 1897 г. – К., 1897. – 195 с.
10. Ежегодник Коллегии Павла Галагана с 1 октября 1897 по 1 октября 1898 г. – К., 1898. – 278 с.
11. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (ІР НБУ
ім. В.І.Вернадського). – Ф. 179. Степович А.І. – Спр. 163. К истории Коллегии Павла Галагана.
12. ІР НБУ ім. В.І. Вернадського. – Ф. 120. Колегія Павла Галагана. – Спр. 58. Журнал соединенных
Департаментов Государственного Совета от 25 мая 1870 г. по проекту устава Коллегии Павла Галагана.
13. ІР НБУ ім. В.І. Вернадського. – Ф. 119. Галагани (родовий фонд). – Спр. 13. Каталог библиотеки
Г.П. Галагана к 1 января 1853 г.
14. Ковалинский В. Меценаты Киева. / В. Ковалинський. − К., 1998. – 523 с.
15. Мищенко Ф. Г.П. Галаган / Ф. Міщенко // Киевская старина. – 1888. – № 11. – С. 3-25.
16. Ничипоренко И.И. Поминка по учредителю Г.П. Галаган. / И.И. Ничипоренко – К., 1914. – 42 с.
17. Открытие Коллегии Павла Галагана в Киеве. – К., 1871. – 32 с.
18. Отчет – ежегодник Коллегии Павла Галагана с 1 октября 1894 г. по 1 октября 1895 г. – К., 1895. – 67 с.
19. Отчет о состоянии Коллегии Павла Галагана с 1 октября 1886 г. по 1 октября 1890 г. – К., 1890. – 98 с.
20. Павловський П.Ф. До 100-річчя Колегії Павла Галагана в Києві / П.Ф. Павловський // Український
історичний журнал. – 1971. – № 10. – С. 129-131.
21. Смольніцька М.К Просвітницька діяльність колегії Павла Галагана в кінці ХІХ – на початку ХХ
століття / М.К. Смольніцька // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. 6. – К., 2003. – С. 303-318.
22. Смольніцька М.К. Колегія Павла Галагана: маловідомі сторінки історії / М.К. Смольніцька //
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – К., 2001. – Вип. 5. – С. 14-27.
23. Тимошенко А. Колегія Павла Галагана (до 130-річчя з дня заснування) / А. Тимошенко //
Сіверянський літопис. – 2002. – № 4. – С. 46-51.

REFERENCES
1. Bilokin S. Коlеgіia Pаvlа Gаlаgаnа / S. Bilokin // Кyiv. – 1988. – № 8. – S. 144-149.
2. Bоndаr N. Shkоlа аkаdеmіkіv / N. Bоndаr, N. Mykhаilоvіnа // Nаukа і suspіlstvо. – 1993. – № 31. –
С. 14-17.
3. Dvadtsatipyatiletie Kollegii Pavla Galagana v Kieve. – К., 1896. – 409 s.
4. Dеrzhаvnyi аrkhіv mіstа Кyievа (DAK). – F. 185. Коlеgіia Pаvlа Gаlаgаnа. – Оp. 1. – Spr. 1292. –
Protokoly zаsеdаniy prаvlеniya Kollegii Pavla Galagana. 1874-1879 gg.
5. DAK. – F. 185. Коlеgіia Pаvlа Gаlаgаnа. – Оp. 1. – Spr. 1298. Protokoly Kollegii Pavla Galagana.
1880 – 1889 gg.

49

Наукові записки з української історії
6. DAK. – F. 185. Коlеgіia Pаvlа Gаlаgаnа. – Оp. 1. – Spr. 1300. – Protokoly zаsеdаniy prаvlеniya
Kollegii Pavla Galagana 1881-1889 gg.
7. DAK. – F. 185. Коlеgіia Pаvlа Gаlаgаnа. – Оp. 1. – Spr. 1285. – Protokoly Kollegii Pavla Galagana.
1870-1877 gg.
8. Dеsyatilеtie Kollegii Pavla Galagana. – К., 1881. – 75 s.
9. Ezhegodnik Kollegii Pavla Galagana s 1 oktyabrya 1896 po 1 oktyabrya 1897 g. – K., 1897. – 195 s.
10. Ezhegodnik Kollegii Pavla Galagana s 1 oktyabrya 1897 po 1 oktyabrya 1898 g. – К., 1898. – 278 s.
11. Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V.I. Vernadskogo (ІR NBU іm. V.I. Vernadskogo). –
F. 179. Stеpоvych А.І. – Spr. 163. К istorii Kollegii Pavla Galagana
12. ІR NBU іm. V.I. Vernadskogo. – F. 120. Kolegiia Pavla Galagana. – Spr. 58. ZHurnal sоеdinеnnykh
Dеpаrtаmеntоv Gоsudаrstvеnnоgо Soveta оt 25 mаya 1870 g. pо prоеktu ustava Kollegii Pavla Galagana.
13. ІR NBU іm. V.I. Vernadskogo. – F. 119. Galagany (rodovyi fond). Spr. № 13. Katalog biblioteky
G.P. Galagana k 1 yanvaria 1853 g.
14. Kovalynskyi V. Metsenaty Kieva / V. Kovalynskyi. − К., 1998. – 523 s.
15. Mishchеnkо F. G.P. Galagan / F. Mishchеnkо // Кiеvskаya stаrinа. – 1888. – № 11. – S. 3-25.
16. Nichipоrеnkо I.I. Pоminkа pо uchrеditеliy G.P. Galagan / I.I. Nichipоrеnkо. – К., 1914. – 42 s.
17. Оtkrytiе Kollegii Pavla Galagana v Кiеvе. – К., 1871. – 32 s.
18. Otchet – ezhegodnik Kollegii Pavla Galagana s 1 oktyabrya 1894 g. po 1 oktyabrya 1895 g. – K., 1895. – 67 s.
19. Otchet o sostoyanii Kollegii Pavla Galagana s 1 oktyabrya 1886 g. po 1 oktyabrya 1890 g. – K., 1890. – 98 s.
20. Pavlovskyi P.F. Do 100-richchia Kolegii Pavla Galagana v Kyievi / P.F. Pavlovskyi // Ukrainskyi
istorychnyi zhurnal. – 1971. – № 10. – S. 129-131.
21. Smolnitska M.K. Kolegiia Pavla Galagana: malovidomi storinky istorii / M.K. Smolnitska // Ukraina
XX st.: kultura, ideologiia, polityka. – K., 2001. – Vip. 5. – S. 14-27.
22. Smolnitska M.K. Prosvitnytska diialnist kolegii Pavla Galagana v kintsi ХIХ – na pochatku ХХ stolittia /
M.K. Smolnitska // Problemy istorii Ukrainy ХIХ – pochatku ХХ st. – Vip. 6. – K., 2003. – S. 303-318.
23. Tymoshenko A. Kolegiia Pavla Galagana (do 130-richchia z dnia zasnuvannia) / A. Tymoshenko //
Siverianskii litopys. – 2002. – № 4. – S. 46-51.

Ткаченко Т. Вклад Г.П. Галагана в основание и функционирование Коллегии Павла
Галагана.
Современный этап реформирования образования в Украине, поиск путей совершенствования
отечественного просвещения обусловливает особую актуальность исследования деятельности
учебно-воспитательных заведений прошлого. Обращение к вопросу функционирования системы
средней школы в Украине вт. пол. XIX – нач. ХХ в., составляющей которой была и Коллегия Павла
Галагана, дает возможность привлечь накопленный учебно-воспитательный опыт для модернизации
украинской системы образования современности. В статье анализируются объемы пожертвований
Г.П. Галагана и К.В. Галаган на учреждение и дальнейшую деятельность Коллегии Павла Галагана,
выясняются содержание и направления благотворительной помощи учебному заведению от его
учредителей. Развито мнение, что на основание Коллегии Павла Галагана в Киеве Г.П. Галаган
с женой сделал значительные пожертвования, включая расходы не только на первоначальное
обустройство заведения, но и на дальнейшее его функционирование. В собственность Коллегии
основателем были переданы многочисленные семейные имения Полтавской и Черниговской
губернии, коллекция картин, книг и драгоценностей. Своей благотворительной деятельностью
Г.П. Галаган и К.В. Галаган стали ярким примером преданности общественным интересам своей
стране и народу, достойным подражания для будущих поколений.
Ключевые слова: Г.П. Галаган, К.В. Галаган, Коллегия Павла Галагана, основатель, учебное
заведение, почетный попечитель, благотворительная помощь, пожертвования.
Tkachenko T. The contribution of G.P. Galagan in the Foundation and functioning of the
Collegium of the Pavel Galagan.
The modern stage of reformation of education in Ukraine, search of ways of improvement of
national education determines the particular relevance of the research activities of the educational
institutions of the past. Turning to the issue of functioning of system of secondary schools in Ukraine in
the second half of XIX-beginning of XX century, part of which was the College of Pavel Galagan, gives
the ability to draw gained the educational experience for the modernization of the Ukrainian education
system of today. The article analyzes the volume of donations G.P. Galagan and K.V. Galagan for the
establishment and further activity of the College of Pavel Galagan, clarified the content and direction
of the charity aid to the school from its founders. Developed the view that the foundation of the College
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of Pavel Galagan in Kyiv, G.P. Galagan and his wife made significant donations, including money not
only on the initial arrangement of the institution, but also to further its functioning. The property of the
College founder were transferred to numerous family estates of Poltava and Chernigov gubernia, the
collection of paintings, books and jewelry. His charitable activities G.P. Galagan and K.V. Galagan have
become a shining example of devotion to the public interests of their country and its people worthy of
emulation for future generations.
Keywords: G.P. Galagan, K.V. Galagan, College of Pavel Galagan, founder, educational institution,
honorary trustee, charitable help, donations.
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Наталія Гончарова
(Переяслав-Хмельницький)
ДОБРОЧИННІСТЬ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОГО ДВОРЯНСТВА
У МАТЕРІАЛАХ ЗЕМСЬКИХ ЗБОРІВ
У статті досліджено зміст видань повітових та губернських земських установ. На
підставі системного аналізу матеріалів земського діловодства висвітлюються форми та напрями
доброчинної діяльності шляхетного стану Катеринославської губернії, з’ясовується внесок дворян
у підтримку місцевих навчальних, медичних та соціальних закладів, визначається їх роль у сприянні
функціонуванню земських установ регіону. Доводиться теза про наявність чималої кількості
відомостей про діяльність катеринославського дворянства у площині благодійності.
Методологія даного дослідження ґрунтується на загальнонаукових принципах (історичності,
об’єктивності, науковості) та історико-наукових методах (історико-генетичний, історикотипологічний, історико-порівняльний, хронологічний), які дозволили об’єктивно розкрити
можливості документації земських зборів та управ як джерельної основи вивчення історії
благодійності в Катеринославській губернії.
Аналіз земської документації засвідчив, що представники дворянських родів Катеринославської
губернії зробили свій посильний внесок у розвиток освітніх та лікувальних закладів у регіоні.
Піклувальниками обиралися представники різних соціальних станів, проте проведений аналіз
дозволяє стверджувати, що значну роль у піклувальній підтримці шкіл, училищ, лікарень та
притулків відігравала саме дворянська спільнота відповідного повіту Катеринославської губернії.
Крім того, можна констатувати, що у складі структурних підрозділів Катеринославського
губернського земства переважали представники шляхетного стану. Займаючи керівні позиції
у земських установах Катеринославської губернії, дворянство краю приділяло чималу увагу
вирішенню місцевих проблем.
Ключові слова: земські збори, земська управа, дворяни, піклувальник, пожертвування,
Катеринославська губернія.

Важливою передумовою зростання наукового рівня сучасних праць на ниві
регіональної історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. має стати посилення
уваги до проблем джерелознавчого опрацювання документальних комплексів земських
установ.
Аналіз історіографії доводить, що дослідники при вивченні питань земського
самоврядування, економічного, соціального, культурного аспектів розвитку регіонів
використовують збірники в якості одного з основних джерел. Так, О. Макієнко у своїй
роботі вивчає походження та специфіку функціонування в діловодстві різних видів земської
протокольної документації, визначає особливості її використання в якості історичного
джерела [3]. У висновку автор резюмує, що користуючись джерельною інформацією
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зафіксованих у протокольній документації рішень, варто розуміти їх номінальний характер,
адже нерідко ухвали земських зібрань і управ не вдавалося реалізувати на практиці.
У наукових розвідках М. Угрюмової розглядаються історія формування земських архівів
Російської імперії, основні напрямки їхньої діяльності в другій половині ХІХ – на початку
ХХ ст. [28;29].
Процес створення і публікації журналів земських зборів як одного з діловодних
джерел земських установ аналізується А. Харісовою [30]. Дослідниця стверджує, що
повнота історичного джерела, достовірність та репрезентативність наявної в ньому
інформації забезпечуються формою діловодного документа, виданням журналів і доступом
до них населення.
У статті П. Галкіна на основі матеріалів земських зборів Московської губернії
досліджуються основні напрямки адміністративного нагляду за земськими органами
самоврядування [1]. Д. Ніколаєв, І. Хвостова на основі аналізу законодавчо-нормативних,
діловодних, статистичних матеріалів, зокрема постанов земських установ, характеризують
основні аспекти просвітницької політики органів місцевого самоврядування Нижегородської
губернії в пореформений період [6].
Організація і склад повітових земських зборів Нижегородської губернії є предметом
дослідження Р. Мустафіна [4; 5]. Науковець стверджує, що, незважаючи на прагнення уряду
забезпечити провідну роль поміщиків у земській системі, ті виявилися досить пасивними,
тому основна земська діяльність у повітах Нижегородської губернії здійснювалася під
керівництвом невеликого кола гласних з числа купців, промисловців та обуржуазнених
поміщиків. М. Шмикова на основі аналізу журналів повітових земських зборів В’ятської
губернії визначає роль земських організацій Удмуртії в розвитку поштового зв’язку
в регіоні в пореформений період [31]. Однак, незважаючи на масив наявної наукової
літератури, основні напрями і форми дворянської доброчинності в Катеринославській
губернії Російської імперії в другій половині XIX – на початку ХХ ст. залишаються
недостатньо дослідженими. Метою статті є висвітлення внеску дворян-благодійників
Катеринославської губернії в оптимізацію розвитку освітньої, медичної та соціальної сфер,
розкриття значення їхньої діяльності у роботі земських установ регіону.
Опубліковані матеріали діловодства губернської та повітових земських установ
Катеринославської губернії представлені журналами, постановами і протоколами земських
зборів, звітами та доповідями земських управ. Стан і повнота даного виду джерел щодо
кожного з повітів Катеринославської губернії різняться. Тираж видань був невеликим і
тому не всі з опублікованих матеріалів збереглися до теперішнього часу. Проведений аналіз
наявних видань дозволяє стверджувати, що вони містять неабияку кількість даних щодо
доброчинної діяльності представників шляхетного стану.
Одним з основних напрямків дворянської доброчинності катеринославських дворян
було їх сприяння поширенню освіти в губернії. На підтвердження наведемо приклади.
У 1872 р. власник с. Дар’ївка О. Чуйкевич заснував у селі народне училище. Дворянин
одразу взявся опікуватись справами навчального закладу: відвів будинок у своєму маєтку,
фінансував опалення, утримував сторожа. А коли земство з 1892 р. зобов’язало місцеві
селянські громади сплачувати половину утримання, прийняв на себе цей платіж загальною
сумою 107 руб. 50 коп. щорічно, окрім того продовжуючи забезпечувати училище паливом
і винаймати сторожа [17, с. 252]. Згодом, піклувальник Дар’ївського училища, вважаючи
більш відповідним розташування народної школи поряд із церквою, збудував для училища
нову кам’яну будівлю із залізним дахом у найближчому селі Андріївка. Будинок складався
з 2-х класних кімнат, теплого коридору-роздягальні, квартири для вчителя з 2-ма кімнатами
та кухнею, інших господарських приміщень. До цієї будівлі з 1898 р. О. Чуйкевич
перевів Дар’ївське училище, котре стало першою за благоустроєм народною школою у
Верхньодніпровському повіті, вартість якої перевищувала 6 тис. руб. [17, с. 252-253].
Доцільно буде згадати, що Олександр Федорович вніс за вчителя згаданого навчального
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закладу Сидоренка необхідний платіж до емеритальної каси за 6 років, забезпечивши
цим його право на отримання пенсії. За таку турботу земська повітова управа висловила
О. Чуйкевичу щиру вдячність та ухвалила вивісити в приміщенні училища поясний
портрет благодійника з відповідним написом [17, с. 41].
У 1883 р. в Олександрівському повіті було відкрито Гнєдінське ремісниче училище
[26, с. 69]. Розміщений заклад був у власних будівлях, вартість яких сягала 42 тис. 900 руб.,
зведених його засновником Д. Гнєдіним. При училищі також на кошти засновника був
влаштований гуртожиток на 60-85 чол. Утримання гуртожитку здійснювалось на відсотки
з капіталу в 12 тис. руб., відпущеного Д. і О. Гнєдіними [8, с. 52-53]. До речі, у 1902 р.
піклувальником училища був дійсний статський радник М. Каришев [8, с. 55].
Домовласник м. Катеринослава, князь О. Кудашев у 1886 р. офірував місту значну
суму на зведення будівель для реального училища. За заповітом Олександра Федоровича,
в розпорядження міста мали надійти 36 тис. руб. готівкою та сума, яка буде виручена
духівниками від продажу рухомого майна (приблизно 40 тис. руб.). У п. 4 заповіту,
зокрема, йшлося: «міська дума матиме право отримати пожертвуваний капітал лише з
однією умовою – впродовж 6 років від прийняття вона зобов’язана купити або влаштувати
для чоловічого середнього навчального закладу, переважно реального, з повним курсом,
кам’яний будинок у розмірі та зі службами, необхідними для такого закладу» [10,
с. 282-284]. Доречно зазначити, що зведення будівлі для реального училища на кошти,
пожертвувані князем Кудашевим, було закінчено у 1891 р. [7, с. 60].
У с. Софіївка Бахмутського повіту при Софіївському земському двокласному училищі
було засновано ремісниче відділення. Воно складалося з 2-х навчальних майстерень:
теслярно-токарної, відкритої в 1887 р., та ковальсько-слюсарної, влаштованої в 1889 р.
[7, с. 70; 11, с. 408]. Заклад утримувався на кошти губернського і повітового земств та
користувався серйозною матеріальною підтримкою з боку свого піклувальника О. Бантиша.
Зокрема, майстерні розміщувались у 2-х кам’яних будівлях, а квартири майстрів-викладачів
у дерев’яному флігелі, збудованих у дворі училища на пожертвувані Олександром
Федоровичем кошти. О. Бантиш щорічно виплачував 3 стипендії для незаможних учнів,
кожному випускнику дарував годинник, а кращим учням ще й книги технічного змісту [8,
с. 45-46]. Грошовий внесок дворянина в утримання закладу був чималий. Для порівняння:
у 1902 р. від губернського земства поступило 2 тис. руб., від Бахмутського повітового
земства 430 руб., а від піклувальника училища О. Бантиша 712 руб. [8, с. 48].
Після відкриття в м. Катеринославі відділу Імператорського Російського товариства
садівництва, його членами було прийнято рішення про необхідність відкриття в місті
училища садівництва і плодових розплідників. Ініціативу підтримали повітові земства
та небайдужі дворяни. Зокрема, місцевий поміщик К. Трипільський у 1889 р. відпустив
для училища 1 тис. руб. для вивчення учнями практичного курсу виноградарства [11,
с. 686, 688].
Дворянин В. Самсонов тривалий час служив гласним у земській управі
Верхньодніпровського повіту, чимало зробив для розвитку освіти в цій місцевості. Зокрема,
коли з 1893 р. Богодарівське селянське товариство через скруту не могло сплатити свою
щорічну частку в утриманні Богодарівського училища, цей внесок у сумі 65 руб. став
здійснювати Василь Васильович [15, с. 77]. Саме це врятувало навчальний заклад від
закриття. Значну користь освітянській справі у Верхньодніпровському повіті приніс дійсний
статський радник А. Малевінський. Тому, коли він у 1897 р. вирішив піти на відпочинок,
земські збори ухвалили: за багаторічну плідну діяльність А. Малевінського заснувати в
Саксаганському двокласному училищі 2 стипендії на його честь [12, с. 45].
У 1894 р. Катеринославські губернські збори ухвалили увічнити одруження
спадкоємця цесаревича відкриттям нижчого землеробського училища. Земельну ділянку в
15 дес. землі для майбутнього навчального закладу офірував в своєму маєтку в с. Іванівка
Верхньодніпровського повіту Е. Бродський [20, с. 8-9].
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Графиня Г. Строганова для відкриття школи пожертвувала земству Олександрівського
повіту будинок в с. Петровське (Строганово). В 1896 р. земські збори, згідно з клопотанням
Олександрівського відділення Катеринославської єпархіальної училищної ради, передали в
його відання пожертвувану будівлю для розміщення Петровської-Строганової другокласної
народної школи. За волею жертвувательки, при прийнятті дітей до 1-го класу перевага
надавалась мешканцям с. Петровське-Строганово [2, с. 5-6]. 1897 р. датувалось клопотання
до Верхньодніпровської повітової земської управи від місцевої поміщиці В. Федорович
про прийняття до числа земських навчальних закладів школи в с. Добровольське (ПавлоГригорівка), для якої вона вирішила офірувати 1 дес. землі та власним коштом звести
будівлю [12, с. 12]. Благодійниця зазначала, що для сіл Павло-Григорівка, Сухінова і
Лободина необхідна хоч невелика школа, але мешканці цих селищ через бідність не в змозі
її побудувати, тому вона вирішила допомогти селянам [12, с. 105].
На початку ХХ ст. Софіївське та Мар’їнське сільські товариства Верхньодніпровського
повіту виступили перед земськими зборами з клопотанням про необхідність відкриття
нових початкових народних училищ для сіл Водяне, Мар’їнська, Покровське, Софіївка
і Терноватка. Їхнє прохання мотивувалось значним числом дітей шкільного віку у
названих населених пунктах, їхньою віддаленістю від існуючих шкіл та переповненням
останніх учнями. В 1902 р. для проектованого в с. Покровське училища вдова дворянина
Ю. Шмакова з сином Євгеном відвели в своєму маєтку ділянку землі, зобов’язались
офірувати щорічно на його утримання 200 руб. та власним коштом звести будівлю з 3-х
класних кімнат, зали для недільних та вечірніх курсів для дорослих, 3-х квартир для
учителів і приміщення для служителя. Окрім того, благодійники прийняли на себе всі
витрати щодо початкового облаштування училища без жодної грошової участі з боку
селянських товариств с. Покровське та Катеринівка (Долгінцеве), діти з яких також
мали відвідувати новостворений навчальний заклад [15, с. 71-72]. Того ж року дворянка
В. Романова, підтримуючи клопотання Софіївського селянського товариства про відкриття
в даному селі земського початкового народного училища для дітей с. Водяне, Терноватка,
Софіївка, пожертвувала для закладу черепицю на дах та цеглу на пічки, відпустила
грошову допомогу на його спорудження [15, с. 73].
Серед піклувальників навчальних закладів у регіоні в другій половині ХІХ – на
початку ХХ ст. було чимало представників шляхетного стану. Діловодна документація
земських установ, зокрема, зберегла такі відомості. Справами Гуляйпольського училища
Верхньодніпровського повіту в 1872-1874 рр. опікувався П. Лаппо-Данилевський [13,
с. 53]. У 1883 р. піклувальником Натальївської земської школи Олександрівського повіту
був обраний В. Беккер [27, с. 273]. У 1887 р. справами Катеринославського реального
училища стали опікуватись М. Малама, І. Галич, І. Бурхановський [10, с. 859]. За даними
звіту Катеринославської губернської земської управи за 1891 р., почесним піклувальником
Катеринославської класичної гімназії був М. Миклашевський [7, с. 61]. У 1896-1898 рр.
піклувальником Андріївської народної земської школи Олександрівського повіту був Є. Товбич
[2, с. 68]. У 1900 р. піклувальником Саксаганського ремісничого училища став штабс-капітан
Б. Гротто-Слепіковський. До цього кілька років закладом опікувався О. Чуйкевич, котрий
лише через хворобу був змушений відмовитись від цієї посади [14, с. 59].
В. Бродський
являвся
піклувальником
Комісарівського
Катерининського
зразкового однокласного училища в 1900-1902 рр. [14, с. 58]. У 1901 р. піклувальником
Верхньодніпровської земської нижчої сільськогосподарської школи був обраний
Е. Бродський [18, с. 219]. Відомості за 1908 р. підтверджують його подальше перебування
в якості піклувальника цього закладу. Крім того, саме за сприяння Е. Бродського
Верхньодніпровська нижча сільськогосподарська школа в 1908 р. набула статусу середнього
сільськогосподарського училища [22, с. 1682].
Піклувальницею безкоштовної жіночої школи м. Катеринослава була дружина
генерал-лейтенанта К. Мессарош, котра намагалась вирішувати нагальні проблеми
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закладу. Наприклад, у 1902 р. вона офірувала кошти на купівлю навчальних посібників,
проведення шкільних свят та на організацію поїздки випускниць до м. Києва [8, с. 23].
Катерина Іванівна також була почесною піклувальницею Маріїнської жіночої гімназії
м. Катеринослава. До речі, цей заклад був відкритий у 1865 р. з ініціативи дворянства
Катеринославської губернії, котре сплачувало внески до так званого дворянського капіталу
для утримання навчального закладу. Наведені у звітах Катеринославської губернської
земської управи дані свідчать, що понад 50 % учнів цієї школи мали дворянське походження
[8, с. 10]. Піклувальна рада Маріїнської жіночої гімназії складалася з дворян. Так, у 1902 р.
до неї входили: статський радник І. Беккер, В. Кисличний, дійсний статський радник
В. Малама, губернський предводитель дворянства М. Миклашевський, Н. Павловський.
До К. Мессарош тривалий час піклувальницею гімназії була її мати, М. Кох, на честь
якої Катерина Іванівна заснувала фонд, пожертвувавши 6 тис. руб. [8, с. 13-14]. У 19031905 рр. Новомосковською жіночою прогімназією опікувався Л. Сєчкарьов [23, с. 671].
У 1908 р. піклувальником Андріївського народного училища Верхньодніпровського повіту
являвся О. Чуйкевич [22, с. 465].
Значну увагу дворяни Катеринославської губернії приділяли соціальній підтримці
місцевого населення. Це підтверджують наступні дані, виявлені при вивченні матеріалів
земських установ. Так, О. Фурсов у 1868 р. заявив Ростовській земській управі про
готовність прийняти на себе утримання і платню фельдшера Золотовського хутора,
жалування якого земство може використати для посилення Олександрівської та МилістьКуракінської волосних аптек з тим, щоб з них відпускалися медикаменти безкоштовно для
всіх нужденних. Крім того, дворянин зобов’язався за свій рахунок поповнювати земську
аптеку [19, с. 118].
Гласний Д. Гнєдін виступив з пропозицією влаштувати у своєму маєтку в
с. Олександрівка Олександрівського повіту виправний дитячий притулок. Благодійник
зобов’язався відпустити на цю справу від 10 до 12 тис. руб. [24, с. 35]. Зокрема, в
його доповіді йшлося: «Головною метою притулку, який має бути влаштований на 20
хлопчиків, є виправлення дітей від 12 до 15 років. Будівництво споруди я беруся
влаштувати за свій рахунок, зі своїх матеріалів і на своїй землі, але земство має
асигнувати щорічну суму на платню вчителям, їжу, одяг і взуття вихованців, освітлення
та опалення притулку» [24, с. 125-126]. Дмитро Титович запропонував назвати притулок
Воскресенсько-Дмитрівським.
Гласний Олександрівського повіту, граф О. Канкрін у 1870 р. виділив у власному
маєтку в м. Григорівка будівлю для влаштування лікувального приміщення для хронічних
хворих. Він також виявив готовність жертвувати відповідну суму на утримання закладу
[25, с. 63-64].
У 1882 р. піклувальник Саксаганської земської лікарні О. Чуйкевич звернувся до
земських зборів Верхньодніпровського повіту з доповіддю про необхідність лазні при
цьому лікувальному закладі [16, с. 12]. Олександр Федорович заявив, що збудує кам’яну
лазню власним коштом, лише просить земство прийняти на себе опалення лазні та ремонт.
Дворянин одразу відпустив для будівництва лазні 40 тис. цегли та 13 м3 дикого каменю, а
також 500 руб. на її початкове впорядкування [16, с. 19].
З 1892 р. безперервно впродовж багатьох років справами Попельнастовської земської
лікарні опікувався Ф. Кузьмицький. В якості піклувальника цього лікувального закладу
він слідкував за правильним веденням лікарняного господарства, наглядав за ремонтом
будівель, офірував власні кошти на вирішення нагальних потреб лікарні [15, с. 78].
Багаторічна служба Федора Івановича в 1902 р. була відзначена Верхньодніпровськими
земськими зборами піднесенням йому золотого іменного жетона з відповідним написом
[15, с. 76]. У 1897 р. Верхньодніпровська повітова земська управа висловила вдячність
дворянину П. Байдаку за проведений ним ремонт Софіївської земської лікарні загальною
вартістю близько 500 руб. [12, с. 44].
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Кілька триріч піклувальником Новомосковської земської лікарні був дворянин Петров,
який, зокрема, в 1899 р. відпустив на потреби лікувального закладу 286 руб. 94 коп. На
цю незначну (за сучасними мірками) суму було придбано: 12 від. спирту, 7 пуд. свинячого
смальцю, 37 ф. білої вати, 14 ф. сірої вати, 660 арш. марлі, 2,5 арш. фланелі, 15 арш.
полотна для перев’язок, 10 арш. коленкору, 12 арш. клейонки, 2 мотки шовку, 3 листи
картону, 3 ф. соди, 2 ф. бури, 20 ф. скіпідару, 10 ф. карболки тощо [9, с. 380, 399].
Згідно зі звітом Новомосковської повітової земської управи за 1899 р. приймальні
відділення діяли у маєтках наступних дворян: Л. Свечіної в с. Козирщина, графа
І. Ностіца в с. Паньківка на 6 ліжок, пані Бахмутової в с. Софіївка на 6 ліжок,
Г. Алексєєва в м. Котовка на 6 штатних і 2 запасних ліжка, М. Родзянка в с. Попасне на
3 ліжка, А. Ільяшенка в с. Афанасіївка на 2 ліжка [9, с. 278-283]. Всі медичні установи
були облаштовані та утримувались за рахунок згаданих представників шляхетного
стану. Зауважимо, що у 1899 р. граф Ностіц вирішив відкрити приймальне відділення в
с. Василівка на 5 ліжок, а М. Родзянко у 1900 р. приступив до розширення існуючого в
с. Попасне приймального відділення до 6 ліжок [9, с. 282]. Зрозумівши потребу місцевого
населення в лікарській допомозі, поміщик А. Фінгергут в 1902 р. пожертвував земству
нерухоме майно у власному маєтку в с. Олексіївка Верхньодніпровського повіту для
заснування лікарського пункту [15, с. 34].
У 1905 р. почесний піклувальник колонії душевнохворих, дійсний статський радник
О. Синельніков відпустив 500 руб. для зведення нової комори для харчових продуктів.
У наступному році ним знову було внесено на цю справу 500 руб. Завдяки пожертвуванням
Олексія Миколайовича, в 1906 р. в колонії було збудовано кам’яну комору з 2-х відділень
та викладеного цеглою цементованого льоху, розмірами 8 саж. довжини і 3 саж. ширини
[21, с. 433]. У 1908 р. повітова земська управа приступила до будівництва амбулаторії в
с. Гупалівка Новомосковського повіту на земельній ділянці, відпущеній для цієї мети
місцевим поміщиком Н. Бахмутовим [22, с. 751].
Представникам катеринославського дворянства була небайдужою доля лікувальних та
соціальних установ губернії, саме тому вони ставали їхніми піклувальниками. Підтвердимо
це прикладами із земської документації. З 1866 р. Г. Гуртовий перебував на посаді гласного
Олександрівського повітового земства. При вшануванні 30-річчя його служіння земству,
зокрема, говорилось, що більшу частину цього терміну він був піклувальником земської
лікарні та в’язниці м. Олександрівська [2, с. 62-63]. Дворянин В. Голушкін служив гласним
в Олександрівському земстві з 1869 р., напередодні 15-річного ювілею земська управа
вирішила винагородити його як багаторічного піклувальника земської лікарні та в’язниці в
с. Михайлівка-Лукашеве [27, с. 140].
У 1882 р. піклувальником Покровської земської в’язниці Олександрівського повіту
був обраний дворянин Я. Замошніков [26, с. 264]. Піклувальником Катеринославської
губернської земської лікарні в 1887 р. став О. Поль [10, с. 858].
У 1894-1896 рр. піклувальницею Верхньодніпровської земської лікарні була
Г. Недзялковська [12, с. 14]. У цьому ж триріччі Г. Недзялковська опікувалась справами
Саксаганської земської лікарні, в 1897 р. її на цій посаді змінив Е. Бродський [14, с. 48].
У 1897 р. піклувальниками земських лікарень були обрані: С. Корбе у Верхньодніпровську,
Ф. Кузьмицький у Попельнастовську, Н. Байдак у Софіївську та ін. [12, с. 56]. Зауважимо,
у 1900 р. ці дворяни були переобрані піклувальниками вищезгаданих лікувальних закладів
Верхньодніпровського повіту на наступне триріччя. Піклувальником Куцеволовського
приймального відділення в 1900 р. став поміщик Р. Ліневський [14, с. 58-59]. У 18981900 рр., 1901-1903 рр. піклувальником Катеринославської губернської земської лікарні був
В. Малама [18, с. 218].
Представники шляхетного стану, безперечно, переймались проблемами дітей,
тому приділяли значну увагу відповідним закладам. Матеріали земських зборів свідчать
про перебування дворян на посадах піклувальників. Наприклад, К. Батюшкова була
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піклувальницею Катеринославського дитячого притулку в 1886-1888 рр. та 1889-1901 рр.
[10, с. 782; 11, с. 703]. Олександрівським дитячим притулком впродовж кількох років
опікувалась В. Канкріна [2, с. 224]. У 1889 р. про Слов’яносербський повітовий сирітський
будинок піклувалась дворянка Є. Ставровська [11, с. 683]. У 1889 р. піклувальником
Новомосковського дитячого притулку став повітовий предводитель дворянства М. Родзянко
[11, с. 680]. За даними 1906 р., піклувальником Новомосковського Олександрівського
дитячого притулку був предводитель дворянства С. Родзянко [21, с. 841].
Таким чином, комплекс документації, який сформувався в результаті діяльності
органів земського самоврядування, належить до цінних у джерельному відношенні
різновидів діловодних матеріалів. Аналіз земської документації засвідчив, що представники
дворянських родів Катеринославської губернії зробили свій посильний внесок у розвиток
освітніх та лікувальних закладів у регіоні. Піклувальниками обиралися представники
різних соціальних станів, проте проведений аналіз дозволяє стверджувати, що значну роль
у піклувальній підтримці шкіл, училищ, лікарень та притулків відігравала саме дворянська
спільнота відповідного повіту Катеринославської губернії. Крім того, можна констатувати,
що у складі структурних підрозділів Катеринославського губернського земства переважали
представники шляхетного стану. Займаючи керівні позиції у земських установах
Катеринославської губернії, дворянство краю приділяло чималу увагу вирішенню місцевих
освітніх та соціальних проблем.
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Гончарова Н. Благотворительность екатеринославского дворянства в материалах
земских собраний.
В статье исследовано содержание изданий уездных и губернских земских учреждений. На
основании системного анализа материалов земского делопроизводства освещаются формы и
направления благотворительной деятельности благородного сословия Екатеринославской губернии,
выясняется вклад дворян в поддержку местных учебных, медицинских и социальных учреждений,
определяется их роль в содействии функционированию земских учреждений региона. Доказывается
тезис о наличии большого количества сведений о деятельности екатеринославского дворянства в
сфере благотворительности.
Методология данного исследования основана на общенаучных принципах (историчности,
объективности, научности) и историко-научных методах (историко-генетический, историкотипологический, историко-сравнительный, хронологический), которые позволили объективно
раскрыть возможности документации земских собраний и управ как источника по изучению
истории благотворительности в Екатеринославской губернии.
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Наукові записки з української історії
Анализ земской документации показал, что представители дворянских родов
Екатеринославской губернии сделали свой посильный вклад в развитие образовательных
и лечебных учреждений в регионе. Попечителями избирались представители различных
социальных слоев, однако проведенный анализ позволяет утверждать, что значительную роль
в попечительской поддержке школ, училищ, больниц и приютов играло именно дворянское
сообщество соответствующего уезда Екатеринославской губернии. Кроме того, можно
констатировать, что в составе структурных подразделений Екатеринославского губернского
земства преобладали представители благородного сословия. Занимая руководящие позиции в
земских учреждениях Екатеринославской губернии, дворянство края уделяло большое внимание
решению местных проблем.
Ключевые слова: земское собрание, земская управа, дворяне, попечитель, пожертвование,
Екатеринославская губерния.
Goncharova N. The Charity of Nobility of Ekaterynoslavsk’ in materials of Zemsky Assembly
The district and provincial periodicals of zemstvs content in the article. The forms and directions of
charitable activities noble status of Ekaterynoslavsk’ province highlights based on a systematic analysis
of the materials of provincial office, nobility contribution appears to support the local educational, health
and social institutions is determined by their role in facilitating the functioning of the rural institutions
in the region. Thesis proved the presence of a considerable amount of information about the activities of
Ekaterynoslavsk’ nobility in the plane of charity.
The methodology of this study is based on the general principles (historicity, objectivity, scientific)
research and historical methods (historical-genetic, historical and typological, historical and comparative,
chronological) that allowed objective documentation rural uncover opportunities and Board meetings as
source base study of the history of philanthropy in Ekaterynoslavsk’ province.
Analysis of rural documentation showed that members of noble families of Ekaterynoslavsk’
province made their contribution to the development of educational and medical institutions in the
region. Trustees elected representatives of different social classes, but the analysis suggests that a
significant role in support of Trustees schools, colleges, hospitals and shelters played an aristocratic
community is appropriate county in Ekaterynoslavsk’ province. In addition, we can say that in the
structural units of Ekaterynoslavsk’ province zemstvs dominated by the noble class. Occupying
leadership positions in rural institutions of Ekaterynoslavsk’ province, the land of nobility paid
considerable attention to solving local problems.
Keywords: rural meetings, rural council, nobles, trustee, donations, Ekaterynoslavsk’ province.
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(Київ)
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧІ ЗАХОДИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ВБРАННЯ
З УКРАЇНСЬКИМ МАРКЕРОМ СЕРЕД МІСТЯН В КІНЦІ ХІХ –
НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ КИЄВА ТА ПОЛТАВИ)
У статті розглядаються питання, пов’язані зі стимулюванням використання в міському
побуті вбрання з українським позначенням. Дається стислий аналіз історіографії проблеми.
Метою розвідки є визначення складових організаційно-виробничого фактору популяризації одягу
з українським маркером. Було використано методи аналізу та синтезу, а висновки зроблено
на основі методів систематизації та узагальнення зібраного фактологічного матеріалу.
Хронологічні межі дослідження включають кінець ХІХ – початок ХХ ст. Використання одягу з
українськими ознаками досліджується на прикладі міст Києва та Полтави, які були впливовими
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осередками з модернізації кустарних промислів з виготовлення вбрання для містян. Визначено
основні напрямки організаційно-виробничої діяльності, які сприяли виготовленню вбрання з
українським маркером.
Ключові слова: український народний одяг, вбрання з українським маркером, кустарні
майстерні з виготовлення одягу.

Висвітлення питань особливостей українського народного вбрання належать до
важливих напрямків етнологічної науки. Загальновідомо, що український народний одяг
виконує функцію позначення національної ідентичності. Дослідження сільського вбрання
в усьому розмаїтті його регіональних комплексів дозволило створити ґрунтовну наукову
базу для розуміння його духовного та матеріального виміру, що відображено в працях
Я.cГоловацького (1877), Хв. Вовка (1916), О. Воропая (1966), С. Колоса та І. Гургули
(1961), Я. Прилипка (1964), К. Матейко (1977, 1996), Т. Ніколаєвої (1988, 1996, 2005),
Г. Стельмащук (1988, 1993, 2006, 2013), О. Косміної (1994, 2007, 2008-2009), Л. БулгаковоїСитник (2010), Л. Пономар (1997, 2015) та багатьох інших. Порівняно небагато праць
торкаються питань організації виготовлення українського вбрання з метою його реалізації
серед міських споживачів та проблем, з цим пов’язаних. Необхідність дослідження народних
художніх промислів у контексті взаємодії професійного та народного мистецтва піднімають
в своїй розвідці (1987) Б.М. Біляшівський та Ю.П. Лащук [2]. У ній розглядаються основні
напрямки діяльності Київського кустарного товариства та наводяться дані щодо обсягів
виробництва через грошовий вираз реалізованих товарів на основі справ Центрального
державного історичного архіву в Ленінграді.
Сучасне розуміння побутування вбрання, що передає національну ідентифікацію,
потребує використання міждисциплінарного підходу до вивчення цього явища.
Мистецтвознавець Т. Кара-Васильєва (2001) піднімає питання початку творчої взаємодії
між професійними художниками та народними майстрами в процесі створення нових
форм одягу, які безумовно були розраховані на міських споживачів [14]. У дослідженнях
(2005, 2011) Т. Кара-Васильєва аналізує розвиток української народної вишивки,
виділяючи новий напрямок її розвитку через синтез традиційного народного мистецтва
з новими авангардними тенденціями, які розробляли художники професіонали [13; 12].
У мистецтвознавчих розвідках К. Гончар (2013) та А. Варивончик (2014) розглядається
розвиток українських художніх промислів протягом ХХ ст. [9; 5]. У даних роботах
основна увага зосереджується на вивченні кустарних промислів як мистецького
явища. О. Вільшанська (2009) з позицій історика досліджує зародження національного
художнього стилю та його вплив на міське повсякдення. Вона констатує наявність
таких явищ, як вираження через одяг національної самосвідомості, побутування в місті
сільських традицій та поширення моди на народний стиль серед міських мешканців, яка
проявлялась у використанні ними елементів народного одягу [8].
Отже, питання популяризації вбрання з українським позначенням, пов’язане з
керованим розвитком художніх кустарних промислів з застосуванням досягнень народного
мистецтва до виготовлення одягу для міських споживачів, потребує свого висвітлення
як нове етнокультурне явище в повсякденних міських практиках. Актуальність цієї теми
підтверджує сьогодення українського життя, коли спостерігається бурхливе відродження
побутування національного вбрання та його сучасних модифікацій.
Перші спроби вивчення народних промислів з метою організації на їхній основі
кустарних виробничих осередків, які б приносили прибуток населенню, були зроблені
в кінці ХІХ ст. Так, для міністерства державної власності в 1889 р. було досліджено
Полтавську та Чернігівську губернії, а в 1889-1890 рр. Київську [18; 20]. У звітах по
вивченню стану кустарних промислів у цих губерніях не міститься пропозицій щодо
організації осередків з виготовлення одягу чи вишивальних майстерень. Перша рукодільна
майстерня була відкрита приватною особою в с. Василівка, Полтавського повіту в 1894 р.
[21, с. 214], а вже в 1904 р. при Полтавському земстві був відкритий кустарний склад,
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який взяв на себе допомогу в організації виробництва та збуту продукції [15, с. 12]. Досвід
роботи Полтавського земства по підтримці та розвитку народних художніх промислів мав
велике значення. Заснований ним природно-історичний і етнографічний Музей зі значною
колекцією українського народного вбрання став основною джерельною базою для творчого
відтворення справжніх українських зразків вишивки при створенні кустарних виробів. Але
тільки технічної допомоги виявилось замало, тому в 1909 р. для консультації кустарів був
запрошений художник, який пройшов курс навчання в Імператорському Строганівському
Центральному художньо-промисловому училищі [21, с. 216]. В 1912 р. у м. Сорочинці було
відкрито навчальну майстерню з кравецької та білошвейної справ [21, с. 223]. Такі приклади
показують незворотність початку модернізації кустарних промислів через вдосконалення
їхніх технологій прогресивними здобутками, які відповідали запитам часу.
У виготовленні одягу для налагодження широкого збуту продукції серед споживачів,
орієнтованих на міські смаки, слід було впровадити низку заходів по підняттю
конкурентоспроможності художніх народних промислів. Необхідно було забезпечити
використання якісної сировини, а саме фабричної тканини або витканої на вдосконалених
ткацьких верстатах. Технічною умовою якості тканини було рівномірне переплетення з
однаковою товщиною ниток, на якому вигідно виділялась вишивка. Наступним етапом
виробничого процесу була розробка конструкції через моделювання деталей крою та
художнє вирішення оздоблення виробу. Саме цю частину мали виконувати художникимодельєри чи кравці з художніми здібностями, які розумілися на модних тенденціях та чітко
уявляли смаки споживачів. Проте знання європейського крою було замало, вкрай важливо
було підготувати спеціалістів, які б добре вивчили основні принципи крою народного
вбрання для використання перевірених часом його раціональних рішень.
Важливими напрямками популяризації естетики народного вбрання були
впровадження в міський побут елементів народного одягу та адаптація старовинних
технік та візерунків до створення тогочасного модного вбрання [22; 23]. Так, в асортимент
виробів, які можна було замовити через кустарний склад у Полтаві входили елементи
традиційного українського строю: плахти вовняні та шовкові, хустки зі старовинним
українським швом, сорочки до «малоросійського костюма», сорочки чоловічі та дитячі,
а також модний вишитий одяг з українським маркером: кишені дитячі кольорові, гестки
до дамських сорочок, кофточки дамські, сукні, комірці дамські, матіне, капоти, дитячі
платтячка, при цьому додаються фотографії 95 зразків візерунків вишивки для вибору
оздоблення виробу [15, с. 47, 26-29].
Така міська популяризація народного одягу відбувалась на тлі поступового
занепаду старовинних традицій на селі під тиском нової «брокарівської моди». Отже,
пропагування українських традицій у міському соціокультурному середовищі, яке було
певним прогресивним взірцем для наслідування, стимулювало переосмислення ставлення
до власних здобутків і серед сільських мешканців. Про це пише організатор кустарного
осередку в с. Хоробричи, Черніговської губ. Н.А. Семпликевич: «Мені доводилось
спостерігати, з якою любов’ю мої молоді майстрині розшукували для мене зразки вишивок
серед старовинних тканин своїх бабусь і матерів; суворо витримуючи стиль, вони навіть
пробували умудрятися в різноманітних нових комбінаціях. Наслідком цього було одне
вельми відрадне явище: в той час, коли я збирала та комбінувала типові орнаменти для
наших кустарних виробів, сільські дівчата стали користуватися моїми зразками для своїх
же робіт, і старовинні узори все частіше й частіше стали з’являтися у них в одязі (на
рукавах сорочок, фартухах, платках та ін.)» [24, с. 120].
Популяризація українського народного вбрання відбувалась параллельно з
виховуванням широкої аудиторії шанувальників народного мистецтва. За ініціативи
директора
Київського
міського
художньо-промислового
і
наукового
музею
М.Ф. Біляшівського було вирішено організувати етнографічну виставку кустарних виробів,
щоб звернути увагу суспільства на високий мистецький рівень виконання речей широкого
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вжитку. Експонати вибирала комісія, до складу якої входили О.П. Косач, К.В. Бутович, а
головою була Н.Г. Яшвіль [2, с. 39]. Про успіх цієї виставки, яка проходила з 19 лютого
до 1 травня 1906 р. в музеї Миколая ІІ пише Олена Пчілка: «Головна сих днів новина –
виставка українських народніх виробів (етнографічно-«кустарна»). Се щось надзвичайне
вийшло! 6 зал! І Все тільки українські речі та які гарні! Виставка чудова просто – грандіозна!
Навіть «Липки» [в той час аристократична частина Києва] кажуть: «правда, – ще не вмерла
Україна!»» [17, с. 774]. На виставці був представлений відділ вишивання, найбільше робіт
було представлено з Київщини та Полтавщини, частину виробів можна було купити на місці
[6]. Важливим досягненням виставки стало створення Київського кустарного товариства, яке
було затверджено 8 серпня 1906 р. на чолі з Н.М. Давидовою. Основними напрямками його
роботи було надання інформативної та матеріальної допомоги українськім кустарним артілям
у Київській, Волинській, Подільській, Чернігівській та Полтавській губерніях [2, с. 40].
Важливою його роботою була організація збуту продукції, яка спочатку містилась на складі в
етнографічному музеї. Так, у журналі «Рідний край» було розміщено рекламне повідомлення:
«Між виробами, що продаються в складі, найпаче визначаються вишиванки, що постачають
селянки з Київщини, через руки скількох пань, членів «Товариства». Де-які вишиванки
«вирізуванням» уявлять собою справжні мистецькі твори. На київській «кустарній» виставці
вони звернули на себе велику увагу» [19].
Слід звернути увагу на таку закономірність, що популяризація українського вбрання
як високохудожнього явища сприяла поширенню його не тільки серед національно
свідомого населення, а й в ширших колах, що створювало сприятливі умови для визнання
українства як такого. Під час перебування Миколи ІІ в 1909 р. у Полтаві на святкуванні
двохсотліття Полтавської битви йому було вручено подарунок від миргородської міщанки
Раїси Худоминської, яка «власними руками вишила шовками сорочечку в дарунок
наслідникові Цесаревичу Олексію Миколаєвичу. Вимережано сорочечку надзвичайно
чудовим українським узором» [3; 8, с. 100]. Після відвідин будинку губернської земської
управи, в якому була представлена виставка роботи місцевих кустарів, Микола ІІ відзначив
високий мистецький рівень виконання робіт: «З Полтави Царь повіз такі куплені на виставці
й піднесені Йому речі: сорочечку Дьохтярівських кустарів, зроблену з рисунка гетьмана
Полуботка, – подарунок для Наслідника Цесаревича; жіноче українське вбрання; килим;
сарпанки (жіночі шалі) із льону з шовковими переборами та пояси до жіночого вбрання,
повишивані» [11; 8, с. 100]. Такі факти визнання високої мистецької цінності українського
вбрання з боку царської родини та їхнє оприлюднення в періодичній пресі працювало
на рекламу народного одягу, а для певної консервативної провладної аудиторії виступало
прикладом для наслідування купівлі народного одягу. Про те, що «Його Імператорська
Величність удостоїв Своєю Всемилостивішої увагою роботи кустарів Полтавської губернії»
згадується в роботі по аналізу розвитку кустарної промисловості [21, с. 218]. Визнання
російським монархом високого художнього рівня виробів українських майстрів стає
вигідним аргументом для просування справи по розвитку кустарних промислів. Так, на
першій сторінці каталогу Полтавського кустарного складу розміщено фотографію огляду
Миколою ІІ виставки вишитих виробів в Полтавському земстві [15, с. 3], що очевидно
полегшувало проходження цензурного дозволу на друк, оскільки як відомо Український
клуб в Києві був закритий в 1912 р. й через надмірну присутність українських візуальних
символів в його інтер’єрі.
Про успіх випуску виробів в українському вирішенні говорить той факт, що в
1910 р. було відкрито великий спеціалізований магазин: ««Київське кустарное общество»,
поширило свою справу й перевезло свою крамницю, що торгує народніми мистецькими
виробами, в просторішу домівку (на тій-же Миколаївській вулиці, № 11). Тепер
крамниця займає шість кімнат, цілком заповнених вишиванками, виробами ткацькими,
<…>. Більшу частину виробів товариство замовляє безпосередно на селах, а де-що
має на комісію від земських складів і майстерень. В крамниці така сила чудових річей
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(у величезній більшості – українських), що огляд того всього може справити велику втіху.
Ціна на все досить поміркована» [16]. Відродження традиції виготовлення народного
вбрання проходили паралельно з розвитком нових форм організації виробництва. Так
силами Київського та Полтавського земств з підтримкою приватних осіб було розпочато
відкриття артілей та пунктів видачі замовлень на виготовлення виробів в українському
стилі. Осередками розвитку вишивального промислу були: майстерня під керівництвом
А. Семіградової в с. Скопці Переяславського повіту Полтавської губ., кустарний пункт в
с. Зозов Липовецького повіту Київської губ. на чолі з Ю. Гудим-Левкович, артіль княгині
Яшвіль в с. Сунки Черкаського повіту Київської губ., під керівництвом Н. Давидової в
с. Вербівка Чигиринського повіту Київської губ. та інші [13, с. 36].
Організація артілей включала залучення місцевих сільських майстрів та підготовку
молодих учениць для опанування традиційних технік вишивки та виготовлення одягу. Так,
на утриманні Полтавського губернського та повітових земств було 85 навчальних показових
майстерень, штат виїзних інструкторів, склад кустарних виробів, утримання художників
та працівників етнографічного відділу музею, організація виставок [15, с. 14]. У творчий
співпраці Н. Давидової з О. Екстер та К. Малевичем у 1915-1917 рр. на базі майстерні в
с. Вербівка Чигиринського повіту Київської губ. розроблялись нові форми модного одягу
[14, с. 17; 25]. Отже, окрім традиційного українського вбрання, яке було затребуване
серед населення для символічно-знакового використання, з’являється новий модний одяг
з українським позначенням. Про створення тогочасного модного одягу з українським
маркером згадується в статті, присвяченій вишивці: «мистецьке шиття «настиланням» та
«вирізуванням» починає знов одживатись і несподівано придбало собі успіх у широкому
світі. <…> Показуючи чудові зразки сього шиття на виставках, торгуючи ним у своїх
крамницях, полтавський земський склад і київське кустарне товариство продають тих
вишиванок на сотні й тисячі рублів, торгують ними не тільки на місці, але й посилають
далеко, навіть за-границю. Тим вишиванням торгують і на аршин, оздобляють цілі вбрання,
хатню й верхню одіж, (обкладають вишитими полотняними стяжками поли, рукави й
комірі). Київський кустарний склад (Миколаївська улиця, № 11) продає дуже багато таких
свиточок і пальт, – сукняних і полотняних, (білих, сірих і інших), – оздоблених вишивками
вирізуванням і настиланням. (Ціна від 10 до 50 карбов.) Взори беруться з чисто народних
українських зразків; вишивається на селах, («склад» дає полотно й нитки), а само вбрання
шиється й оздобляється тими вишитими полотняними стяжками вже в Київі» [7].
Не тільки в Києві, а й в інших містах спостерігалась залежність між національною
свідомістю та присутністю зовнішніх українських ознак побуту. У листі до Лесі Українки
в 1913 р. Олена Пчілка відзначає увагу до українського слова й виробів: «В Полтаві [мати
їздила туди] багато приємних ознак, – таки кудись у товщу українського кураєвого тіла
проточується українство. Книгарня українська в Полтаві прекрасно торгує – і виданнями
й виробами, – йде без дефіциту, навіть з добрим прибутком» [17, с. 875]. Діяльність
Київського кустарного складу охоплювала співпрацю з різними регіонами України, що
сприяло поширенню речей, з вираженими локальними особливостями в міському побуті,
які сприймались містянами як загальноукраїнські. Це підтверджують такі статистичні дані:
«Зокрема, в 1912 р. З Київщини було продано товарів на суму 40832 крб., Подільської –
2000 крб., Волинської – 500 крб., Полтавської – 2000 крб., Чернігівської – 1000 крб. <…>
За видами виробів загальна сума проданих товарів у 1912 р. виглядала так: вишивок на
18183 крб., тканин на 13905 крб.» [2, с. 43]. Матеріали з роботи Київського кустарного
товариства не збереглися, оскільки архів Київського губернського земства згорів в 1921 р.,
а Київського кустарного товариства зник [1, арк. 10]. Тому важливим джерелом для оцінки
виступають матеріали діяльності кустарного складу в Полтаві. Відомо, що Полтавський
кустарний склад губернського земства поставляв свої товари в Київський, Петербурзький
та Московські кустарні склади [21, с. 215]. При цьому головна діяльність складу полягала
в реалізації ткацьких товарів та виробів жіночого рукоділля: «Продажа виробів і сирих
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матеріалів по цих двох группах складає понад 50.000 р., чи 86 % всіх оборотів складу» [21,
с. 216]. Така успішна діяльність була загальмована початком війни 1914 р. і вкінці 1916 р.
товариство зупинило свою діяльність.
Виготовлення одягу з української ідентифікацією продовжувало існувати серед
майстрів, які працювали на замовлення. У спогадах киянина Г. Григор’єва згадується Шура
Новицька, родом з Полтавщини, яка переїхавши до Києва та втративши роботу, почала
заробляти рукоділлям: «Вишивані нею українські сорочки були творами справжнього
майстра. З’явилося багато охочих замовити її вироби» [10, с. 74]. У невеличких майстернях
по пошиттю одягу можна було замовити вбрання з українською вишивкою. Часто працівник
такого ательє виступав як «хазяйчик», який був пов’язаний з надомницею-вишивальницею,
яку він забезпечував роботою [4, с. 48].
Отже, в популяризації вбрання з українським маркером слід виділити організаційновиробничий фактор, який включав низку заходів. По-перше, проводилось наукове
вивчення традиційного українського вбрання через збирання старожитностей, формування
музейних колекцій та організації експозицій, що сприяло закріпленню статусу народного
одягу як національного костюма, виразника етнічної ідентичності українського народу.
По-друге, Полтавське губернське земство та Київське кустарне товариство опікувались
наданням інформаційної, технологічної, організаційної та матеріальної допомоги для
створення осередків майстерень та артілей з виготовлення одягу з українським маркером.
По-третє, ключовим моментом було відкриття постійно діючих складів-магазинів в
Полтаві та Києві, які давали можливість реалізації продукції виробників та задоволення
попиту споживачів. По-четверте, було впроваджено рекламну компанію з інформування
широкого кола міських споживачів через друковані видання про можливість купівлі та
замовлення такого вбрання.
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Олийнык М. Организационно-производственные мероприятия популяризации одежды
с украинским маркером среди горожан в конце ХІХ – начале ХХ в. (на примере Киева и
Полтавы).
В статье рассматриваются вопросы, связанные со стимулированием использования в
городском быту одежды с украинским обозначением. Дается краткий анализ историографии
проблемы. Цель исследования состоит в определении составляющих организационнопроизводственного фактора популяризации одежды с украинским маркером. Были использованы
методы анализа и синтеза, а выводы сделаны на основе методов систематизации и обобщения
фактологического материала. Хронологические границы исследования включают конец ХІХ –
начало ХХ в. Употребление одежды с украинскими признаками исследуется на примере
городов Киева и Полтавы, которые были влиятельными местами по модернизации кустарных
промыслов по изготовлению одежды для горожан. Определены основные направления
организационно-производственной деятельности, которые способствовали изготовлению
одежды с украинским маркером.
Ключевые слова: украинская народная одежда, одежда с украинским маркером, кустарные
мастерские по изготовлению одежды.
Oliynyk M. The organizational and production activities on popularization of clothing with a
Ukrainian marker among the townspeople in late XIX – early XX century. (on the example of Kyiv
and Poltava).
The article deals with problems related with promotion of the use of clothing with a Ukrainian
designation in the urban life. A brief analysis of the problem’s historiography is given. The aim of
the research is to determine the components of an organizational production factor of popularization
of clothing with a Ukrainian marker. The methods of analysis and synthesis are used. The conclusions
are made on the basis of the methods of organizing and summarizing the collected factual material.
The chronological boundaries of the study include the late XIX – early XX century. Consumption of
the Ukrainian featured clothes is investigated on the example of Kyiv and Poltava being the influential
centers for modernizing the handicrafts manufacturing of clothing for townspeople. The main directions of
organizational and production activities that contributed to manufacturing of garments with a Ukrainian
marker are determined.
Keywords: Ukrainian folk clothing, costumes with a Ukrainian marker, handicraft shop for clothes.
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УДК 398.332.12(477).82(091) «19»
Віктор Ткаченко
(Переяслав-Хмельницький)
ПИСАНКИ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
ЗА АРХІВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ
У статті, на основі опрацювання архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів ІМФЕ
ім. М.Т. Рильського. автором досліджено писанкарство Волинської губернії початку ХХ ст.
Дослідником проаналізовано та систематизовано архівні матеріали з Новоград-Волинського,
Старокостянтинівського, Ковельського та Кременецького повітів, що зберігаються у фонді
Волинського краєзнавчого музею.

67

Наукові записки з української історії
Мета статті – проаналізувати архівні джерела, що містять чимало відомостей про
виготовлення й використання писанок під час святкування Великодня та у післявеликодній період
на Волині.
У кожному із розглянутих повітів писанкарство мало свої особливості у виготовленні,
орнаментації та використанні під час великоднього святкування. Особливо вирізняються
матеріали із Ковельського повіту, в яких засвідчується відсутність писанок, а поширеними були
крашанки.
Ключові слова: архів, матеріали, писанка, «кісточка», віск, Волинська губернія.

Писанкарством на початку ХХ ст. цікавилося чимало дослідників і музейних закладів
України. Одним із таких був Волинський центральний музей, що знаходився у м. Житомирі.
Товариство дослідників Волині та місцевий музей на початку ХХ ст. розробили програми з
дослідження Волині, зокрема й писанкарства.
Упродовж 1909-1913 рр. такі запитальники були розіслані вчителям народних шкіл,
училищ і духовних семінарій, волосним правлінням, священикам та приватним особам.
Як свідчать матеріали Архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів ІМФЕ
ім. М.Т. Рильського (АНФРФ ІМФЕ), де зберігається частина анкет, перші відомості про
писанки Волинської губернії почали надходити в 1909 р. Дописувачами були переважно
учні народних училищ, Духовної семінарії, учителі та небайдужі люди. Інколи відповіді на
запитання мали формальний характер, однак в окремих міститься досить цікава інформація
про писанки в тому чи тому в місті, селі краю.
На сьогодні в АНФРФ ІМФЕ зберігаються відомості про виготовлення великодніх
писанок Волинської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., їх ілюстрації, вірування
та обряди, пов’язані з ними.
Автором статті частково вже опубліковано матеріали про писанкарство із рукописних
фондів Інституту [9, 10, 11], також про волинські писанки початку ХХ ст. у збірці
Житомирського краєзнавчого музею писала Л. Гарбузова [5, 6]. Проте відомості про
них, що маємо у різних одиницях збереження архіву, як джерело вивчення регіональних
особливостей писанкарства, залишаються не дослідженими.
Мета статті – проаналізувати архівні джерела, в яких подано чимало інформації про
виготовлення та використання писанок під час святкування Великодня та у післявеликодній
період на Волині.
У матеріалах з Новоград-Волинського повіту за 1909 р., зокрема з с. Мокре, які
були надіслані учнем 2-го класу Житомирського духовного училища В. Пекарським,
зазначено, що звичай виготовляти писанки до Великодня існує в селі давно. Займалися
цим переважно господині або старі жінки, при цьому використовували восковий спосіб
розпису. Переважаючі кольори – жовтий, зелений, червоний. На писанках для орнаментації
використовували мотиви із назвами «повна рожа», «дубові листки», «сорочьи лапки»,
«бараньи рожки» [1, арк. 1].
Із с. Барбарівки цього самого повіту до Волинського центрального музею надійшло
9 писанок та відповіді на запитальник. Невідомий автор вказав, що місцеві майстрині
розпису для оздоблення писанки використовували орнаментальні мотиви «рожа», «крива
дорога», «сорочі лапки», «бараніи рожки», «огурки», «клинці», «метелики». Розфарбовували
яйця природними барвниками, виготовленими з кори ольхи – чорний, з жовтої гвоздики –
жовтий, червоний – купували; для воскового розпису мали знаряддя: «кісточку» (куповану),
жерстяну трубочку. Як і в багатьох інших селах та містечках України, писанки під час
святкування Великодня дарували. Зокрема, старі жінки – онукам, хрещеникам, дівчата –
хлопцям, віддавали волочильне [1, арк. 3].
Зовсім мало інформації про писанки надійшло із с. Полюновка. Так, інформатор
повідомив, що в селі більшість жителів – поляки. Ним було названо орнаментальні мотиви,
що писали на великодніх яйцях, як то: «вимя», «дубовий лист», «оксамит (астра)», «рожа»,
«сорочіи лапи». Як і з Барбарівки, до Музею із села надіслали 8 писанок [1, арк. 3].
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Також скупими були відомості про писанкарство із с. Семаківка. Як і в попередній
анкеті, автор зазначив, що жінки використовували при прикрашанні яєць технологію воскового
розпису, роблячи це жерстяними трубочками. Для їх оздоблення серед майстринь існували
мотиви: «лапи», «рожа», «круччє», «вісім лап», «вітраки», «рожева квітка». У великодній
обрядовості цього села дівчата також дарували писанки хлопцям [1, арк. 4].
Повнішими були відповіді на запитання, поставлені в анкеті, що надійшли із
м. Корця. Автор матеріалу вказав, що писанки виготовляли молоді жінки і дівчата,
починаючи з четвертої неділі великоднього посту. Проте, зазначає, що звичай занепадає,
а вміння розписати яйце переходить із покоління в покоління. Як і в зазначених селах,
робили це воском. Інструментом для цього слугували металеві «кісточка» та трубочка. Для
розфарбування використовували саморобну фарбу жовтого кольору із дроку та кори дикої
яблуні. Серед орнаментів поширені «гребенки», «рожа», «огурци», «бочечки», «сорочи
лапки». Писанки під час святкування Великодня тут дарували, але також і продавали по
5 коп. за одне яйце [1, арк. 5].
У м. Мирополі писанки починали писати на свято Сорок святих, потім – на Теплого
Олекси. Для їх виготовлення використовували технологію воскового розпису за допомогою
«кісточки», яку місцеві жителі називали «токмачиком». У великодню суботу їх запікали.
Як і в Корці, тут писанки продавали за ціною 2 коп. за шт. [1, арк. 6].
Серед розглянутих джерел є чимало матеріалу із м. Полонного. Так, один із
дописувачів вказав, що у місті писанки розписували заміжні жінки та дівчата. Починали
писати із третьої неділі великоднього посту і закінчували на останньому, передвеликодньому.
Для воскового розпису майстрині мали «кісточки» і домашні фарби, але не вказується
з яких рослин чи чогось іншого їх виготовляли. Орнаментальні мотиви на писанках
називалися «баранчик», «квіточка». У великодні дні міські дівчата дарували хлопцям
оздоблені орнаментами яйця разом із вишитими хустинками [1, арк. 8]. Інший респондент
із Полонного вказав, що зазвичай жінки і дівчата переймали досвід виготовлення писанок
від своїх матерів [1, арк. 11]. Також до Музею надійшли відомості про розпис великодніх
яєць у цьому місті і від інших дописувачів. Одним із них подано назву писанкового узору
«хрести», чого не вказували попередники, та зазначено, що звичай занепадає [1, арк. 22].
Підтвердженням вищезазначеного факту є матеріали інформатора, зафіксовані на аркуші 23
цього фонду. У них автор вказує, що писанки використовуали для селянського вжитку та
подарунків. Як і попередній дописувач, він підтвердив, що звичай розпису великодніх яєць
занепадає [1, арк. 23].
Досить вичерпною є інформація із с. Кобилья про звичай розпису та використання
писанок під час великодніх святкувань. Незважаючи на те, що автор не зазначений,
ми довідуємося, що писанкарством займалися молоді жінки, дівчата. Розпочинали
розписувати перед Вербною неділею, для цього використовували як куповані фарби, так
і власного виготовлення. Жовту (жовтуха) варили із кори яблуні, чорну – з кори вільхи,
червону, як в переважній більшості по всій Україні, купували. Для орнаментального
оздоблення користувалися восковим розписом. Узори на писанках мали назви «рожа»,
«баранячи роги», «дубовий лист», «лапки», «грибинци», «нарцысъ», «клиновый лист»,
«сорочинья лапки», «павукі», «рогы», «опоясаны листки». Як зазначає автор, у селі
писанки дарували [1, арк. 16].
У с. Красиловка писанки малювали дівчата у понеділок на страсній неділі та у світлий
четвер цього ж тижня. Для фарбування використовували жовту («жовтяницю») фарбу,
заварену із кори яблуні, всі інші переважно купували. Розпис виконували «кисточкою».
Серед найуживаніших орнаментів були: «бараньи роги», «безконечник», «иордань»,
«сорочки лапки», «рожа». Невідомий інформатор повідомляє, що дорослі писанками у селі
христосуються, а малі діти ними граються [1, арк. 17].
За інформацією з с. Харківці, що зберігається у цій одиниці, дізнаємося, що писанки
виготовляли жінки різного віку, але головно дівчата, які навчалися ремесла у своїх
матерів. Фарби виготовляли в основному із рослин, для чого використовували кору яблуні,
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верхнє лушпиння цибулі, коріння жита, гречку. На жаль, автор не вказує, який колір вони
отримували від їх заварювання. Хоча можемо здогадуватися, що це був жовтий. Водночас
тривале перебування яєць у фарбі із лушпиння цибулі змінює його розкольорування від
жовтого до коричневого. Як і в інших селах, тут використовували для виготовлення писанок
восковий розпис, застосовуючи для цього «кісточку». Орнаменти на них мали назви:
«рози», «гребінчики», «рука», «безконечник», «барвінок», «сорокаклинці», «хрестованки»,
«калитки», «паванія» (півонія) [1, арк. 19].
Із відомого с. Колодяжне до Волинського центрального музею також надійшла
відповідь на анкету-запитальник. Її автор повідомив, що в селі переважно проживали
українці. Розмальовували писанки жінки, а сам звичай занепадав і, як він уточнює,
навіть був рідкісним. Виготовляли їх переважно в останній тиждень великоднього посту.
Під час цих занять співали церковні «великодні» пісні. Розписували великодні яйця
гусиними перами і «кісточками», фарби купували. З орнаментальних мотивів називається
тільки один – «гусячі лапки». У порівнянні з іншими інформаторами, повідомляється,
що писанки у селі зберігали цілий рік у хаті біля божниці. Їх виготовляли для сім’ї і не
продавали [1, арк. 20].
Цікавим матеріалом є відомості із с. Дубровка. З тексту документа зрозуміло, що він
написаний у 1913 р. У ньому автор пише, що в «прошлом 1912 г. писанки можна было
достать, но в этом году их совершенно нет» [1, арк. 21]. У селі їх переважно писали жінки,
рідше – чоловіки. До речі, це перша згадка про те, що в селах Новоград-Волинського
повіту писанки могли виготовляти й останні. Їх розфарбовували на страстному тижні
разом із крашанками. Єдиний орнаментальний мотив, який називається автором, що
використовувався у цьому селі, це «хрест» [1, арк. 21].
У м. Красилові Старокостянтиновського повіту звичай виготовляти до Паски писанки
також існував. За повідомленнями, що зберігаються у рукописних фондах, відомо, що
розписом займалися переважно одружені жінки. Навчилися вони цього ремесла від своїх
старших родичів. Жовту фарбу добували з яблуневої кори, зелену – з бруньок «остякових».
Ці фарби виготовляли наступним чином: брали кору або бруньки і кидали у воду, в якій
варили до кипіння. Коли вона закипала, тоді до неї додавали галун (порошок) і таким чином
отримували фарби. Під час розпису орнамент, який писали на писанках, відтворювали
по пам’яті. Автор повідомлення зафіксував такі назви: «клинчики», «хрестики», «бараньі
роги», «огурочки», «роза», «безконечник», «гусячі лапки» та зазначив, що таких малюнків
писанкаркам відомо до ста [2, арк. 3].
Серед матеріалів маємо цікаві факти і з інших населених пунктів згаданого
повіту. Так, із с. Личівка надійшло повідомлення про існування цього звичаю та подано
опис виготовлення писанок, що не часто зустрічається у відповідях на запитальник.
Зокрема, автор подає такий опис технології оздоблення великоднього яйця. Це коли
опускали у розтоплений віск, після того, як на шкаралупі залишався його шар, на
ньому вишкрябували різні символи і опускали у фарбу, потім знову вишкрябували нові
орнаментальні мотиви і опускали в іншу фарбу і т. д. Окрім цього способу інформатор
описав і інший, відомий всім як дряпанки або скрябанки. Це коли брали звичайну
крашанку і на ній видряпували бритвою, ножиком або голкою різні орнаменти та
віньєтки. Зразки мотивів, як і в попередньому повідомленні, майстрині згадували з
пам’яті, а інколи фантазували. Та, незважаючи на це, автор вказує, що відомо до 15-и
їх зразків, але не подає їх назв [2, арк. 4].
На відміну від проаналізованих повітів, у матеріалах із Ковельського маємо зовсім
інші відомості. Так, Л. Іванов, учителі А. Івановський з Тагачинського народного
однокласного училища та А. Томашевич із Смидинського 1-класного народного училища
у своїх відповідях на анкету-запитальник на адресу Товариства дослідників Волині,
зазначили, що писанок у селах Радовичі, Тагачині, Клюсек, Гаруша Турійської, Перковичі
Любинської та Смидині Маціовської волостей не виготовляли. Натомість, досить
розповсюдженими були крашанки, тобто пофарбовані в один колір курячі яйця. Для цього
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місцеві господині використовували природні барвники. Так, у с. Радовичі, якщо була пізня
Паска, яйця фарбували у березовому листі (виварювали листя у кип’яченій воді і їх туди
опускали, отримували пофарбовані у зелений колір); фарбували у шалушинні цибулі із
добавкою галуна (в кип’ячену воду добавляли галун і шалушиння, і коли фарба готова,
в ній варили яйця; через деякий час їх виймали з розчину і отримували пофарбовані у
жовтий колір) [3, арк. 1]. У с. Тагачині для цього використовували киплячий розчин фарб,
які виготовляли у більшості випадків домашнім способом із свіжих листків берези, омели,
шалушиння цибулі, квіток латаття (місцева назва жовтих квітів, що ростуть на болоті) і
купованих (анілінових) [3, арк. 2]. Натомість у с. Смидині крашанки фарбували у червоний,
синій, зелений, жовтий кольори. Для цього використовували куповані на базарі анілінові
барвники, у які добавляли квасці для кращого закріплення їх на поверхні яйця [3, арк. 3].
Варто зазначити, що це досить рідкісне явище, яке засвідчує відсутність писанок у цій
місцевості. Так само нам відомо, що і на Переяславщині поширеними у кінці ХІХ – на
початку ХХ ст. були крашанки, а не писанки.
Цікавими, на наш погляд, є матеріали і з Кременецького повіту, який входив
до складу Волинської губернії. Територія, що належить до Північної Галичини,
досліджувалася Мироном Кордубою у його працях [7, 8]. Та, незважаючи на це, ми
також проаналізували та оприлюднюємо їх. Так, у відомостях, надісланих Л.П. Глибою
у 1911 р. із с. Залісці, зазначається, що у селі виготовленням писанок займалися: Васса
Лещенюк – 24 р., Ганна Пондич – 30 р., Пелагія Нігалка – 22 р. та Єлизавета Яремчук –
16 р. Усі вони були самоучки. Фарби купували, а розписували за допомогою «кисточки» і
воску, який знаходився в черепку. Як зазначає автор, оздоблення писанок відбувалося по
пам’яті. Але ця інформація доповнена малюком із зображенням самих орнаментальних
мотивів на них та їх назвами. Зокрема, це – «роза», «мотильок», «грєбєшкі», «дікая
роза», «рожки», «сливочка», «сосенка», «бочьонок» [4, арк. 1]. Таким чином ми можемо
відтворити не лише орнамент, а й кольорову гаму писанок цієї місцевості. Ґрунтовністю
відзначається відповідь учительки Почаївського однокласного народного училища
М. Єрмолаєвої від 2 березня 1911 р. Зокрема, вона зазначає, що в самому містечку Почаєві
звичаю виготовлення писанок до Великодня не існує. Водночас у с. Старий Почаїв він
підтримується. Розписом великодніх яєць займалася незначна кількість жінок і робили
вони це не тільки для себе, але й для інших односельців. Останні платили їм по 1 коп. за
штуку за їх виготовлення. Майстрами у селі були: Марія Онук – 38 р., Марина Чекова –
40 р., Олена Струкало – 31 р., Харитина Федорук – 27 р., Тетяна Рипунова – 50 р., Марія
Антонюк – 35 р., Харитина Пріймакова – 40 р. та селянин Матвій Коберник – 26 р., який,
на думку селян, розписував найкраще. Всі вони навчалися виготовляти писанки у старшого
покоління місцевих жителів, адже цей звичай тут відомий давно. Від згаданих майстриньписанкарок перейняли досвід виготовлення розписаних великодніх яєць жительки околиць
міста Почаїв Марфа Подгурська – 27 р., Марина Лесек – 30 р., і Євдокія Козак – 14 р.
Далі авторка повідомлення описує сам спосіб, яким послуговувалися при розписі писанок:
«на гаряче вугілля ставили горщик з воском, і коли віск розтане, вмакали в нього вузеньку
трубочку, скручену із фольги і для зручності вставлену в розщеплену паличку і сильно
прив’язану до неї ниткою. Завдяки цій трубочці розмальовували воском на сирому яйці
бажаний орнамент (для білого кольору) і потім опускали це яйце в розчин фарби. Коли
яйце пофарбувалося, його виймали і давали фарбі підсохнути, а потім знову малювали на
ньому воском нові орнаменти, після чого опускали яйце в іншу фарбу; це повторяювали
стільки разів, скількома фарбами повинна бути розмальована писанка; остання фарба
(сама темна) та, яка служить фоном. Коли писанки готові, їх ставлять у тепле місце, щоби
віск на них розтаяв, і тоді його знімають ганчіркою» [4, арк. 4]. Відносно самих фарб,
то М. Єрмолаєва зазначила, що їх купляли, тільки жовту виготовляли самі з кори дикої
яблуні; кору для цього сушили, ламали на дрібні частини і варили. Щоб фарба краще
покривала поверхню яйця, до неї добавляли «квасці». Та, незважаючи на те, що звичай
виготовлення писанок був поширеним, дописувачка зазначає, що назв орнаментів немає.
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Малюють виключно по пам’яті або за зразками з минулого року, які зберігають. Важливим
є також те, що учителькою були надіслані 9 кольорових зразків малюнків самих писанок,
але знову ж таки без назв [4, арк. 5].
Отже, за дослідженими архівними матеріалами нами встановлено, що на
початку ХХ ст. писанкарство існувало в селах та містечках Новоград-Волинського,
Старкостянтинівського та Кременецького повітів. У відомостях із Ковельського повіту ми
бачимо виготовлення до Великодня крашанок, а не писанок. Серед надісланих відповідей на
анкети-запитальники маємо як повні розповіді про ремесло із малюнками та зазначеними
назвами орнаментів, так і короткі, що не дають повного уявлення про його існування чи
занепад. Проаналізована й опрацьована та оприлюднена інформація збагачує джерельну
базу писанкарського промислу.
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Ткаченко В. Писанки Волынской губернии начала ХХ века за архивными
материалами.
В статье, на основании проработанных архивных фондов рукописей и фотозаписей ИМФЭ
им. М.Т. Рыльского, автором изучено писанкарство Волынской губернии начала ХХ века.
Исследователем проанализировано и систематизировано архивные материалы с НовоградВолынской, Старокостянтиновской, Ковельской и Кременецкой волостей, которые сохраняются в
фонде Волынского краеведческого музея.
Цель статьи – проанализировать архивные источники, которые имеют немало материала
по изготовлению и использованию писанок во время празднования Пасхи и в послепасхальный
период на Волыни.
В каждой из исследованных волостей писанкарство имело свои особенности в
изготовлении, орнаментации и использовании во время пасхального празднования. Особенно
отличаются материалы из Ковельской волости, в которых фиксируется отсутствие писанок, а
распространение крашанок.
Ключевые слова: архив, материалы, писанка, «кисточка», воск, Волынская губерния.
Tkachenko V. Pysanky of Volyn province of the early ХХ th century after the archival sources.
The author on the basis of the Archival Scientific Funds of Manuscripts and Phonorecords of
M. Rylsky IISFE investigates pysankarstvo of Volyn province of the early ХХth century in the article.
The researcher has analyzed and systematized archival materials from Novohrad-Volynskyi,
Starokostiantynivskyi, Kovelskyi and Kremenetskyi districts that are kept in the Fund of the Volyn Museum
of Regional Ethnography.
The aim of the article is to analyze archival sources which contain a good few of the data about
the making and use of pysanky in the celebration of Easter and after it period in Volyn.
In each of the considered districts pysankarstvo had its own peculiarities in the producing,
ornamentation and use during the Easter celebration. The materials from Kovel district, where the
absence of pysanky and the dissemination of krashanky is affirmed, are especially notable.
Keywords: archive, materials, Pysanka, «brush», wax, Volyn province.
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УДК 94(477) «18/19»
Сергій Малишко
(Чернігів)
ПРАВОСЛАВНЕ ВІЙСЬКОВЕ ДУХІВНИЦТВО
В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ НА УКРАЇНІ
У статті автором досліджується православне військове духівництво Російської імперії та
його діяльність на теренах України. Визначено його роль в церковному житті на українських
землях та значення діяльності військових священиків для Православної Церкви всієї імперії.
З’ясовано кадровий склад військово-духовного відомства, його освітній рівень та віковий показник
у 1914 р. Висвітлено роль військових священиків українських земель у І Всеросійському з’їзді
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військового і морського духівництва. Досліджено діяльність представника протопресвітера у
Галичині та на Буковині в період Першої світової війни.
Ключові слова: військовий священик, Україна, Російська імперія, представник
протопресвітера, протопресвітер, армія.

Питання історії православного військового і морського духівництва останнім
часом широко висвітлюються науковцями та публіцистами, проте більшість публікацій
присвячена безпосередньо інституції військового духівництва, оминаючи вплив військового
духівництва та його діяльності на розвиток того чи іншого регіону (Україна, Фінляндія,
Кавказ, Польща тощо) [1; 4]. Окрім того, значна частина наукових розвідок здійснена
російськими науковцями, в той час як українська історична наука це питання лише починає
розробляти [2; 5; 6].
Зазначимо, що під військовим духівництвом, заснованим Петром І у 20-х рр. ХVІІІ ст.
та законодавчо впровадженим Павлом І 1800 р. вважається духівництво православного
віросповідання, яке перебувало у військових підрозділах Російської імперії на постійній
основі (мобілізоване 1914 р. з єпархій духівництво до категорії військового не відносилося),
в той же час капеланами називали священиків римо-католицького віросповідання.
Військові священики виконували важливу місію: вони постійно перебували у
війську; відправляли богослужіння для військових чинів; фактично виконуючи функцію
психологічної служби, підтримували належний бойовий дух; допомагали медичному
персоналу у роботі на передових перев’язочних пунктах тощо.
У відомстві протопресвітера
військового
і
морського
духівництва станом на 1912 р.
перебувало 25 соборів, 420
полкових, 33 флотські церкви
і 174 церкви у госпіталях,
військових
в’язницях,
дисциплінарних батальйонах [4].
Церкви військового і морського
відомства були розкидані по всій
імперії. Досить репрезентативним
зразком
архітектури
полкових
храмів є церква св. благовірного
кн. Олександра
Невського
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1. ɐɟɪɤɜɚ ɫɜ.Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɇɟɜɫɶɤɨɝɨ
у
м. Могилів-Подільському
ɦ.Ɇɨɝɢɥɿɜ-ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ, 1906 ɪ. (ɨɫɜɹɱɟɧɚ 1910 ɪ.).
ɉɪɢɩɢɫɚɧɚ ɞɨ 48-ɝɨ Ɉɞɟɫɶɤɨɝɨ ɩɿɯɨɬɧɨɝɨ ɩɨɥɤɭ.
(Вінницька
область,
Україна)
ɉɿɜɞɟɧɧɢɣ ɮɚɫɚɞ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ. Ɏɨɬɨ ɚɜɬɨɪɚ
[Рисунок 1.], яка має невеликі
притвор (нартекс), вівтар і досить
просторий, витягнутий по лінії захід-схід неф на три виходи. На сьогодні храмів, побудованих
за вказаним зразком, збереглося досить небагато, переважно на теренах нашої країни.
Зміни у становищі військових священиків намітилися вже 1912 р., а до цього,
не без впливу протопресвітера, відбулася заміна майже всіх флотських ієромонахів
священнослужителями з штату білого духівництва. Для цього 1 липня 1911 р. було
відкрито 22 вакансії штатних корабельних священиків. Зміна ставлення морського
начальства до священиків на краще відбувалася, в першу чергу, на Чорноморському
флоті, де намагалися заохочувати священиків матеріально. Так, до свята Різдва Христова
командуючий морськими силами Чорноморського флоту видав 1000 руб як винагороду
священикам: 600 руб судновим і 400 руб береговим священикам.
Кадровий склад військово-духовного відомства напередодні Першої світової війни
був проаналізований автором окремо, результати якого було опубліковано 2013 р. у
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Збірнику наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені
Г.С. Сковороди [5]. Зазначимо лише, що у лавах військового духівництва священиків, які
цілеспрямовано навчалися та висвячувалися для служби у військовому відомстві було
небагато, а натомість більшість священиків переводили з єпархіального відомства (варто
зазначити, що до лав військового духівництва бажало потрапити чимало кандидатів з
огляду на фінансову стабільність та вищий статус: військові священики отримували
грошове забезпечення відповідно до окладів військовослужбовців, столові, квартирні,
підйомні, добові, брали участь у військовій емеритурі, пільговому рахуванню загального
стажу і навіть мали дозвіл використовувати військово-санітарні потяги для проїзду до
місця призначення, що було заборонено робити офіцерам). 1914 р. у військово-духовному
відомстві служило 28 священиків-вихідців з Чернігівської єпархії з-поміж 753 військових
священиків. З них 6 мали сан протоієрея, а тих, хто мав досвід участі у військових діях
нараховувалося 11 (2 – протоієреї). 27 осіб мали вищу духовну освіту, 1 (протоієрей) –
ступінь кандидата богослов’я. 17 священиків (з яких 2 протоієреї (один – з досвідом
пастирської роботи під час бойових дій) мали вік від 40 до 49 років, 6 – старше 50 років,
4 – від 30 до 39 років, 1 відносився до вікової категорії 25-29 років [5, с. 90].
На І Всеросійському з’їзді військового і морського духівництва 1914 р. активно себе
проявили делегати Севастопольського гарнізону. Так, одне з питань богослужбової секції,
присвячене скороченню загального порядку богослужінь для потреб військового відомства,
викликало жваву дискусію і саме севастопольські делегати, разом з духівництвом
Білостока та Сибірських стрілецьких дивізій, запропонували певний порядок скорочення
богослужіння, який не суперечить канонам Церкви [8, с. 60-62].
Організація хору Ставки, який складався з 16 чоловік придворної капели і
петербурзьких храмів, під керуванням двох регентів (Носков та Осипов) та, з огляду на
щоденність богослужінь, розподілявся на дві частини, знайшла своє втілення у міських
великих храмах з щоденним богослужінням як Української, так і Руської Православних
Церков [14, с. 356-357].
Інформація про богослужіння на кораблях Чорноморського флоту надсилалася
протопресвітеру військового і морського духівництва. Як приклад, у Відомості про
богослужіння за 1914 р. як мінімум щотижня на кораблях здійснювалися або літургії, або
обідниці, що свідчить про відповідальне ставлення морського духівництва Чорноморського
флоту до виконання свого безпосереднього обов’язку [13, арк. 66]. Саме постійний контакт
військово-морського духівництва та моряків на Чорноморському флоті через богослужіння
та проповіді сприяв тому, що 1917 р. військовий флот на Чорному морі бунтував менше,
ніж Балтійський, де, нажаль, подібна практика була не настільки поширеною.
Під час Великої (Першої світової) війни зафіксовано велику кількість повідомлень про
героїчні вчинки священиків на передовій лінії оборони. Одним з перших був зафіксований
подвиг священика 58 Празького піхотного полку (м. Миколаїв) о. Парфенія Холодного. Про
цей подвиг було надруковано у Віснику військового і морського духівництва за 1914 р. № 22
та передруковано низкою єпархіальних періодичних видань. У тому ж номері була вміщена
стаття і про героїчну загибель разом зі своїм кораблем 71-річного священнослужителя
мінного загороджувача «Прут» ієромонаха Антонія (Смирнова) [12].
У ніч з 21 на 22 травня 1915 р. на Галичині, в 19 верстах від міста Любачева поблизу
села Загроди, при виконанні пастирського обов’язку, працюючи у складі похоронної
команди та здійснюючи поховання загиблих воїнів, був убитий німецьким снарядом
священик 15-го гренадерського Тифліського полку Елпідій Михайлович Осипов, якого було
поховано, з огляду на обставини смерті, в закритій труні.
Архівні матеріали свідчать, що одним із священиків, які служили в Російському
експедиційному корпусі у Франції, був колишній ректор Чернігівської Духовної Семінарії,
магістр богослов’я, протоієрей Василь Сокольський [9, арк. 24].
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Важливим є питання діяльності православного військового духівництва на території
Галичини. Досить чітко виділяються два періоди: вересень 1914 – липень 1915 рр. та
серпень 1916 – листопад 1917 рр.
Першим, що було зроблено для православних галичан – відновлені богослужіння
у Свято-Георгієвському храмі м. Львова, який був полковою церквою для православних
в австрійських військах [11, арк. 3-4]. Зважаючи, що цей храм спочатку був єдиним
православним у місті, до нього потягнулися і уніати, а тому, з огляду на це, протопресвітером
Георгієм Шавельським настоятель церкви протоієрей Венедикт Туркевич був призначений
гарнізонним благочинним м. Львова [11, арк. 9; 13, с. 174].
Важливим для Православ’я на Галичині стали зовнішні елементи богослужіння:
поминання Вселенських православних патріархів, проповіді в тому числі українською
мовою, поліфор (звершення Літургії з відкритими Царськими вратами), залучення до
пастирської роботи у парафіях військових священиків, що тимчасово перебували у
Львові. Пастирська робота для місцевого населення полягала, в першу чергу, у здійснені
треб / богослужінь, відвідуванні поранених та хворих у госпіталях, благодійній діяльності
та організації допомоги населенню від регіонів, не зачіплених війною. Окрім того, церква
святого великомученика Георгія забезпечувала військових священиків запасними Святими
Дарами, церковним вином, просфорами, свічками, іконами, облаченням і навіть, тимчасово,
Антимінсом [11, арк. 12-16].
Протопресвітером для відновлення церковного устрою краю велике значення
приділялося новоствореній конторі церковно-єпархіальних справ [11, арк. 35].
Окремо
вважаємо
доцільним
наголосити
на
ставленні
протопресвітера
Г.І. Шавельського до політики приєднання населення уніатського віросповідання, що
мешкало на території Австро-Угорщини, до Православної Церкви, яка проводилася
Євлогієм, архієпископом Волинським за сприяння місцевого тимчасового військовогубернського керівництва. На думку протопресвітера, всі дії по наверненню уніатського
населення у православну віру були несвоєчасними та недоречними. Серед галицьких
уніатів доречно було б займатися місіонерською діяльністю, не критикуючи їхні погляди
чи духівництво і не домагаючись негайного прийняття православ’я, а всіма способами
показуючи їм велич православної віри, особливо тим греко-католикам, парафії яких, за
обставин війни, залишилися без своїх священиків. Варіантом вирішення цього питання
ним вбачалося у здійсненні для них, за можливості – безоплатно, богослужінь та треб,
для виконання яких доречно було б залучати не ієромонахів, в більшості своїй не маючих
відповідної освіти, а досвідчених священиків з семінарською чи академічною освітою, які
би перебували на державному забезпеченні [14, с. 175-176].
Не піддаючи сумніву рівень вивчення уніатського питання протопресвітером, можемо
зазначити, що консервативний напрям приєднання, обраний архієпископом Євлогієм через
урочисте зречення греко-католицької віри та прийняття православ’я через хрещення, як
це було закріплено існуючою практикою в Православній Церкві Московської держави
ХVI-ХVII ст., не міг бути сприйнятливим, з огляду на обставини війни та можливість
використання репресій проти місцевого населення, що прийняло православну віру. В той
же час не може бути прийнятним і ліберальний напрям приєднання, обґрунтований і
запропонований протопресв. Шавельським, який полягав в тому, що сам факт звернення до
православного священика є визнанням православної віри та певним актом приєднання до
Православної Церкви.
Вивчаючи діяльність митрополита Київського Петра (Могили) (1596(?)-1647),
особливо його літургічні напрацювання, серед яких був чин приєднання до Православної
Церкви особи римо-католицького віросповідання. Якщо взяти його обґрунтування з
приводу акту приєднання, зазначимо, що греко-католицьке віросповідання може бути
віднесено, у диференціації чинів приєднання, до римо-католицького, де визнавалося
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хрещення В Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, проте Таїнство миропомазування не
визнавалося, і приєднання до православ’я відбувалося саме через миропомазування, як
таке, що приєднує християнина до Повноти Православ’я через збереженість Апостольської
спадкоємності. Саме такий варіант, запропонований митрополитом Петром (Могилою), міг
бути прийнятним для приєднання уніатів та сприйнятим віруючими греко-католицького
віросповідання як такий, що не потребує привселюдного оголошення, урочистих заходів
і не призводить до ломки стереотипів людини, яка все життя виховувалася в доктрині
Римо-Католицької Церкви, через спрощений чин прийняття, що включав у себе, окрім
миропомазування, зречення вищезазначених догматів та сповідання православ’я через
Символ Віри [7, с. 102-104]. Приєднання лише через сповідь та причастя може бути
лише в тому випадку, коли особа, яка сповідувала раніше православ’я і була хрещена
в Православній Церкві, але згодом перейшла у греко-католицьку віру, а потім вирішила
повернутися у лоно Православ’я.
Врахувавши недоліки церковної політики архієпископа Євлогія (Георгієвського),
протопресвітером Георгієм Шавельським 5(18) серпня 1916 р. була створена посада
представника протопресвітера військового і морського духівництва, яку обійняв протоієрей
Федір Титов – особа із значним науковим стажем (значна частина буковинського духовенства,
єпархіальне керівництво якого перебувало на території Австро-Угорщини, мала наукові
ступені докторів богослов’я та звання професорів університетів) [14, с. 39].
Діяльність представника протопресвітера протоієрея Ф. Титова співпала з другим
періодом історії військового духівництва на Галичині та Буковині і полягала у керівництві
окремими православними парафіями та духівництвом прифронтової смуги, піклуванні
про задоволення релігійних потреб населення, що залишилося без священиків, нагляд за
окремими православними парафіями, автокефальне єпархіальне керівництво яких перебуває
поза межами зайнятої російськими військами території, сприянні військовому генералгубернатору у його відносинах з представниками вищої церковної влади автокефальних та
уніатської церков, загальне керівництво діяльністю військового духівництва, яке опинилося
на території генерал-губернаторства [10, арк. 29 звор.].
Віднині священикам заборонялося примусово навертати у православ’я галичан
та вказувалося на той факт, що саме звернення до православного священика є
прикладом визнання Православної Церкви, що було зазначено у цілком таємних
правилах керування при виконанні пастирського обов’язку в населених пунктах серед
уніатського населення. Основна ідея зазначених правил полягала в тому, що священик
у парафії залишався лише за бажанням останньої. У разі, якщо жителі будуть проти –
то питання про доцільність допуску уніатського священика у парафію мав вирішувати
генерал-губернатор [3, арк. 121].
За сприяння протоієрея Ф. Титова, на буковинських землях була створена духовна
консисторія для керівництва парафіями Румунської Православної Церкви, що опинилися на
території, зайнятій російськими військами [10, арк. 1-1 звор.].
Одним із важливих джерел з історії військового і морського духівництва залишається
єпархіальна періодика. Зазначимо, що серед єпархіальних видань чільне місце військовому
духівництву та його діяльності приділялося саме у тих, які розташовувалися на території
України. Як приклад, Волинські єпархіальні відомості ілюструють ситуацію на ПівденноЗахідному фронті і містять найповніший підбір публікацій про військових пастирів у
роки війни. Переважна більшість публікацій торкалася безпосередньої пастирської роботи
військових священиків на передовій лінії оборони і мали на меті відобразити церковне життя
на фронті та надати практичні поради духівництву. Відзначена інтенсивність публікацій мала
позитивні наслідки – війська Південно-Західного фронту були менш схильні до революційної
пропаганди, але, враховуючи розповсюдження сектантства в південних губерніях імперії,
були більш чутливі до баптизму, молоканства і штундизму [6].
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Таким чином, зазначимо, що військове духівництво відігравало значну роль не лише
у військових підрозділах, а й мало вплив на духовно-релігійне життя краю. Яскраво це
проявилося в роки Першої світової війни на «територіях Австро-Угорщини, зайнятих по
праву війни» – Галичині і Буковині. З огляду на те, що військові священики разом зі своїми
підрозділами першими входили до тих чи інших населених пунктів або першими прибували
у певну місцевість, вони були de facto представниками Російської Православної Церкви
і значною мірою від них залежало подальше співробітництво з місцевим населенням –
більшою довірою ніж до священика мало хто користувався. Тому необхідність відновлення
військово-духовного відомства в українській армії є беззаперечною і допоможе вирішенню
питання морального виховання у війську, сприятиме консолідації суспільства, а військові
священики, як у далекі 1914-1916 рр., можуть зробити значний внесок у відновлення
культурного і релігійного життя в регіонах та зоні проведення АТО.
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Малышко С. Православное военное духовенство в контексте истории церкви на
Украине.
В статье автором исследуется православное военное духовенство Российской империи и его
деятельность на территории Украины. Определены его роль в церковной жизни на украинских
землях и значение деятельности военных священников для Православной Церкви всей империи.
Выяснено кадровый состав военно-духовного ведомства, его образовательный уровень и возрастной
показатель в 1914 г. Показана роль военных священников украинских земель в I Всероссийском съезде
военного и морского духовенства. Исследовано деятельность представителя протопресвитера в
Галиции и Буковине в период Первой мировой войны.
Ключевые слова: военный священник, Украина, Российская империя, представитель
протопресвитера, протопресвитер, армия.
Malyshko S. The orthodox military clergy in context of the history of church in Ukraine.
An author in the article is investigate the Orthodox military clergy of the Russian Empire and his
activity on the territory of Ukraine. His role is determinate in church life on Ukrainian land and value of
activity of soldiery priests for Orthodox Church of Empire. Skilled is found out composition of militaryclerical department, him an educational level and age-old index in 1914. Reflected role of soldiery priests
of Ukrainian land in I All-russian convention of military and marine clergy. Activity of plenipotentiary of
protopresbyter is investigational in Galychina and on Bukovyna in the First World War.
Keywords: military priest, Ukraine, Russian Empire, plenipotentiary of protopresbyter,
protopresbyter, army.
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УДК: 001:6375:631.162:93/94 «1918-1921»
Валерій Новородовський
(Київ)
ПРОБЛЕМА ФІНАНСУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙ ПРИРОДНИЧОСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО НАПРЯМУ УАН (1918-1921 РР.)
Розглядаються перші роки існування Української академії наук. Головний акцент у статті
спрямовано на дослідження проблеми фінансування природничо-сільськогосподарських інституцій
Української академії наук. У даній роботі проведено комплексний аналіз джерел, який дозволяє
розкрити тенденцію зміни політики фінансування УАН, в залежності від зміни політичної
влади у роки громадянського протистояння 1918-1921 рр. У дослідженні розглянуто формування
кошторисів на утримання установ Академії природничо-сільськогосподарського напряму, а
також проблему матеріальної підтримки з боку держави. Крім того, у статті розкриті основні
джерела фінансування природничо-сільськогосподарських інституцій УАН. Дослідження висвітлює
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фінансове становище академіків, які, попри нестачу матеріальної підтримки, провадили роботу
на власному ентузіазмі.
Ключові слова: інституція, фінансування, асигнування, УАН, кошти, установи.

Фінансування наукових інституцій та їхніх досліджень залишається однією з
актуальних проблем сьогодення. Важливою науковою галуззю в Україні, яка потребує
значних коштів, є аграрна наука. Україна – велика сільськогосподарська держава, а, отже,
наукові пошуки у сільськогосподарській галузі повинні продовжуватись. Однак сучасна
економічна та політична криза в державі стала причиною зменшення фінансування в
цю наукову галузь, а відтак – і гальмування наукових досліджень у сфері сільського
господарства.
Критичне недофінансування вітчизняної науки – проблема, яка переходить «з
покоління в покоління». Чи не найгостріше вона стояла на початковому періоді академізації
науки – створення Української академії наук (УАН), що обумовлювалося соціальноекономічними негараздами та політичною нестабільністю часів революційних подій та,
відповідно, громадянського протистояння в країні.
Аналіз історичного досвіду політики фінансування природничо-сільськогосподарських
інституцій має практичне значення для його використання у вирішенні сучасних проблем
науки в Україні, що і стало головною метою даного дослідження.
Наукові дослідження, присвячені становленню Української академії наук, в тому числі
і його другого фізико-математичного відділу, були здійснені такими науковцями: ПолонськаВасиленко Н. [21], Горбань Ю.А. [4], Горбань Т.Ю.[2,3], Савченко І.В [26] та інші.
Полонська-Василенко у праці, присвяченій історії Академії наук, розкрила основні проблеми
існування та функціонування установи [22]. Стаття Горбань Ю.А. «Становлення Української
академії наук: суперечливі сторінки історії» присвячена аналізу низки історичних джерел,
з метою встановлення основних причин становлення УАН [4]. Дослідниця Горбань Т.Ю.
зробила акцент на формуванні підрозділу прикладного природознавства при фізикоматематичному відділі [2, 3]. У праці Савченко І.В. «Заснування Української академії
наук і запровадження історично-географічних досліджень» розкривається роль гетьмана
П. Скоропадського у формуванні УАН [26]. У праці «Національна академія наук України»,
присвяченій 90-річчю від заснування Академії, авторами розкрито головні аспекти, пов’язані
з історією розвитку та проблемами Академії наук [19]. Досить велика кількість науковців
займалися дослідженням формування УАН, проте досить мало інформації приділено саме
проблемі фінансування природничо-сільськогосподарських інституцій Академії. Тому в
даній статті зроблено акцент саме на цій проблематиці.
Розпочавши роботу над створенням Академії, відповідна Комісія з утворення УАН
відразу ж наголосила на значних фінансових потребах для здійснення проекту. Ще на
перших засіданнях голова Комісії Володимир Вернадський запевнив її членів у підтримці
Гетьманом Скоропадським ідеї утворення УАН у короткі терміни. Голова Української
Держави підтвердив готовність асигнувати кошти для діяльності Комісії, попри складну
економічну ситуацію [7, с. 27]. Гетьман розумів значення Академії в майбутній розбудові
держави, тож намагався віднайти максимально можливі за тих умов кошти на фінансування
потреб, пов’язаних зі створенням та функціонуванням Академії.
Вирішення головних фінансових проблем, які стосувалися створення УАН,
покладалися на Міністерство народної освіти. Під час роботи над статутом члени Комісії
відразу прийняли пункт, згідно з яким фінансування УАН мало входити у кошторис
Міністерства народної освіти і мистецтва [8, с. 45]. У статуті УАН від 26 листопада
1918 року зазначено, що її утримання здійснюється за рахунок Державної скарбниці
(відповідно через подання кошторису Міністром народної освіти), через добровільні
пожертвування, через прибутки, отримані від продажу видань УАН та інше [27, с. 13].
Зрештою, основним джерелом фінансування Академії була державна скарбниця.
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Кожен відділ УАН мав спеціальні фонди, які формувалися з асигнувань Державної
скарбниці. Впорядкуванням цих фондів займалися або відділи академії, або окремо створені
ними комітети [27, с. 13]. Через ці фонди здійснювався обрахунок коштів, необхідних на
утримання науково-дослідних установ, спеціальних комісій та комітетів. Крім того, Комісія
вирішила створити фонди на підтримку наукових підприємств, проведення експедицій
та закупівлю необхідного обладнання. Фізико-математичний відділ мав отримувати
щорічно суму в розмірі 500 тис. крб., що удвічі більше ніж на інші відділи [10, с. 68].
Даний відділ потребував найбільших затрат, проте його наукові розробки були потрібні в
якості каталізатора розвитку економіки держави. Згідно із законом Української Держави
про заснування УАН, Академія мала право визначати обрахунковим порядком кошти,
необхідні для господарських та організаційних потреб, до того часу, доки вона повністю
не зорганізується [11, c. 165]. Таким чином, УАН могла розраховувати на повну підтримку
з боку держави аж до моменту своєї остаточної організації. Після цього господарські
витрати мали бути включені в кошторис Академії і покриватися одним із «засобів
існування Академії», згідно з параграфом 100 статуту УАН від 26 листопада 1918 р. [27,
с. 13]. Новоутворена академічна установа фінансувалася урядом Української Держави в
повному обсязі, що дозволяло академікам планувати майбутню її діяльність, розраховуючи
на підтримку і в майбутньому.
У записці міністра М.П. Василенка до Гетьмана Скоропадського відзначено, що за
короткий термін від 2 травня до 24 жовтня опрацьовувалося близько 35 законопроектів,
серед яких проекти Комісії з утворення УАН: закон про асигнування 200 тис. крб. на
першочергові потреби, про утворення Національної бібліотеки, про утворення ряду
природничих інституцій та інші [12]. Одним із основних законопроектів, прийнятих
Міністерством Народної освіти, – асигнування 200 тис. на першочергові потреби
Комісії [30]. Більше того, Міністерство народної освіти і мистецтва наголосило, що
у випадку використання цих коштів до 1 січня 1919 року держава асигнує ще 200 тис.
М.П. Василенко розраховував, що вливання коштів на облаштування лабораторій,
інституцій у той момент дозволить зекономити у майбутньому [6]. Фінансування значних
сум у розбудову академічного центру науки свідчило про потребу у розвитку науки в
Україні та усвідомлення владою Української Держави значення Української академії наук
для майбутнього розвитку країни.
Після отримання перших 200 тис. крб. Комісія розпочала здійснювати розбудову
мережі науково-дослідних закладів. Значна частина установ, що існувала на території
Української держави і залишилася у спадок від Російської імперії, перебували в досить
складному становищі. Фізико-математична підкомісія розглядала низку закладів, які
потребували влиття коштів на реставрацію та початок нормального функціонування, серед
яких були Миколаївський відділ Пулковської обсерваторії, Одеська фізична обсерваторія
та ін. На основі Одеської фізичної лабораторії пропонувалося створити Геофізичний
інститут. В Одесі існували на той час всі умови для утворення даної інституції: учні
засновника Одеської фізичної обсерваторії проф. А.В. Коссовського, весь необхідний
інвентар. Проте, на думку членів фізико-математичної підкомісії, важливо було відновити
метеорологічну мережу обсерваторії [16]. Вирішити це питання члени підкомісії мали
негайно, а отже відразу ж звернулися до Комісії з утворення УАН та Комісії з вищої школи
та науково-дослідних установ, з метою отримання необхідних коштів для реставрації цього
закладу, на основі якого мав постати Геофізичний інститут. З Одеси до Комісії з утворення
УАН був запрошений проф. Тачидловський, з метою участі в організації Геофізичного
інституту. Вищезгадана Комісія, спираючись на висновки фізико-математичної підкомісії,
підняла питання про асигнування на реставрацію Одеської фізичної обсерваторії
68 700 крб. та передала на розгляд Комісії з вищої школи та науковим установам [9, с. 50].
Розрахунок суми був здійснений на основі наявних проблем у метеорологічній обсерваторії
Державного Новоросійського університету. В кошторис входило: 1) тимчасова організація
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кліматичного відділу – 17 500 крб.; 2) тимчасова організація синоптичного відділу –
9350 крб.; 3) тимчасова організація відділу перевірки інструментів – 5850 крб.; 4) друк
бланків та інструкцій – 10 000 крб.; 5) канцелярські потреби – 6000 крб.; 6) ремонт
станцій – 10 000 крб.; 7) відрядження осіб, які проводять інспекцію станцій – 10 000 крб.
[16]. На думку членів фізико-математичної підкомісії, яка здійснила цей розрахунок, саме
сума в розмірі 68 700 крб. давала змогу закласти основу для нормального функціонування
Геофізичного інституту.
Варто зазначити, що перші, надані Комісії кошти, а саме 200 тис. крб., були
витрачені на облаштування майбутніх інституцій. Зокрема, фундатори УАН витратили
кошти не лише на ремонт старих установ, а й на закупівлю необхідного інвентарю,
реактивів та книг до бібліотеки. Згодом, після використання Комісією коштів,
наданих Міністерством народної освіти, Рада Міністрів УНР прийняла рішення про
асигнування суми у розмірі 869 216 крб., 69 коп. на утримання УАН до 1 січня 1919 р.
На організаційні і господарські потреби було виділено 566 250 крб., а на утримання
штатів – 302 966 крб., 69 коп. [22]. Однак фундатори УАН мали розробити кошторис
на період з 1 січня 1919 р. до 1 січня 1920 р. На засіданні від 13 вересня 1918 р.
було розглянуто питання фінансування на наступний рік. Розрахунок проводився на
основі затверджених Комісією інституцій, які мали, у першу чергу, розпочати власне
функціонування. Тому, незважаючи на те, що при фізико-математичному відділі мало
б утворитися ряд інституцій природничо-сільськогосподарського напряму (Хімічна
лабораторія, Кафедра прикладної ботаніки, Лабораторія експериментальної зоології та
інші), на 1919 р. у кошторис УАН було внесено лише Ботанічний та Акліматизаційний
сади, як найбільш необхідні установи. Згідно з кошторисом, розробленим Комісією,
на Акліматизаційний сад необхідно було витратити 559 933 крб. [10, с. 68]. Штатний
розрахунок на вищезгаданий рік був затверджений у розмірі 233 000 крб. [28]. Стосовно
Ботанічного саду, то на 1919 р. виділялася сума в розмірі 175 800 крб. [10, с. 68].
Кошти, які виділялися на утримання персоналу становили 102 600 крб. [28]. Крім того,
у розпорядження інституцій надавалася ділянки землі в сумарному розмірі 430 десятин:
Ботанічний сад у Голосіївському лісі мав займати близько 120 десятин; Акліматизаційний
сад – до 300 десятин; а також 10 десятин виділялося на формування обсерваторії [18,
с. 163]. Тимчасово управляючий Міністерством народної освіти у період з 24 жовтня до
14 листопада 1918 р., а також керівник Головного управління мистецтв і національної
культури Петро Дорошенко наголошував на потребі виділення такої великої ділянки
землі в листі до отця-намісника Києво-Печерської лаври.
Пізніше сума, необхідна на утримання персоналу та певні господарські потреби,
виросла. Згідно з обрахунками на 1919 р., здійсненими ще за час правління уряду
Скоропадського, на весь фізико-математичний відділ планувалося витратити 3 976 428 крб.
[20, с. 42-51]. Для порівняння, у роки радянської влади, вкотре встановленої у
грудні 1919 року, на 1920 р. кошторис витрат фізико-математичного відділу становив
9 646 340 крб. [20, с. 161-163, 169-174]. Різниця спостерігалася відносно головних
інституцій природничо-сільськогосподарського напряму при відділі – Акліматизаційного
та Ботанічного саду. Як приклад, варто переглянути видатки на утримання персоналу
Акліматизаційного саду у 1920 р., які становили 974 400 крб., тоді як у 1919 р. – лише
461 000 крб. [20, с. 162, 48-49]. Справа в тому, що кошторис, який складався наприкінці
1918 р., виходив з проектів Комісії з утворення УАН, а отже значну кількість деталей
було упущено. У процесі функціонування природничо-сільськогосподарських інституцій
проявлялися окремі проблеми, які зазвичай були пов’язанні з нестачею коштів.
Варто зазначити, що крім штатного обрахунку та кошторису витрат на операційногосподарські потреби, УАН, згідно Статуту установи від 1918 року, могла діставати з
державної скарбниці додатково ще 1,5 млн. крб. щороку на утримання наукових підприємств,
проведення експедицій та спеціальних дослідів, належну організацію спостережень,
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створення приладів та підготовку до друку наукових праць академіків [27, с. 14]. На думку
правління УАН цих коштів мало б вистачити на запланований період.
На утримання Акліматизаційного та Ботанічного садів, Геофізичного інституту та
мережі науково-дослідних установ при ньому та інших інституцій, що входили в структуру
фізико-математичного відділу, виділялися значні кошти. Варто підкреслити, що другий
відділ (фізико-математичний) отримував більше ніж перший (історико-філологічний) та
третій (соціальних наук). Так, на 1919 рік з мільйонного фонду фізико-математичний відділ
з підрозділом прикладного природознавства мав отримати суму в 660 тис. крб., у той час
як історико-філологічний та відділ соціальних наук отримували по 170 тис. [20, c. 38]. Це
свідчить, що дослідження другого відділу УАН були досить важливими та перспективними,
а отже потребували залучення значних коштів.
Ще однією проблемою, пов’язаною з недостатнім фінансуванням УАН, була складна
політична ситуація та часта зміна влади, кожна з яких по-різному відносилася до існування
Академії. Директорія, встановлена після падіння Гетьманського режиму, вважала, що УАН
не мала національного характеру, а тому відразу відмовляла в допомозі. 2 січня 1919 р.
Українське наукове товариство (УНТ) підняло питання стосовно закриття УАН, як витвір
Гетьманського режиму та організацію, яка, з точки зору членів УНТ окремих діячів Директорії
(в тому числі і Грушевського), не мала національного характеру. Ініціатором проведення
даного засідання став політичний та громадський діяч, вчений-історик М.С. Грушевський.
У даній ситуації «темперамент політика взяв гору над об’єктивізмом великого історика».
[21, с. 18]. Проте, уряд Директорії все ж підтримав ідею існування УАН, прийнявши
певні зміни в її статуті. Про це свідчить факт обговорення проблеми надання приміщень
Академії, зокрема Піхотної школи з 100 десятинами гаю, Педагогічного музею (Будинок
учителя, Володимирська, 57), Левашівського пансіону (нині будинок Президії НАН України,
Володимирська, 54) та території Голосіївського лісу [15, с. 29]. Зміна Гетьманської влади на
Директорію змусила Спільне зібрання УАН принципово визнати Академію позаполітичною
організацією. Це означало, що при будь-якій владі УАН виконувала б власні функції.
Директорія протрималася при владі недовго і була витіснена з Києва більшовиками.
Як відмічає дослідник Н. Полонська-Василенко, з приходом радянської влади в лютому
1919 р. до Києва УАН терпіла злидні [21, с. 19]. Проте в окремих питаннях представники
Академії знаходили підтримку з боку Народного комісаріату освіти (НКО). В.І. Вернадський
у щоденнику зазначав про зміну ставлення до УАН разом із зміною влади, зокрема писав,
що після засідання фізико-математичного відділу 10 лютого 1919 року разом з неодмінним
секретарем А.Ю. Кримським, він відправився до комісара освіти В.П. Затонського [1,
с. 127]. Делегація від УАН шукала підтримки від більшовиків. Очільники радянської влади
в Україні розуміли важливе значення УАН і, на відміну від Директорії, відразу були готові
підтримати ідею існування установи.
Фінансову підтримку радянська влада приділяли саме фізико-математичному відділу,
у тому числі й підрозділу прикладного природознавства, у той час, як представники
попередньої влади основний акцент ставили на історико-філологічному відділі [1, с. 127].
Але воєнні дії спустошували державну скарбницю, що відбивалося на рівні фінансування
УАН. Незважаючи на це, радянська влада приймала складені кошториси від академіків та
намагалася знайти кошти для оплати праці науковців. З метою включення фінансування
УАН до бюджету УСРР, народний комісар фінансів І.С. Новаківський повідомив Спільне
зібрання про необхідність нового обрахунку академії на 1919 р. [23, с. 277]. Варто
відмітити, що більшовики та академіки мали спільну ціль – збереження УАН. Проте, якщо
для вчених це було сенсом їхнього наукового життя, то радянська влада вбачала в Академії
заклад, який не лише допоможе здійснити ривок у розвитку країни, а й стане науковоідеологічним центром.
У квітні 1919 р. Спільне зібрання УАН мало вирішити питання нових ставок для
наукового персоналу та працівників Академії. Заробітна плата директора інституту, саду
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чи постійної комісії, за розрахунком Спільного зібрання, мала становити 3200 крб. Крім
того, інституції при фізико-математичному відділі мали спеціалістів з різних галузей.
Заробітна плата наукових працівників фізико-математичного, згідно обрахунку, коливалася
від 2600 крб. до 240, в залежності від посади та розряду спеціаліста [25, c. 306-307].
Ставки академіків були затвердженні і радянська влада зобов’язалася виплачувати
вищезгадані суми. Проте, через важкий фінансовий стан, зумовлений громадянським
конфліктом, науковці не отримували всієї заробітної плати, а через інфляцію не могли
прогодувати себе.
Отримавши фінансову підтримку від НКО у розмірі 20 тис. крб., правління Академії
розпочало роботу Комісії з вивчення природних багатств України, перше засідання якої
відбулося 3 березня 1919 р. [24, с. 288]. У звідомленні за 1919 р. зазначається, що радянська
влада дала згоду на виділення протягом року суми в розмірі 3 млн. крб. на діяльність
Комісії, з них 500 тис. виділялося на видання друкованих органів: «Збірник природних
сил України», «Матеріалів для вивчення продуктивних сил України» та інформаційного
органу «Вісник Комісії з вивчення природних багатств України». Крім того, передбачалося
виділити 500 тис. на діяльність секції прикладної фізики. Рівно така ж сума повинна була
асигнуватись і в хіміко-технологічну секцію. Ще 1,5 млн. мали піти на функціонування
інших секцій [20, с. 214-215]. Проте через політичну нестабільність до Комісії з вивчення
природних багатств України дійшло лише 400 тис. з 3 млн. У «Звідомленні» відмічається,
що на її діяльність від фізико-математичного відділу було надано фінансову допомогу у
розмірі 100 тис. крб. [20, с. 214-215]. Незважаючи на це, Комісія з вивчення природних
багатств продовжувала функціонувати та розвиватися, про що свідчить створення нових
секцій інституції, зокрема сільськогосподарської. У ході формування кошторису на
наступний 1920 рік секції Комісії з вивчення природних багатств України повинні були
отримати: 1) гідрологічна – 50 тис. крб.; 2) хімічно-технічна – 54 480 крб.; 3) фізична –
15 тис. крб.; 4) сільськогосподарська – 50 тис. крб. [20, с. 172-173] Варто зазначити,
що перші три з названих секцій були в тісному зв’язку з сільськогосподарською. Якщо
глянути на кошторис видатків кожної секції, то можна знайти параграфи, прямо пов’язані
з аграрною галуззю.
Після відступу більшовиків з Києва, у серпні 1919 року на значній частині України
була встановлена влада Добровольчої Армії (ДА) Денікіна. З моменту вступу в місто
білогвардійців ситуація з функціонуванням УАН погіршилася. Представники ДА стояли
на позиції єдиної і неподільної Росії, а отже жодної окремої Української академії наук, на
їхню думку, не могло існувати. Тому першим наказом Київського військового губернатора
в УАН забрали пансіон графині Левашової, який служив академікам приміщенням для
центральної української академічної установи [17, с. 217]. Крім того, денікінці припинили
фінансову допомогу установі. У результаті репресивних щодо національних інституцій
дій, значна частина співробітників покинули заклад. Однак залишалися науковці, які
працювали у комісіях без надії на оплату, тим самим доводячи відданість науці при будьяких умовах.
Щоб робота вчених не звелася нанівець, перший президент УАН В.І. Вернадський
зібрав делегацію, яка мала зустрітися в Ростові з представниками денікінської адміністрації.
Академік мав намір домовитися з представниками білогвардійської влади про дозвіл на
існування УАН. Проте, з боку денікінців було запропоновано два варіанти існування закладу:
1) як приватне наукове товариство «Киевская Академия наук», яка повинна була отримувати
субсидії зі скарбниці; 2) тимчасове існування УАН як відділення Петроградської академії
наук [1, с. 140]. Обидва варіанти могли знищити роботу науковців, фундаторів УАН. У період
більше ніж 3-місячної окупації денікінцями (з вересня до грудня 1919 р.) діяльність закладу
досить сильно загальмувалася, проте вона проводилася, незважаючи на тиск.
У складних умовах, в яких опинилася УАН, варто відзначити факт пожертвування
коштів на діяльність інституцій установи. Зокрема, «Товариство шкільної освіти» та
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«Товариство допомоги науці, літературі і штуці» пожертвування українських громадян,
яким була не байдужа доля науки, зібрали суму у розмірі 500 тис. крб. Як відмічається
у «Звідомленні про діяльність Української академії наук у Києві до 1 січня 1920 р.»,
з цієї суми «було видано щось 200 тис. (бо далі добр’армія тікала з Києва) [20, с. 222].
З моменту відступу денікінців у грудні 1919 року науковці сподівалися, що установі нічого
не загрожує і далі потрібно продовжувати роботу уже за підтримки більшовиків. Про це
неодноразово згадувалося у «Звідомленнях Української академії наук у Києві». Однак
важкі часи, пов’язанні зі скрутним матеріальним становищем науково-дослідних установ
УАН, зокрема ІІ відділу, були попереду.
Наприкінці 1919 р., за підтримки більшовицької влади, Президія Академії прийняла
новий кошторис на перше півріччя 1920 р., згідно якого операційно господарські витрати
всіх інституцій при фізико-математичному відділі мали становити 4 566 540 крб.[20, с. 169174]. Із зазначеної суми на утримання Акліматизаційного саду необхідно було асигнувати
974 400 крб.; Ботанічного саду – 193 200 крб.; на Комісію з вивчення природних багатств –
262 480 крб. [20, с. 170-173]. Однак в умовах воєнних дій, які охопили всю країну, значна
сума до вищезгаданих інституцій не надійшла. А ті кошти, що надійшли, через високий
рівень інфляції не могли задовольнити навіть найдрібніші канцелярські потреби. Згодом, у
1921 р., у Ботанічному саду з метою економії відбулося скорочення штату.
Незважаючи на репресивну та реквізиційну політику радянської влади, вона все ж
намагалася зберегти УАН – як головний академічний координуючий центр. А тому було
розпочато передачу майна на користь Академії та розгляд питання стосовно матеріального
забезпечення учених. Зокрема, Раднарком УСРР видав декрет «Про поліпшення
становища вчених спеціалістів і заслужених працівників культури і мистецтва». Згідно
з цим документом науковцям збільшувався рівень утримання з розрахунком на сім’ю,
створювалися мінімально необхідні умови для роботи та заборонялося проводити реквізицію
майна вчених [5, с. 247]. Проте з’явилися проблеми, зумовлені зміною політичного центру
країни: Київ більше не був столицею і центральна влада засідала в Харкові. Тому, як
повідомляється у «Звідомленні», 1920 р. позначився браком коштів на утримання УАН.
Нестача фінансів стала причиною видачі науковцям «авансів» у розмірі 6 тис. крб., у той
час як фунт хліба коштував 200-300 крб. [13, с. 253]. Матеріальне становище науковців
з кожним роком погіршувалося: ціни на продукти харчування зростали, а оплата праці
затримувалася на декілька місяців.
Зазначена проблема, негативно відбилася на розвитку Академії. Радянська влада
намагалася допомогти установі, надаючи кредити, а також видаючи декрети та постанови,
спрямовані на покращення матеріального забезпечення. Проте, в 1920-1921 рр. центральним
містом Радянської України був Харків, а отже, через далеку відстань від Академії та брак
коштів у Києві значна кількість декретів не були втіленні в життя [14, с. 3]. Крім того,
такі природничо-сільськогосподарські установи як Акліматизаційний та Ботанічний сади,
Зоологічний музей, Комісія з вивчення природних багатств України, Комісія з вивчення
флори України, Мікробіологічний інститут та Геофізична комісія не могли не лише
оплатити працю науковців та службового персоналу, але й відчували брак коштів на
операційно-господарські витрати [14, с. 38-41]. Варто відмітити, що у 1921 р. до Академії
було приєднано УНТ разом із секціями. До другого відділу ВУАН (після прийняття декрету
РНК від 14 червня 1921 р. про схвалення «Положення про Всеукраїнську академію наук»,
УАН була перетворена на ВУАН) увійшли зоологічна та ботанічні секції [14, с. 48]. Слід
зазначити, що до злиття Товариства з УАН, УНТ неодноразово отримувало від УАН кошти
на видання термінологічних словників.
Таким чином, фінансове становище УАН, зокрема фізико-математичного відділу,
в період 1918-1922 рр. залежало від зміни влади. Так, Гетьман Української Держави
П. Скоропадський асигнував значні кошти на розбудову Академії, у той час як
Директорія, яка змінила гетьманську владу, намагалася ліквідувати установу. У роки
86

Збірник наукових статей. Випуск 37, 2015
денікінської окупації зберегти Академію вдалося лиже завдяки ентузіазму та жертовності
науковців. Варто відзначити, що Гетьманський уряд, а згодом радянський, особливу увагу
приділили розвитку фізико-математичного відділу до якого входив підрозділ прикладного
природознавства. Отже, основна частка фінансування УАН припадала саме на природничі
інституції, які входили до структури другого відділу.
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Новородовский В.
Проблема
финансирования
институций
естественносельскохозяйственного направления УАН (1918-1921 гг.).
Рассматриваются первые годы существования Украинской академии наук. Главный акцент
в статье направлен на исследование проблемы финансирования естественно-сельскохозяйственных
институций в Украинской академии наук. В данной работе проведен комплексный анализ
источников, который позволяет раскрыть тенденцию изменения политики финансирования УАН,
в зависимости от смены политической власти в годы гражданского противостояния 19181921 гг. В исследовании рассмотрено формирование смет на содержание учреждений Академии
естественно-сельскохозяйственного направления, а также проблему материальной поддержки
со стороны государства. Кроме того, в статье раскрыты основные источники финансирования
естественно-сельскохозяйственных институций УАН. Исследование освещает финансовое
положение академиков, которые, несмотря на нехватку материальной поддержки, проводили
работу на собственном энтузиазме.
Ключевые слова: организация, финансирование, ассигнования, УАН, средства, учреждения.
Novorodovkiy V. The problem of financing the institutions of natural and agricultural
direction of UAS (1918-1921).
The early years of the Ukrainian Academy of Sciences are considered. The main focus in the
article is on the problem of financing natural agricultural institutions of Ukrainian Academy of Sciences.
In this paper is made comprehensive analysis of sources that reveals the tendency of changing UAS
funding policy, depending on the change of political power in the years of civil conflict 1918-1921. The
study focuses on the formation of estimates for the maintenance of the Academy of Natural Sciences and
material support from the state, according to submitted calculations. In addition, the article revealed
the main sources of funding natural agricultural institutions of UAS. The article lighted the situation of
academics that guided their own work just on own enthusiasm despite the lack of material support.
Keywords: institution, funding, assignation, UAS, funds, establishment.
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УДК [94:070]:305-055.2(47+57)«192»
Людмила Бабюк
(Переяслав-Хмельницький)
РАДЯНСЬКА ПРЕСА 20-Х РР. ХХ СТ. ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
НОВОГО ТИПУ ПРАЦЮЮЧОЇ ЖІНКИ
На основі аналізу радянської періодичної преси 1920-х рр. відображається зміст тогочасних
статей стосовно жіночої проблематики. Показано чинники, котрі впливали на перелом свідомості
жіночої частини населення і насадження більшовицького бачення образу «нової жінки».
Мета статті полягає в аналізі радянської преси як джерела вивчення характеристики
образу «нової жінки» на території УСРР у 1920-х рр.
Ключові слова: радянська періодика, жіноча преса, «нова жінка», жінка-трудівниця, жінкасуспільниця.
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Наукові записки з української історії
Одним із ключових напрямків радянської політики в 1920-х рр. було посягання
на глобальне виховання і перевиховання мас, яке передбачало соціальне редагування в
масштабах суспільства загалом. При цьому більшовицька партія періодичну пресу розглядала
як один із найефективніших засобів впливу на різні верстви населення. У даному випадку
мова йде про періодичні видання, на сторінках яких безпосередньо висвітлювались шляхи
конструювання образу «нової жінки». Встановлення радянської системи зумовило перелом
у суспільно-політичному житті України, а, відтак, значні переміни стосувалися й жіноцтва.
Ідеологічний вплив на нову соціальну орієнтацію не міг оминути жіночу пресу.
У статті зроблено акцент на дослідженні радянської періодики 1920-х рр., у якій
порушувалась тема жіноцтва, його залучення до суспільного й громадського життя, преса,
яка виступала засобом формування нового типу радянської жінки.
Дослідженням радянської періодики, яка висвітлювала проблеми жіноцтва на
території УСРР у 1920-х рр., займався ряд дослідників. Зокрема, О. Лабур, характеризуючи
образ «нової жінки», вдалася до глибокого аналізу жіночої періодики у сфері тогочасних
літературних видань з позицій реалізації радянської гендерної політики [2]. Загальну
історію розвитку жіночої преси на території України висвітлила Н. Олійник, значну
увагу дослідниця приділила розвитку радянських періодичних видань 1920-1930-х рр.
[4]. Фахівцем з вивчення жіночої історіографії є Т. Орлова, докторська дисертація
якої присвячена історіографії жіночого питання в Україні [5]. Окрім того, низка інших
дослідників займалися висвітленням даної теми.
Зміст радянської періодики стосовно жіночого питання варто класифікувати на дві
основні групи:
– преса загалом, у якій все активніше висвітлювалися проблеми жіноцтва;
– безпосередньо жіноча преса.
Перша група включала всесоюзну, республіканську періодику та місцеві видання,
в яких окремі колонки присвячувалися жіночій проблематиці. Серед них, зокрема,
«Голос труда», «Деловой Харьков», «Правда», «Работа и быт», «Рабочая кооперация»,
«Радянський кооператор». Другу групу джерел представляють газети, спрямовані на
свою цільову аудиторію: для партійних працівниць («Комуністка», 1920-1930); для
працюючих жінок («Робітниця», відновлений у 1923); для робітниць і домогосподарокактивісток («Делегатка», 1923-1931); для селянок («Колгоспниця», «Батрачка», 1925-1929,
«Крестьянка», 1922 – теперішній час). Жіночі рубрики цих видань в основному були
спрямовані на кардинальні зміни державного та суспільного сприйняття образу жінки.
Починаючи з 1920-х рр., державні та культурні діячі почали приділяти підвищену увагу
проектуванню образу «нової людини», у тому числі і «нової жінки». Соціальні функції
жіночого образу в ці роки були гіперболізовані і мали декларативний характер.
Загалом у періодичних друкованих виданнях завищено пропагувалися ті соціальні
переваги, які дала жінці революція. Ідея рівності з чоловіком, не тільки політична, але й
сімейна, побутова пропаганда переваг радянського способу життя знаходили відображення
у численних публікаціях. Обов’язково на перших сторінках друкувалася оперативна
політична інформація: закони, постанови, розпорядження уряду, повідомлення про
державно-важливі події.
На початку 1920-х рр. українська газета «Голос труда» акцентувала увагу на нових
жіночих святах, найпершим з яких був Міжнародний день робітниць (8 березня). Автори
статей звертали увагу на важливості проведення цього свята, як каталізатора відходу
жіноцтва від усталених стереотипів, їх звільнення від домашнього рабства та становлення
як нової рівноправної сили – жінки-робітниці. Зазначалося, що 8 березня для жінки
«является центральным моментом стремления женской массы и органом правления
заложению прочного основания в дело раскрепощения работницы» [13, с. 3]. «Голос труда»
намагався ідеологічно обґрунтувати важливість жінки на етапі соціалістичного будівництва.
«Работница которая стоит у станка рядом с пролетарием, фактически добилась равноправия
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в разделении общественного труда и из рабыни превратилась в товарища мужчины –
пролетария», – пояснювалось у газеті [13, с. 4]. Статті, що стосувалися жінок, у цій газеті
мали здебільшого ідеологічне підґрунтя для створення нового типу робітниці.
У газеті «Деловой Харьков» автори вказували на важливість жінки як однієї з основних
одиниць соціалістичного будівництва: «Сохранения женского труда в производстве – залог
сплочения и мощи рабочого класса» [9, с. 115].
Газета «Правда» як центральний інформаційний орган більшовиків, не оминула увагу
проблем жіноцтва післяреволюційного періоду. Авторитетні радянські жінки того часу не
могли уникнути свого партійного обов’язку – ідеологічно обґрунтувати зміни ролі та статусу
жінки у суспільстві. Вони друкували численні статті з закликом до жіночого населення
звільнитись від домашнього рабства і залучатись, насамперед, до розвитку суспільного життя.
Зокрема, О. Коллонтай (завідувач жіночого відділу ЦК РКП(б)) у статті «Единым фронтом на
защиту работниц» зосередила свою увагу на головних проблемах жінки у післяреволюційні
роки, які особливо важко позначилися на становищі трудящих жінок. Імперіалістична, а
потім громадянська війна, голод, розруха, важкі умови праці та побуту, безробіття, дитяча
смертність, проституція, розповсюдження венеричних хвороб, туберкульозу, відсутність
налагодженої соціальної допомоги «подвійно позначилися на долі працівниці». У статтях
звучав заклик до пролетаріату «віддати всі свої сили, свою революційну волю на захист
інтересів робітниць», що має стати першочерговим завданням «єдності революційної
волі». «Справа захисту інтересів працівниці як члена класу та трудової одиниці, як матері,
носія майбутнього здорового покоління перестало бути побічним завданням пролетаріату.
Це завдання стало докорінним перетворенням робіт комуністичних партій всіх країн» –
наголошувала О. Коллонтай [11, с. 2]. Газета «Правда», як рупор ідей і політики більшовиків,
намагалася накреслити основний фронт змін у соціальному житті тогочасного жіноцтва та
показати першочергові завдання держави у роботі з жінками.
Газета «Работа и быт» містила окремі додатки, присвячені проблемам жінки. Зокрема,
в додатку «Заварка», присвяченому 10-річчю Жовтневої революції, містилася стаття
С. Набокової «У годы великой борьбы», у якій описувалися основні зміни в житті жінок
за роки радянської влади. Преса зазначала, що активність жінок на виробництві з кожним
роком зростала. Про це писала Коханова: «Актив женщин у нас на предприятии растет.
У 1921 году было 30 делегаток, а в настоящее время их имеется 85. Советская власть
раскрепостила трудящуюся женщину» [14, с. 6]. Додаток «За грамоту» був присвячений
ліквідації неписьменності жінок. Зокрема, зазначалося, що жінка сільської місцевості є
більш відсталою ніж робітниця у місті, але влада з цим бореться і закликає усіх жінок
навчатись грамоті і не відставати від міського населення [14, с. 13].
Процес кооперації серед жіноцтва та його наслідки висвітлювалися у спеціальному
випуску «Рабочая кооперация». Автори видання приділяли увагу саме жіночому
кооперуванню. Газета показувала радянську жінку як одного із головних учасників
соціалістичного будівництва, наголошувала, що жінки, які залишилися домогосподарками,
займалися у спеціальних гуртках і клубах, відвідували бібліотеки і цим показували
власну активну позицію [11, с. 9]. Аналогічна позиція стосовно радянського жіноцтва
висловлювалась у додатку до газети «Червона Лубенщина» – «Радянський кооператор».
Більшовики розуміли важливість виховання дітей і значення жінок у цьому процесі,
оскільки на них була покладено головну роль розбудови майбутньої Радянської держави.
Тому видання «Работница и крестьянка» акцентувало увагу на охороні матерів і дітей:
«Советская власть – это власть трудящихся, она знает, что в здоровых детях – залог
будущей здоровой счастливой жизни» [17, с. 2]. Окрім того, не менш важливу увагу в
статтях приділяли жіночим делегатським зборам, зростанню їх кількості, становищу жінок
за часів Російської імперії та порівнянню із роками радянської влади.
У Радянському Союзі зароджувалися основні типи безпосередньо радянської жіночої
преси, котра поширювалась і в Україні. Робота жіночих видань будувалася у відповідності
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зі спеціальними партійними постановами: їх діяльність спрямовувалась на пропаганду
ідей комунізму і залучення жінок до участі у виробничому процесі. Авторами статей були
партійні працівники, робкори і сількори. У виданнях вміщувались матеріали політичного
виховання, сільського господарства, промислового виробництва. Рубрики домогосподарства,
педагогіки, медицини з 1920-х рр. займали не більше двох сторінок видання. Як зазначала
радянська критика, на зміну героїні журналів початку століття, зніженої дами з яскраво
нафарбованими губами і великими очима, в 1920-ті рр. прийшов «робітничо-селянський
тип» – кремезна жінка з грубуватими рисами. Протягом декількох десятків років єдиними
типами жіночого видання залишалися громадсько-політичні і літературно-художні журнали
зі стійкою тематичною і графічною моделлю, структурою і жанровим наповненням.
Випуск масових літературно-громадських журналів, найбільш поширених на
початку століття, в 1920-ті рр. був припинений. Загалом у СРСР більшість з 18 існуючих
у той час жіночих видань були закриті за «безідейність». «Журнал для жінок» і «Журнал
для господинь» звинуватили у прихованій пропаганді чужих ідей – про те, що щастя
можна знайти тільки в сім’ї, – а також у непрямому засудженні жіночої громадської
діяльності [6]. На зміну з’явилися зовсім нові газети та журнали, не схожі на попередні.
Саме тоді у 1920-ті рр. відбувся поділ суспільно-політичних журналів спрямованих
на свою цільову аудиторію: для партійних працівниць («Комуністка», 1920-1930); для
працюючих жінок («Робітниця», відновлений у 1923); для робітниць і домогосподарокактивісток («Делегатка», 1923-1931); для селянок («Колгоспниця», «Батрачка», 1925-1929,
«Крестьянка», 1922 –теперішній час).
Перший радянський жіночий журнал «Комуністка», що виходив з 1920 по 1930 рр. був
органом друку відділу ЦК по роботі серед жінок і зображував офіційний образ радянської
жінки – активної громадської діячки та учасниці виробничого процесу. Протягом всього
його існування головним редактором була Н. Крупська. На сторінках журналу постійно
друкувались І. Армандт, О. Коллонтай, С. Смидович, О. Луначарський, Л. Троцький,
Й. Сталін та інші. Автори пропонували своє бачення образу «нової жінки» і визначали
першочергові завдання (відповідно до рішень партії) і реалізації жіночої політики. Його
головним завданням стало виховання радянської жінки, а також керівництво жіночої пресою
загалом. В основний зміст журналу входило трактування завдань, пов’язаних з роботою
партії серед жінок. У «Комуністці» також друкувалися всі рішення та розпорядження
партії, що стосувалися роботи жінвідділів, статті, що роз’яснювали марксистське бачення
жіночого питання, біографії видатних комуністок, передові статті, що стосувалися важливих
подій у жіночому русі [10].
Спочатку журнал був розрахований на дві групи читачів: на активних комуністок,
вже здатних організовувати маси робітників та селян, і на звичайних пересічних робітниць,
яких ще належало організовувати. У 1922 р. в журналі з’явився офіційний відділ з різними
інструкціями, положеннями і звітами. На початку за тематикою і структурою журнал
«Комуністка» був схожий на літературно-громадські видання початку ХХ ст.., але в 1928 р.,
під тиском партійних структур, він відмовився від висвітлення тематики про любов,
родинну кризу, права жінок і став більше уваги приділяти ювілейним датам та вождям
СРСР, політиці і виробництву, бичуванню «капіталістів». У структурі видання посилилася
суспільно-політична частина і зменшилася господарсько-прикладна [15]. Це було всесоюзне
видання, котре поширювалось і в Україні. Проблематика і тематика цього важливого на
той час журналу визначалися партією. За матеріалами «Комуністки» ясно простежується
політика держави щодо жінок, ступінь залучення їх до суспільного і політичного життя,
ідеологічна складова образу нової жінки.
Більш наближеним до тогочасного життєвого середовища став журнал «Крестьянка».
Журнал для сільських мешканок, заснований в 1922 р. відділом по роботі серед жінок
ЦК РКП (б). Спочатку його мета полягала в «прилученні трудівниць до суспільного і
культурного життя СРСР», як було визначено у зверненні до читачок. У виданні простою
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мовою популяризувалися основи партійної політики, роз’яснювалося як проводити ліквідацію
безграмотності, організовувати жінвідділи, комітети взаємодопомоги, пункти громадського
харчування, ясла, дитячі садки («Що дала селянці Жовтнева революція», «Як організувати
культурно-освітню роботу», «Радянська влада і церква», «Що таке трактор», «Шлюб і
селянка») [15]. До кожного випуску журналу додавався посібник з в’язання, крою та шиття.
В кінці 1920-х – на початку 1930-х рр. в «Крестьянке» почали друкувати різні поради з
догляду за собою, кулінарні рецепти, викрійки модних суконь. У 1924 р. українською мовою
у Харкові почав виходити двотижневик «Селянка України». Часопис постійно закликав
жінок до безперервної праці на благо держави, виконання й перевиконання норм робіт у
сільському господарстві тощо. Основна тема публікацій: українська жінка – це робоча сила
яка має постійно працювати на благо партії.
У 1923 р. відновився випуск всесоюзного журналу «Робітниця». Його завданням
стало виховання жінки як члена компартії, суспільниці і робітниці. Журнал сприяв
поширенню інформації про політику. З метою збільшення рядів жіночого пролетаріату за
рахунок домогосподарок друкувалися матеріали про професії, які на той час могли освоїти
жінки. У статтях «Робітниці» доводилось, що найбільш придатною для жінок була професія
слюсаря: «Слесарное дело не требует особенно значительного мышечного напряжения, не
требует поднятия больших тяжестей. Слесарное дело вполне доступно человеку средней
физической силы, оно не заключает в себе каких-либо особенных вредностей. Женщина
без всякого вреда для своего организма может заниматься слесарным делом» [10].
У літературно-мистецькій рубриці публікувалися твори, що пропагували працю
робітниць та прославляли радянський спосіб життя. «Робітниця» пропагувала зручну
радянську моду, наприклад, публікувала статті про шкоду високих підборів: «Женщинам,
которым приходится делать сравнительно тяжелую физическую работу (подымание,
переноска тяжестей и т.д.) рекомендуем туго подвязывать живот, носить брюшной бандаж.
Мы много раз писали о вреде высоких каблуков. Благодаря высоким каблукам получается
неестественная установка и коленных суставов, что вызывает сильные боли в ногах,
также они причина «подвертывания» ноги и очень болезненного растяжения связок в
голеностопном сочленении. Невзирая на это, высокие каблуки очень прочно удерживаются
в быту и из моды не выходят. Пора закончить с высоким каблуком и заменить его
гигиеничным низким, широким «английским» каблуком» [10].
Жіночі журнали суспільно-політичного та літературно-громадського типів
доповнювали уже видозмінені модні видання з кресленнями викрійок. У 1920-1930-ті рр.
видавалися журнали «Новини моди» і «Моди сезону». Вони були популярні в основному
серед мешканок столиць, але в Україні таких журналів майже не зустрічалось. У 1923 р.
був випущений перший номер радянського журналу мод «Ательє», задуманого як
альтернатива паризьким виданням. Головною ідеєю видання булла теза, що уваги
заслуговує тільки та мода, яка б показувала саме простоту радянської жінки-трудівниці.
До роботи над створенням журналу залучалася творча еліта СРСР: модельєр Надія
Ламанова, скульптор Віра Мухіна, поетеса Анна Ахматова, художники Кузьма ПетровВодкін і Борис Кустодієв [10].
Таким чином, періодичні видання, які містили статті про жінок були спрямовані
на формування свідомості нового радянського типу працюючої жінки. Радянська влада
вбачала в жіноцтві велику силу, яку намагалася мобілізувати для розбудови держави.
Ідеальний спосіб жіночої реалізації у публічній сфері життєдіяльності, визначений
радянською владою, був зрозумілий і містив декілька складових: жінка повинна була
розділяти комуністичну ідеологію, бути активною і приймати участь у всіх суспільних
заходах, також бути кваліфікованим робітником. Часописи для жінок радянського
періоду виконували ідеологічне замовлення партії, науково обґрунтовуючи появу «нової
радянської жінки». Концепція жінки у приватному житті була майже невизначеною і
формувалась ще довгий час.
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Проблеми, пов’язані з вихованням дітей, передбачалось вирішувати колективно
за допомогою поширення різних форм суспільного виховання. Негаразди з домашнім
побутом також передбачалось долати за допомогою мережі громадських їдалень, пралень.
У радянській періодиці, призначеній саме для жіночої аудиторії, не публікувались і
проблеми міжстатевих зв’язків. У цьому плані типовими були журнали «Комуністка»,
«Крестьянка», «Работница» і «Делегатки», тобто основні на той час жіночі журнали.
Теза рівноправності для партії більшовиків стала важелем використання жінки, котра
в інтересах нового суспільства мала поєднувати материнство з виробничою працею на
рівні з чоловіками.
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Бабюк Л. Советская печать 20-х гг. ХХ в. как средство формирования нового типа
рабочей женщины.
На основе анализа советской периодической печати 1920-х гг. отражается содержание
тогдашних статей о женской проблематике. Показано факторы, которые влияли на перелом
в сознании женской части населения и насаждение большевистского видения образа «новой
женщины».
Цель статьи заключается в анализе советской прессы как источника изучения
характеристики образа «новой женщины» на территории УССР в 1920-х гг.
Ключевые слова: советская периодика, женская пресса, «новая женщина», женщинатруженица, женщина-общественница.
Babyuk L. The Soviet press the twenties of the twentieth century as a means of creating a
new type of working women.
Сontentof the article based on the analysis of Soviet periodicals 1920s displays contemporary
womens’ issues. There were factors which focused on the turn in the minds of the female population and
planting Bolshevik vision of the character of the «new woman».
The purpose of the article is to analyze the Soviet press as a source of study of the characteristics
of the depiction of the «new woman» in the territory of the USSR in the 1920s.
Keywords: Soviet Periodicals female press, «new woman», a hard worker woman, a society female.
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УДК 94:627.85(282.247.32)(477) «1927/1932»
Олександр Горбовий
(Переяслав-Хмельницький)
ПРОБЛЕМА ДНІПРОВИХ ПОРОГІВ ТА ДНІПРОГЕС
(1927-1932 рр.): СТРАТЕГІЯ АДАПТАЦІЇ
Навколо функціонування водосховищ точаться гострі дискусії. Звідси виникає потреба
детальніше розглянути еволюцію адаптивних логістичних практик придніпровського населення
по відношенню до порогів. Їх можна поділити на обмежене використання (сплав і взводне
судноплавство) та ухиляння (транспортування здійснювалося альтернативними обхідними
шляхами). У києворуський час ще не вміли долати водою всі пороги (Ненаситець обходився
суходолом, а через інші переправлялися досить дискусійним чином). Козаки навчилися сплавляти
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судна, не виходячи на берег, користувалися водоміром, створили спеціальну лоцманську
організацію, суперечливо виглядає здійснення ними взводного судноплавства. Російська імперія
продовжила використовувати запорізьких лоцманів, але почала розчищати пороги, будувати
на них канали та перенесла частину вантажопотоку на залізничну гілку вздовж їх берегів. За
радянської влади основні зусилля були спрямовані на кардинальне вирішення проблеми дніпрових
порогів шляхом затоплення.
Ключові слова: пороги, Дніпро, лоцмани, Дніпрогес, сплав, взводне судноплавство.

Актуальність теми. Будівництво Дніпрогесу у 1927-1932 рр. кардинально вирішило
багатовікову господарську проблему Дніпрових порогів шляхом їх повного затоплення.
Однак, сьогодні навколо каскаду Дніпровських водосховищ точаться досить гострі
суперечки. Частина з науковців вказують на їх господарську необхідність [26], а інші
воліють повернути природну красу та історично-культурне багатство Придніпров’я шляхом
спуску водосховищ [22]. Звідси видається доцільним детальніше проаналізувати роль
порогів у господарстві (судноплавстві) шляхом розгляду основних стратегій впливу на них
людини. Зокрема, способів її адаптивної логістичної поведінки.
Аналіз історіографії. Проблематикою дніпрових порогів (у тому числі у контексті
перевезення вантажів) займалося багато дослідників. Земський статистик Русов О.О.
здійснив постановку проблеми вивчення вікового судноплавства на Дніпрі [18, с. 123-125].
Купець та інженер Фосс А.Г. особливу увагу приділив економічній складовій питання [21].
Інженер Іловайський О.С. детально розглянув природно-географічні особливості об’єкту
[10] та діяльність лоцманської організації по переправі через них [9]. Останньому аспекту
присвятив свою працю також історик Козар П.А. [12]. Інженер Дніпробуду Малишев В.М.
найбільш повно проаналізував історію проектування споруд по вирішенню проблеми
Дніпра [20]. Історик Яворницький Д. видав фотоальбом порогів [25]. Представник
лоцманської громади залишив свої спогади про її діяльність [17]. Окремі відомості можна
отримати із узагальнюючих текстів Афанасьєв-Чужбинського О.С. [1], Максимовича М.І.
[15], Вишневського В.І. [3], колективної монографії [8] тощо. Однак, дослідники лише
побіжно торкалися питання варіативності поведінки прибережного населення у процесі
пристосування до умов судноплавства через Дніпрові пороги. Виняток становить лише
робота Мордовського М.М. [16], яка хронологічно обмежена кінцем ХVІІІ ст.
Мета та завдання: схематично прослідкувати еволюцію адаптивних логістичних
практик придніпровського населення по відношенню до дніпровських порогів від давнини
до періоду зведення Дніпрогесу. Зокрема, коротко розглянути чотири періоди:
• Прадавній та києворуський (до 1492 р.);
• Козацький (1492-1775 рр.);
• Царської Росії (1775-1918 рр.);
• Радянський (1918-1932 рр.).
Методологія роботи. За рівнем впливу людини на пороги можна умовно виділити
дві ключові стратегії її поведінки: адаптація (не відбувалося практично жодних втручань
у природний стан речей) та трансформація (вносилися кардинальні зміни у водний режим
порожистого Дніпра). Також між ними існувала проміжна ланка, у якій вони комбінувалися:
мали місце окремі важливі зміни у порогах, які лише частково, а не докорінно покращували
умови судноплавства.
У випадку адаптації за способом дій людини по відношенню до порогів можна умовно
виділити два основні варіанти: обмеженого використання (вантажі перевозилися Дніпром
від Верхнього до Нижнього або навпаки) та ухиляння (транспортування здійснювалося
альтернативними обхідними шляхами). Щодо першого, то у ньому за напрямком
вантажопотоку можна виділити два типи: сплав (судна спускалися вниз за течією) або
взводне судноплавство (транспортні засоби піднімалися вгору проти течії).
Виклад основного матеріалу. Дніпро за довжиною сучасного русла займає перше місце
в Україні та відноситься до однієї із найбільших річок Європи. Його загальна протяжність
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становить близько 2145 км. З них біля 954 км знаходиться на території України та 119 км
на прикордонні із Білоруссю [3, с. 6-9]. Починаючи зі схилів Валдайської височини, він
тече землями Російської Федерації, Республіки Білорусь і України. Разом із Південним
Бугом утворює спільний лиман та впадає у Чорне море.
Довгий час дніпровське судноплавство мало великі проблеми через виступи
Українського кристалічного щита, які заважали вільному плаванню по річці. Вони ділили
її на три, слабко пов’язані між собою, частини: Верхній (ліс та лісостеп), Порожистий
(скелястий) та Нижній (степ) Дніпро.
У широкому розумінні середня ділянка ріки локалізувалася між сучасним
Дніпропетровськом та теперішнім Запоріжжям. Інколи крайньою південною точкою
наводиться о. Хортиця або нині затоплена колонія Кічкас. У вужчому сенсі її розміщують
між першим (Кодацьким) та останнім (Вільний) порогами. У першому випадку вона має
довжину майже 100 км, а у другому – близько 65 км. На ній тверді породи Українського
щита утворювали різноманітні перешкоди: розсипи окремих скелястих утворень (більші
називалися островами, а менші – каменями) або їх суцільні гряди, які частково (забори) або
повністю (пороги) перетинали течію у кілька рядів (лав). Їх розрізнення було непростим
завданням. Зокрема, вважається, що восьмий від витоку поріг (Лишній) отримав свою назву
через складність його класифікації (ніби й не поріг, але і не забора) [7, с. 118]. Відповідно,
відомі топографічні реєстри, які включали від 7 [13, с. 47, 49] до 14 [11, с. 111-112] порогів.
Під ними могли розумітися різні природні утворення або одні і ті ж, але із відмінними
назвами та їх варіаціями. Також скупчення лав (від двох у Сурського до дванадцяти у
Ненаситця) могли об’єднувати під однією назвою або надавати окремим із них власне
найменування. Власов О.Ю. за кількістю порогів виділяє дві основні топонімічні традиції:
стару українську козацьку (12-13 штук) та «офіційну» (9 штук). Остання утвердилася у
першій половині ХІХ ст. та включала такі пороги (униз за течією): Кодацький, Сурський,
Лоханський, Дзвонецький, Ненаситець, Вовнизький, Будилівський, Лишній та Вільний.
Ймовірно вона була зумовлена будівництвом каналів і дамб на її природних об’єктах у
1835-1854 рр. (всі інші подібні утворення були віднесені до забор) [4]. Проміжки між
порогами займали плеса (порівняно глибші та вільніші від перешкод ділянки шляху, на
яких, однак, потрібно було остерігатися забор, мілин та окремих каменів). Окрім кам’яних
утворень зустрічалися також піщані формування: острови та мілини.
Розподіл рівнів та витрат води у річці протягом року був нерівномірним: весняна
повінь (найбільша у 1931 р.), низька літня межінь (найнижча у 1921 р.), осінні паводки та
зимова межінь. Висока вода досягала свого піку у квітні-травні. Вона вносила значні зміни
у топографію та фарватер русла Дніпра, розмиваючи старі та створюючи нові острови,
рукави, мілини тощо. Однак, її вплив на порожисту ділянку носив порівняно незначний
характер, оскільки вона була представлена здебільшого твердими породами.
Перший період. Дніпровським водним шляхом прибережне населення користувалося
здавна. Однак, у працях до нашої ери, перш за все «Історії» Геродота, прямих свідчень
про його пороги немає. Хоча деякі дослідники припускають, що про них збереглася
непряма згадка: «Могили їхніх царів розташовано в місцевості Геррів, в тому місці, до
якого Борісфен судноплавний, пливучи від моря» [6, с. 196]. Одним із перших її висловив
у 1931 р. Думка М. Таку неувагу до порогів він пояснював, зокрема, торгівельною
причиною. Купці для того, щоб зекономити свій час, замість порожистого Дніпра могли
використовувати альтернативний шлях – р. Інгулець [5, с. 21-22].
У часи Київської Русі дніпровський водний шлях уже згадується у літописі під
спеціальною власною назвою – «із варяг у греки» [14, с. 4] (від Балтійського до Чорного
моря) або «гречник». Ним користувалися як у торговельних (перевозили мед, віск, зерно,
хутра, рабів тощо), так і у військових цілях (здійснювали походи на Візантію). При цьому,
мандрівники змушені були переправлятися через пороги, які перекривали їм шлях та
були зручним місцем для нападів войовничих кочівників. Відповідно, у разі необхідності
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вони могли використовувати альтернативні суходільні шляхи. Про це може свідчити один
епізод із літопису про смерть князя Святослава: «Учинивши мир із Греками, Святослав
рушив у човнах до [дніпрових] порогів. І сказав йому воєвода отця його Свенельд: «Обійди,
княже, [їх] на конях, бо стоять печеніги в порогах». Однак не послухав він його і рушив
у човнах. Прийшов Святослав у пороги, і напав на нього Куря, князь печенізький. І вбили
вони Святослава, і взяли голову його, і з черепа його зробили чашу, – окувавши череп його
золотом і, пили з нього. Свенельд же прийшов у Київ до Ярополка» [14, с. 44].
Судячи із даних візантійського імператора Костянтина Багрянородного (913-959 рр.)
уже у той час мало місце обмежене використання сплаву через пороги. Зокрема, у
трактаті «Про управління імперією» (948-952 рр.) він зазначав, що при спуску Дніпром
до Чорного моря руські човни оминали сім порогів: шість – по вигинах ріки біля берегу
(за допомогою жердин, попередньо висадивши людей, але залишивши на судні вантаж),
а Ненаситець – волоком (несучи судна на плечах або волочачи по землі, поки сторожа
захищає їх від печенігів). Більшість порогів оминалися наступним чином: «З огляду на
це роси не наважуються проходити між скелями, але, причаливши поблизу і висадивши
людей на сушу, а інші речі залишивши в моноксілах, потім голі, обмацуючи своїми
ногами [дно, волочать їх], щоб не натрапити на який-небудь камінь. Так вони роблять,
одні у носа, інші посередині, а треті біля корми, штовхаючи [її] жердинами, і з крайньою
обережністю вони оминають цей перший поріг по вигину біля берега річки (переклад з
рос. – Авт.)» [13, с. 47, 49].
Другий період. Одну з найдавніших згадок про переправу через пороги у козацькі
часи наводить Д. Яворницький. У 1583 р. польський шляхтич Самійло Зборовський
здійснив подорож до Січі, щоб набрати війська. Перед Ненаситцем супроводжуючі
Зборовського С. козаки звинуватили його у шкідливих намірах. Однак: «Козаки піддалися
умовлянням Зборовського і під кінець дали йому 80 чоловік лоцманів для проведення
суден через останні п’ять порогів (переклад з рос. – Авт.)» [24, с. 68].
Французький військовий інженер-фортифікатор та картограф Гійом Левассер де
Боплан (1600-1673 рр.) протягом тривалого часу (початок 1630-х – 1647 рр.) перебував
на службі у польського короля. При цьому він багато працював у південній Україні
(зокрема, побудував Кодацьку фортецю). Матеріали, зібрані під час цієї роботи, були
опубліковані у книзі «Опис України» (1660 р.). При згадці про Дніпрові пороги
француз відзначав велику шкоду з боку кочівників: «У цих краях 100 і навіть 1000
чоловік не бувають у повній безпеці, навіть цілі армії повинні переміщатися в строгому
порядку, оскільки тутешні землі служать місцем перебування для татар…» [2, с. 20].
Також, він описав свою подорож порогами: «Тут я лише скажу, що я бачив і відвідав
усі 13 водопадів і пройшов через усі ці каскади лише в човні, піднімаючись вгору по
річці, що на перший погляд видається неймовірним, бо висота деяких каскадів, які
ми проминули, становить від 7 до 8 стіп. Судіть самі, чи там треба вправно володіти
веслом. Серед козаків жоден не може вважатися справжнім козаком, якщо не піднявся
через усі пороги» [2, с. 20].
Для організації плавання порогами у 1656 р. Запорозький Кіш засновує берегову
сторожу у с. Старі Кайдаки навпроти Ненаситецького порогу для регулярного
обслуговування шляху [12, с. 9]. Швець Г. відзначає, що цього ж року за розпорядженням
штабу Коша була розроблена спеціальна інструкція з навігації на порогах. Адже,
щоби плисти ними необхідно було знати рівень глибини води на їх фарватері. Вона
регламентувала осадку судна в залежності від показників природного водоміру на скелі
Каменуватого (Московського) острова, перед порогами, навпроти Лоцманської Кам’янки.
Його «підошва» (найнижча лінія) відповідала рівню найвищих скель на судноплавному
шляху Ненаситецького порогу. Чим вище над нею був рівень води, тим більшу осадку,
а отже й вантажопідйомність могло мати судно. Достовірність його показників була
підтверджена дослідженнями інженера Дніпробуду Марецької Т. [23, с. 5-8].
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У 1750 р. козаки організували ще один лоцманський центр у с. Лоцманська Кам’янка,
що перед порогами та неподалік водоміру [12, с. 9]. Лоцмани знаходилися під юрисдикцією
Запорозького Коша до самого зруйнування Січі у 1775 р.
Третій період. Після ліквідації осередку запорожців вантажі намагалися перевозити
суходолом вздовж порогів, але це виявилося надто важко та дорого. Спроби військового
інженера Фалєєва М.Л. у кінці ХVІІІ ст. розчистити дніпровський шлях вибухівкою мали
незначні результати. Як наслідок довелося відновлювати, запрошувати на роботу запорізьких
лоцманів. У зв’язку з будівництвом Херсону у 1785 р. Російська імперія прийняла на
службу перших 42 запорізьких лоцманів, які переправляли вантажі через пороги так званим
«козацьким» ходом. У 1787 р. їх уже налічувалося 121 чол. У 1789 р. ордером князя
Григорія Потьомкіна була створена лоцманська організація із центром у с. Лоцманська
Кам’янка. Вона проіснувала аж до затоплення порогів [12, с. 12-13].
Однак, все-рівно мало місце альтернативне використання обхідних шляхів:
частина необхідних товарів ішла Дніпром до Новомосковська, а далі – суходолом до
Херсону [16, с. 100].
Протягом ХІХ ст. неодноразово робилися спроби покращити умови судноплавства
у порожистій ділянці. У 1799-1810 рр. Фалєєв М.Л. за проектом інженера Франсуа де
Воллана звів огороджені дамбами канали на Ненаситецькому, Кодацькому, Сурському і
Лоханському порогах. Однак, їх розташування по відношенню до природного фарватеру
виявилося вкрай незручним, незабаром вони прийшли у цілковиту непридатність. У 18331837 рр. та 1843-1854 рр. за проектом інженера Шишова на всіх порогах були побудовані
нові канали (на честь тодішнього царя їх називали «Миколаївські»). Вони були більш
вдалими, оскільки дали змогу продовжити навігацію у літні місяці та проіснували аж до
затоплення порогів. Однак, ці споруди теж були розміщені незручно стосовно природного
фарватеру, мали невелику глибину та велику швидкість течії. Тому лоцмани, по можливості,
намагалися користуватися «старим» («козацьким») ходом. І лише коли наступало маловоддя
плавали по «новому» («канальному») ходу [10, с. 84-92].
Паралельно у 1871-1873 рр. у складі Лозово-Севастопольської залізниці була
споруджена гілка, яка працює до сьогодні (Синельникове ІІ – Нижньодніпровськ-Пристань).
Спочатку головним її призначенням було перевезення Дніпровських річкових вантажів в
обхід порогів [19].
У другій половині ХІХ ст. Афанасьєв-Чужбинський О.С. піддав позитивістській
критиці відомості попередніх авторів про способи переправи через пороги. А саме:
використання жердин у Костянтина Багрянородного та взводне судноплавство у Гійома
Левассера де Боплана [1, с. 78-81]. Максимович М.І. відзначає окремі випадки взводного
судноплавства у порожистому Дніпрі (1890 р. державна землечерпальна машина була
піднята за допомогою канатів та воротів) [15, с. 218]. Однак, в цілому підняті питання
залишаються дискусійними і на сьогоднішній день.
Четвертий період. У 1933 р. Дніпровське водосховище повністю затопило і пороги, і
козацький водомір. Над водою залишилася лише частина Каменуватого острова.
Висновки. Таким чином порожиста ділянка Дніпра, не дивлячись на важливість
водного шляху, завжди мала ті чи інші альтернативи. Переправа ж через пороги в
залежності від періоду мала свої особливості. У києворуський час її схоже уже виконували,
але ще не вміли повністю долати водою всі пороги (Ненаситець обходився суходолом, а
через інші переправлялися досить дискусійним чином). За козацтва навчилися сплавляти
судна, не виходячи на берег, створили спеціальну організацію, яка займалася переправою
на постійній основі з опертям на дані гідрології (водомір). Можливо, навіть, здійснювали
взводне судноплавство, але це питання суперечливе. Російська імперія продовжила
використовувати запорізьких лоцманів, але почала розчищати пороги, будувати на них
канали та перенесла частину вантажопотоку на залізничну гілку вздовж їх берегів. За
радянської влади продовжували користуватися логістичними варіантами царської Росії
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та уміннями лоцманів, але основні зусилля були спрямовані на кардинальне вирішення
проблеми дніпрових порогів. Дана робота є лише початком дослідження проблеми
дніпрових порогів під запропонованим кутом зору. У подальшому видається доцільним
залучити ширше коло джерел та детальніше їх опрацювати для чіткого розуміння
еволюції адаптивних логістичних практик придніпровського населення по відношенню до
дніпровських порогів. Також необхідно розглянути трансформаційні підходи до вирішення
їхньої проблеми.
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Горбовой А. Проблема Днепровских порогов и Днепрогэс (1927-1932 гг.): стратегия
адаптации.
Вокруг функционирования водохранилищ идут острые дискуссии. Отсюда возникает
потребность подробнее рассмотреть эволюцию адаптивных логистических практик
приднепровского населения по отношению к порогам. Их можно разделить на ограниченное
использование (сплав и взводное судоходство) и уклонение (транспортировка осуществлялась
альтернативными окольными путями). В киеворусское время еще не умели преодолевать водой все
пороги (Ненасытец обходился суходолом, а через другие переправлялись достаточно дискуссионным
образом). Казаки научились сплавлять судна, не выходя на берег, пользовались водомером, создали
специальную лоцманскую организацию, противоречиво выглядит осуществление ими взводного
судоходства. Российская империя продолжила использовать запорожских лоцманов, но начала
расчищать пороги, строить на них каналы и перенесла часть грузопотока на железнодорожную
ветку вдоль их берегов. При советской власти основные усилия были направлены на кардинальное
решение проблемы днепровских порогов путем затопления.
Ключевые слова: пороги, Днепр, лоцманы, Днепрогэс, сплав, взводное судоходство.
Horbovyi O. The problem of the Dnieper rapids and Dnieproges (1927-1932): the adaptation
strategy.
There are many discussions around the problem of the operation of the water reservations.
Hence there is a need to closely examine the evolution of adaptive logistics practices of the near
Dniper population in relation to thresholds. They can be divided into limited use (downstream
navigation and upstream navigation) and evasion (transportation carried alternate roundabout way).
In Kyiv Rus the population couldn’t fully overcome all water rapids (Nenasytets was treated by
the land, and transportation through other were made by the controversial way). Cossacks learned
how to float the ship without leaving the shore, used water meters, created a special organization
of river pilots and is contradictory exercise of upstream navigation. Russian Empire continued to
use the Cossacks pilots, but began to clear thresholds, build channels and transferred some part of
the traffic to rail line. Under Soviet rule the main efforts were aimed at a radical solution to the
problem by flooding the Dnieper rapids.
Keywords: rapids, Dnieper, a river pilot, Dnieproges, downstream navigation and upstream
navigation.
Одержано 17.09.2015

УДК 94:341.489 (477) «1932/1933»
Оксана Тарапон
(Переяслав-Хмельницький)
ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1932-1933 РР.
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИХ ПРІОРИТЕТІВ
РАДЯНСЬКОЇ ПАРТІЙНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ
У статті проаналізовано фатальні наслідки для українського народу Голодомору, який
зумовив патологічні зміни його психіки і ментальності. Масовому голоду передувала тотальна
руйнація медико-санітарної мережі в сільській місцевості. Поряд з цим, 1932 р. став роком
розробки грандіозних планів з організації масового відпочинку робітництва, піднесення їх
культурного і політичного рівня. В умовах масової смертності українських селян виключна увага
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приділялася розбудові санаторно-курортної системи для партійних діячів, вживалися невідкладні
заходи щодо забезпечення якісного медичного обслуговування партійної номенклатури у центрі і
на місцях, відкривалися спеціальні медичні заклади закритого характеру, котрі забезпечувалися
найкращими спеціалістами і умовами роботи.
Ключові слова: геноцид, Голодомор, Радянська Україна, морально-ціннісні пріоритети,
партійна номенклатура.

Понад вісімдесят років відділяє наше суспільство від трагедії Голодомору. Проблемам
Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 рр. присвячено близько 7 тис. праць, у яких
проаналізовано причини, суть, наслідки цієї трагедії в історії українського народу, детально
висвітлено його політико-економічну складову, дано правову оцінку цьому злочину,
розкрито становище окремих регіонів, соціальних груп у період голоду (В. Марочко,
С. Кульчицький, В. Василенко, Л. Гриневич, В. Сергійчук, С. Цвілюк та ін.), однак,
тема залишається далеко не вичерпаною. У руслі процесу декомунізації, дерусифікації,
очищення від тоталітарної спадщини, що набрали нового юридичного оформлення з травня
2015 р., пожвавився інтерес до психотравматичних проблем Голодомору [3]. До актуальних
питань відноситься моральна та ментально-психологічна сторона, травматогенний вплив
терору голодом на покоління українців та його подолання, вшанування-збереження пам’яті
про мільйонні жертви і, одночасно, методологічні та психологічні проблеми поширення
інформації про Голодомор серед дітей шкільного віку тощо.
Метою даної статті є вплив Голодомору 1932-1933 рр. на морально-ціннісну шкалу
населення Радянської України та аналіз морально-ціннісних пріоритетів партійного
управлінського апарату в умовах підготовки та організації масового геноциду проти
українського народу.
Серед психологічних і ментальних зрушень у середовищі українців, викликаних
трагедією голоду, дослідниця Ірина Рева виділяє:
– патологічну схильність радянських громадян до крадіжок – через різку інверсію
цінностей, коли успішних, шанованих громадою господарів оголошують «куркулем»,
«ворогом народу» і принижених та «розчавлених» женуть на Сибір, а «вчорашні ледацюги,
пияки, злодюжки» здобувають владу на селі; через неможливі обставини сільського життя
кінця 1920-х – початку 1930-х рр., в яких нелюдськими засобами колективізації компартія
змусила радянську людину, «красти в держави своє зерно» щоб вижити, вдаватися до
хитрощів та обману;
– «навчену безпорадність» – через неможливість протистояти репресивній машині,
безсилість відстояти своє майно, захистити, врятувати від голоду власних дітей. Відчуття
безпорадності, за твердженням американського психіатра Бруно Беттельгейма, є нестерпним
і руйнівним для дорослої особистості, через що вона стає слухняною і несамостійною, а
згодом засвоює «нове правило життя», згідно з яким вона ні на що не впливає;
– нереалізований потенціал окремо взятої особистості, низький рівень
самореалізації; адже за спостереженням соціолога Пітіріма Сорокіна умови голодування
зумовлюють лицемірство, добровільне зречення своїх прав, посилення лояльності до влади
тощо. Нереалізований потенціал радянських громадян не лише не працював на благо
держави, а зумовив поширення самогубств та масовий алкоголізм;
– страх і порушення особистісних меж, коли люди звикають терпіти зловживання,
втручання в їхнє особисте життя, стають «неагресивні» й «безвідмовні», не вміючи сказати
«ні» навіть у разі незгоди, пасують перед тиском чужої волі й покладають на інших
відповідальність, що фактично зумовило масове поширення безвідповідальності;
– спадкову модель викривленої в 1930-х рр. чоловічої поведінки та зміну розподілу
гендерних ролей, коли в умовах безпорадності чоловіки втрачали захисну функцію сильної
статі, знімаючи стрес і «тікаючи від реальності» за допомогою різних залежностей – в
першу чергу алкоголю [3, с. 42-45].
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Cуспільно-психологічні зміни, зрештою, констатували й очевидці трагедії
українського села 1932-1933 рр., котрі стверджували «Люди після голоду стали зовсім
іншими» [2]. Ця трагедія змінила не лише українське селянство, вона трансформувала
і владу, оскільки 1932-1933 рр. стали точкою відліку трагічних подій для особистої
долі багатьох компартійних діячів України. Наслідком голоду був не лише конформізм
владної еліти України до кремлівського більшовицького партійного ядра, звиродніння
моральних ціннісних орієнтирів, а й, вочевидь, суттєве внутрішнє роздвоєння: з одного
боку, маніакальну рішучість у досягненні мети, а з другого, – присутність паніки і страху
перед тим маховиком смерті, до якого вони виявилися причетні, перед жахливою картиною
передсмертних конвульсій українських селян, котрі тисячами брели і помирали в селах, на
залізничних станціях, вулицях міст (згадаймо розпачливі телефонограми-клопотання про
надання допомоги на адресу кремлівського керівництва).
Постійна нервова напруга і робота на межі фізичних можливостей зумовлювала
погіршення стану здоров’я представників партійної номенклатури УСРР. Для прикладу
можемо навести дані бюлетенів, які фіксують перебіг хвороби «українського старости»,
голови ВУЦВК Г.І. Петровського з 11 лютого (після поїздки на Дніпробуд) до середини
квітня 1932 р. Після багаторазових здач аналізів, медичних оглядів під наглядом найвищих
керівників медичних установ УСРР, що свідчать про ретельний догляд за високопоставленим
пацієнтом, 14.ІV-32 р. в акті медогляду вказувалися скарги хворого на сильну втому,
періодичні головокружіння та часті головні болі. Дивним видається те, що після посиленого
лікування протягом лютого місяця сильної застуди та нирок, з якими існували хронічні
проблеми, через два місяці було визначено діагноз – артеріосклероз, міастенія серця,
перевтома, з рекомендацією термінової відпустки до повного відпочинку на один місяць
[6, арк. 54-64, 66]. Вочевидь керівна партробота в умовах голоду виснажувала навіть
організаторів Геноциду, до яких історики безперечно відносять і Г.І. Петровського.
Масова істерія, що зростала в умовах голоду, не могла не позначатися на керівниках
вищих щаблів державного управління України, що підтверджують десятки доповідних,
звернень і клопотань на адресу ЦК КП(б)У з боку Наркомату здоров’я та інших органів,
які буквально волають про надання допомоги, відображають стан розпачу в умовах
масової смертності та поширення епідемій, часом вміщують вимоги надати конкретні
директиви щодо організації подальшої роботи в умовах голоду та реагування на
конкретні факти. З іншого боку, зростала цинічна жорстокість при вирішенні нагальних
проблем, прийнятті рішень державного характеру, зумовлені моральним спустошенням
та викривленням ціннісної шкали. Витримати психологічний пресинг реалій масової
смертності, продовжуючи комуністичний курс державного будівництва, могли вочевидь
або психічно непохитні, або морально звироднілі. Очевидці Голодомору 1932-1933 рр.
в українських селах відзначали незбагненну жорстокість і цинізм «активістів» (навіть
дівчат-комсомолок), котрі під час розкуркулення грабували і знущалися над своїми
односельцями, дітьми [2]. Щоб зрозуміти психологію даного типу поведінки варто згадати
вислів давньокитайського філософа Конфуція: «Шляхетний чоловік стійко переносить
біди. А низька людина в біді розпускається».
Підготовка до геноциду почалася ще до початку масового голоду в Україні. Архівні
матеріали свідчать, що у 1929-1931 рр. розгорнулася масова вакханалія на місцях у процесі
хлібозаготівель, котра стимулювалася розпорядженнями центральних органів влади. На
партійних зборах влітку 1930 р. керівник Компартії України Косіор заявив: «Селянин
приймає нову тактику. Він відмовляється збирати урожай. Він хоче згноїти зерно, щоб
задушити радянський уряд кістлявою рукою голоду. Але ворог прорахувався. Ми покажемо
йому, що таке голод. Ваше завдання покінчити з куркульським саботажем урожаю. Ви
мусите зібрати його до останньої зернини і відразу відправити на заготівельний пункт» [1].
Про економічні заходи державних органів, як причину голоду, написано достатньо багато,
звернемо увагу на стан медичної галузі в Україні, в першу чергу, медико-санітарної
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допомоги на селі, роботу з профілактики та боротьби з епідеміями. Падіння питомої ваги
витрат на охорону здоров’я в бюджетах багатьох округів почалося вже з 1929 р. А тотальний
погром у даній галузі, що масово відбувався в 1931 р., підтверджує спланованість та
антиукраїнську спрямованість Геноциду. Буквально за рік до початку масштабного голоду
на місцях почалося згортання мережі медико-санітарних установ, масове незаконне
відбирання, а то й брутальне викидання з приміщень медичних організацій, амбулаторій,
аптек і навчальних закладів. Щось подібне відбувалося з науковими установами та
організаціями в умовах згортання політики українізації перед початком масового погрому в
українській науці і культурі. А інформація медико-санітарного характеру ставала все більш
закритою і підлягала особливому дозволу не лише для офіційного друку, а й для розсилки
партійним осередкам [4, арк. 62].
Фонд нерухомості медустанов вилучався місцевим керівним апаратом під потреби
інших державних та господарських установ. Так, 2.02.31 р. ЦК КП(б)У визначав
факт згортання мережі охорони здоров’я у багатьох сільських районах, як наслідок
неприпустимих відбирань місцевими органами приміщень медустанов і житла медперсоналу
(аптек, лікарень, ясел, інфекційних бараків, квартир лікарів та ін.). Посилаючись на
директиви ВУЦВК і РНК, рішення ЦК КП(б)У від 2.02.1931 р. про повернення органам
охорони здоров’я всього будь-коли відібраного майнового фонду, Народний комісаріат
охорони здоров’я (далі – НКОЗУ) звертався до всіх рай- та міськпарткомів, фракцій
РВК і міськрад з проханням вжити заходів до виконання цих розпоряджень [4, арк. 12].
Відповідні документи стосовно медсанустанов приймалися і наступного року – Постанови
ЦК КП(б)У від 24.12.-32 р. та РНК УСРР від 14.10.-32 р. Не дивлячись на прийняті
директиви і клопотання, на початок 1933 р. із 159 приміщень, які не використовувалися за
прямим призначенням, органам охорони здоров’я було повернуто лише 40 [7, арк. 1]. На
вересень 1933 р. повернули 75 приміщень, а не повернули 107 [7, арк. 67].
А в жовтні 1933 р. Наркомат здоров’я неодноразово повідомляв ЦК КП(б)У про
«вакханалію», що робиться і посилюється на місцях з боку РВК та міськрад щодо
переселення, виселення медсанустанов з їхніх приміщень, відбирання останніх для різних
«сторонніх потреб», що вщент руйнує всю налагоджену роботу. НКОЗ відверто заявляв
про «шкідливу практику нищення медсанзакладів» [7, арк. 70, 67]. Крім офіційного
відбирання, траплялися й факти відвертого рейдерського захоплення приміщень «зі
зломом». Так, у 1933 р. Донецький ОВК повідомляв про факт протиправного захоплення
заводом ім. Сталіна студентських гуртожитків медінституту й технікуму. Як зазначалося
НКОЗ, факт «дуже яскравий, але, на жаль, не поодинокий» [7, арк. 70].
Вилучені приміщення медзакладів часто передавали під потреби зростаючого
бюрократично-управлінського апарату, під зсиппункти для реалізації хлібозаготівельної
кампанії (Тальнівський р-н), під житло – звісно ж, не виселених селян (Глухів), або,
скажімо, під музей (!!!) (Старобільський медтехнікум). Виселення стосувалося не лише
офіційних медичних установ, але й медпрацівників, при цьому в приміщеннях багатьох
медичних установ мешкали сторонні особи, які не підлягали виселенню, попри багаторазові
клопотання Наркомату здоров’я. Зростаюча вакханалія посилювала зловживання місцевої
партійної бюрократії, котра в умовах «перерозподілу» власності не втрачала нагоди
вирішити власні прагматичні інтереси. Скажімо голова Новгород-Сіверського РВК
умовляннями та адміністративними утисками намагався привласнити квартиру лікаря
венпункту [7, арк. 67]. В умовах хронічного браку приміщень для медичних установ,
зокрема й епідемічного спрямування, подібне використання відібраних приміщень виглядає
щонайменше дивно.
Зважаючи на численні скарги і клопотання з даного приводу НКОЗ безпосередньо
на адресу ЦК КП(б)У і формальні відписки-пояснення з місць (з нервово-дратівливими
нотками в стилістиці), або ж мовчазне ігнорування цих запитів, бездіяльність міських
органів влади, можна стверджувати, що дана вакханалія на місцях відбувалася за прямої
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чи негласної підтримки вищих керівних органів. Для прикладу наведемо ситуацію на
Чернігівщині. Наркомздрав УСРР у травні 1933 р. у секретному зверненні до ЦК КП(б)У
повідомляв П.П. Постишева, що з моменту організації Чернігівської області (жовтень 1932 р.)
за розпорядженням обласного оргкомітету, всупереч урядовим постановам, було відібрано і
використано не за призначенням низку приміщень органів охорони здоров’я, серед яких:
мобілізаційний аптечний склад (майно звалене в сирому приміщенні, що не лише вивело з
ладу роботу складу, а поставило під загрозу зіпсування імпортної апаратури й інструментів);
велика міська аптека (надано мале і непридатне приміщення); дитячі ясла (в наданому
приміщенні мешкають приватні особи); дитячий санаторій всеукраїнського значення
(всупереч категоричним заборонам ВУЦВК і РНК УССР «облоргкомітет викинув …
буквально на вулицю», запропонувавши переселити його в приміщення колишнього
монастиря, зайнятого вже іншими установами й мешканцями). Нарком охорони здоров’я
С.І. Канторович вимагав «покласти край грубим порушенням революційної законності з
боку Чернігівського облоргкомітету» і змусити останній негайно і повністю забезпечити всі
виселені заклади відповідними приміщеннями [7, арк. 30].
Відповідаючи тов. Постишеву на дані скарги, секретар Чернігівського облоргбюро
КП(б)У не без роздратування зазначав, що стосовно питання про незаконне відібрання в
Наркомздраву приміщень, що їх «весь час піднімає» і «загострює» т. Канторович, йому
«неодноразово доводилось персонально» давати пояснення в ЦК і т. Канторовичу під
час поїздок до Харкова, після чого питання врегульовувалося, але згодом «чомусь» знову
піднімалось. Далі давалося пояснення по кожному об’єкту, із обґрунтуванням, що всі
виселені установи отримали інші, кращі пропозиції, а приміщення дитячого санаторію
повернуто назад у відомство Курортного управління. Власне із цих пояснень недвозначно
проглядають пріоритети керівних органів у центрі і на місцях. Так, приміщення робітничого
санаторію було передано під військовий шпиталь, курортного пансіону – Обкомові, міської
аптеки – санчастині обласного ДПУ, дитячі ясла відселили «за неможливістю далі …
перебувати в приміщенні, розташованому у дворі ОблДПУ» [7, арк. 31-32].
Органи, що порушували права медсанустанов, як правило, ігнорували директивні
настанови і звернення НКОЗ, звісно робити це в умовах репресій можна були лише при
санкціонуванні зверху. Так, протягом вересня 1933 р. НКОЗ УСРР було порушено перед
Генпрокуратурою 14 клопотань з приводу відбирання приміщень медсанустанов, з яких
позитивне вирішення мала одна, негативне – два, а в 13 випадках місцева прокуратура
на телеграфні запити не реагувала. Скажімо, на протест НКОЗ на адресу місцевого РВК
проти відбирання приміщення поліклініки та санстанції в м. Нова Ушиця було надіслано
телеграму від райздоровінспектора: «Санстанцію виселяють. Вашу телеграму заперечування
не визнають. Випадки сипного тифу». Для боротьби з грубими порушеннями прав
закладів охорони здоров’я НКОЗ пропонував привернути громадську увагу через пресу з
відповідними висновками (показові суди, оголошення в пресі адмпоказань) [7, арк. 70 зв.].
Однак, ці спроби НКОЗ України зберегти медичну систему розбивалися об бюрократичну
скелю партійної радянської системи, котра послідовно втілювала геноцид українців, що
чітко простежується в документах стосовно системи охорони здоров’я УСРР.
Руйнація системи протиепідемічної роботи в Україні в умовах катастрофічного
поширення епідемій у голодуючих селах за рівнем злочинності дорівнює прямому
вилученню продуктів. Епідемічна ситуація в голодуючій Україні в 1932-1933 рр. сягнула
апогею. Боротися з цим лихом не було ні засобів, ні кадрів.
По-перше, система постачання медустанов була повністю залежна від Держплану
СРСР, котрий дуже «заощадливо» виділяв засоби дезінфекції (покривали до 25 % потреб),
текстиль («вдалося добитись» на 1933 р. 836.000 м.), транспортні засоби (із виділених
45 автомашин Держпланом для України намічено 6) [7, арк. 70]. Пригадуючи гучну
кампанію радянської агітації допомоги голодуючому Поволжю на початку 1920-х рр., дана
«заощадливість» виглядає цинічно. Щоразу в зв’язку з поширенням епідемій (сипний та
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черевний тиф, натуральна віспа, малярія) ЦК КП(б)У мусив звертатися до РНК СРСР
з «проханням» дати директиву про відпуск для УСРР необхідних засобів дезінфекції,
особливо імпортного походження [7, арк. 69], відряджати до Москви спеціального
представника для врегулювання питань поставок тощо.
Загалом система постачання медико-санітарної мережі України була реорганізована
таким чином, що одержувані фонди (продуктові і промислові) в 1932 р. ледве покривали
потреби основних промислових центрів України. Усупереч постановам про централізоване
постачання продуктами, сільську мережу було переведено на постачання хлібом за рахунок
місцевих ресурсів. Отже, на практиці саме сільська медико-санітарна мережа була фактично
повністю позбавлена ресурсів для проведення роботи [5, арк. 20-21].
По-друге, навіть ті обмежені ресурси, що належали НКОЗ, відволікалися на виконання
загальнодержавних заходів. Так, у серпні 1933 р. НКОЗ УСРР повідомляв про масове
нецільове використання через заходи мобілізації автомобільного і кінного транспорту, с/г
машин закладів охорони здоров’я [7, арк. 71].
По-третє, кадри, котрих катастрофічно не вистачало в медичній сфері, часто
використовувалися не за професійним призначенням, а то й звільнялися з посад. Так, 1932 р.
ЦК КП(б)У повідомляв про часті випадки зняття з роботи керівного адміністративнонавчального складу інститутів та медтехнікумів, районних та міських інспекторів
охорони здоров’я за постановами місцевих партійних організацій без погодження з
НКОЗ і відповідних медичних установ. Наслідком таких дій стала неможливість керувати
медичною роботою з центру [5, арк. 6]. Також медичні кадри на тривалий час (5-6 місяців)
мобілізовували на виконання громадсько-політичних завдань на селі (в першу чергу
на кампанію по хлібозаготівлі), що не давало можливості організовувати й ефективно
проводити потиепідемічну та загалом медичну роботу. У зв’язку з цим, НКОЗ протягом
1932-1933 р. надсилав чисельні клопотання на адресу ЦК КП(б)У з «переконливими
проханнями» та вимогами «категорично запропонувати обкомам негайно відкликати
керівних і практичних працівників охорони здоров’я з кампаній, не пов’язаних з питаннями
медобслуговування і в подальшому припинити мобілізацію вказаних працівників». Так,
мобілізованими на село були 4 із 7-ми завоблоздороввідділами, не менше половини міських
і районних інспекторів охорони здоров’я, що позбавляло галузь будь-якого керівництва [7,
арк. 57, 15; 5, арк. 8]. Зважаючи також на неодноразові «пропозиції» секретарям обкомів з
боку ЦК відкликати медробітників, ситуація на місцях залишалася практично незмінною [7,
арк. 58]. Більше того, в умовах катастрофічної нестачі медичних кадрів під час масового
поширення епідемій спостерігалася тенденція скорочення штатів обласних і периферичних
здраввідділів [7, арк. 38].
Умови роботи медперсоналу були жахливими, що зумовлювало масову втечу
медиків із села. Для постачання медперсоналу 1932 р. було виділено лише борошно й
цукор для 20 % всіх працівників села, але і їх медики не одержували по 4-6 місяців.
Незважаючи на прийняту в червні чергову постанову про поліпшення матеріальнопобутового стану медперсоналу, станом на липень внаслідок різкого погіршення
постачання в окремих районах покинули роботу до 50-70 % лікарів та середнього
медперсоналу. У зв’язку з чим НКОЗ безперестанно прохав поліпшити систему
постачання лікарів [5, арк. 21, 31-32, 41].
У таких умовах радянські органи влади на місцях були цілком дезорганізовані.
Начальник політуправління Українського військового округу в жовтні 1933 р. повідомляв
про бездіяльність громадянських органів охорони здоров’я з проведення дезінфекції, про
відсутність грошей, дезінфікуючих засобів, «розгубленість», «розхлябаність» «і повну
нерозбериху» на місцях [7, арк. 74-75]. На бездіяльність міських і сільських організацій,
Червоного Хреста, Наркомпросу і Наркомздоров’я в квітні 1933 р. нарікав і замдиректора
Південної залізниці, де скупчувалися жебраки й бездомні, розкуркулені, вислані, засуджені,
з приводу яких не було дано жодних чітких вказівок, не проводилося їх вилучення з
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транспорту, що зумовлювало не лише розповсюдження епідемій, а й «нездорові розмови
серед залізничників» [7, арк. 16]. Лише через 10 днів після даного таємного повідомлення
було зроблено кроки з посилення санітарного нагляду на Харківському і Київському
залізничних вузлах [7, арк. 20].
У руслі роботи Українського Червоного Хреста (УЧХ) в села виїздили загони для
проведення профілактичної роботи. Показовим є рапорт однієї з таких бригад у складі
2 лікарів, 8 медсестер і 22 дружинників УЧХ м. Харків, що працювала в червні 1932 р.
в Новомиргородському районі, що на Кіровоградщині. Даний документ цікавий своєю
риторикою, котра відображає викривлення ціннісної шкали в умовах посилених репресій
та голоду в Україні. З одного боку, документ фіксує кількісні показники мешканців сіл,
смертності, рівня захворюваності, наданої допомоги тощо. Описує жахливе становище
голодуючого населення, особливо дітей: «Більшість дітей брудні, вошиві з різковираженою депресією, погано реагували на питання, весь час знаходилися в лежачому
або сидячому положенні внаслідок виснаження і набряків. Такий же стан і серед
дорослих хворих 3-ї ступені» [5, арк. 33]. Одночасно в рапорті в дусі риторики 1930-х рр.
присутнє намагання відобразити власну значимість у проведеній роботі: «Наші загони
негайно взялися за санобробку, за організацію ясел, за стрижку, мийку дітей, побілку
приміщень і т.д.»; «Протягом перших двох днів роботи загону в районі, становище в
селах вже різко змінилося: діти охоплені яслами і дитплощадками як колгоспників так і
одноосібників» [5, арк. 33].
Украй цинічно і моторошно звучить пафос про успіхи проведеної роботи, про те, що
в дітей (опухлих від голоду), відмитих, пострижених і вдягнутих у нові труси «з’явилася
життєрадісність», а «хворі швидко видужують». Зважаючи на те, що бригада працювала
всього 6 днів, охопивши 15 населених пунктів, наведені в звіті успіхи звучать явно
перебільшено. А інформація про те, що було «сколочено міцний червонохрестовський
колектив», скликано першу районну конференцію Червоного Хреста в Новомиргородському
районі, що «пройшла з великим піднесенням і 100 % явкою педагогів із сіл», про «ділове
вирішення» поточних питань і «виконання посівної на 102 %» виглядає цинічним пафосом
і засвідчує укріплену практику лицемірства і фальшування звітної документації. Показовим
є і закінчення цього рапорту, де вказано, що у виконанні посівної «немалу роль відіграли
і наші бригади» [5, арк. 34].
Для аналізу морально-ціннісного рівня місцевого парткерівництва на селі цікавою
є інформація про «викривлення лінії партії в керівництві колгоспами і обслуговуванню
колгоспних мас селянства», серед яких: годування дітей в яслах зіпсованими продуктами
при наявності в колгоспах кращих; невидача хліба за невихід на роботу хворим 3-ї ступені;
продаж за розпорядженням голів колгоспів молока на базарах і пропивання вторгованих
грошей [5, арк. 34]. За проведену роботу – «повністю налагоджено Чорвоно-Хрестовську
роботу по всім напрямках, і всім селам району» – РПК Новомиргорода виніс всьому загону
подяку [5, арк. 40]. У подальшому практика подібного рапортування і винесення подяк,
нагород, стала невід’ємною частиною радянського повсякдення, підмінивши конкретні справи
прагненням донести власні «заслуги», нівелювавши поняття обов’язку і доброчинності.
Як не дивно, але саме в умовах катастрофічної нестачі ресурсів для забезпечення
медсандопомоги на селі радянське керівництво в 1932 р. планувало розгорнути широку
мережу закладів відпочинку для робітничого класу. У таємній доповідній записці до
ЦК КП(б)У НКОЗ повідомляв про розробку цілої низки практичних заходів щодо
покращення соціально-культурного обслуговування трудящих міста, які крім матеріальної
складової мали нести ще й «велике політичне значення». Ці заходи були опрацьовані РНК
УСРР і мали бути представлені окремим законодавчим актом, однак, заважаючи, що ними
передбачалося охопити виключно робітничі маси, Раднарком прохав ЦК КП(б)У дати
вказівки про доцільність їх оголошення окремою постановою, «чи може обмежитися тільки
фіксацією їх у вигляді протокольної постанови РНК» [5, арк. 22].
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Постанова ВЦВК і РНК УСРР «Про організацію масового робітничого відпочинку
в УСРР в 1932 році» передбачала грандіозний план з організації масового робітничого
відпочинку – від палаточних містечок, до туристичних баз і баз відпочинку вихідного дня,
парків культури, плавучих будинків відпочинку, з окремим охопленням дітей і жінок та
багато іншого. Розписувалися фонди і джерела постачання даних заходів, на які НК Праці
в 1932 р. мав виділити 20.321.5 тис. крб. (!!!) [5, арк. 23-25]. Важко сказати наскільки
фінансово реальними були дані проекти, але постановка питання і обґрунтування суми
понад 20 млн. крб. в умовах катастрофічного голодування селян виглядає вкрай цинічно.
Зрештою, це зайвий раз пояснює план по упокоренню українського села методом голоду, в
якому ставка робилася не в останню чергу і на робітничі маси населення.
Втілити грандіозні плани з реорганізації масового робітничого відпочинку в
умовах голоду так і не вдалося. Однак, протягом цих років докладалися суттєві зусилля
і фінанси для лікування й оздоровлення партійної номенклатури, контингент якої
невпинно збільшувався [6, арк. 27]. На фоні руйнації галузі охорони здоров’я, з 1931 р.
розширювалася і поглиблювалася робота з покращення медобслуговування партробітників,
пік якої припав саме на час Голодомору! Протягом 1931 р. партійну номенклатуру
Харкова вдома обслуговувало 12 виїзних лікарів, котрі, правда, на виклики добиралися
громадським транспортом (6-8 викликів в день). У зв’язку із збільшенням кількості
викликів та «розкиданістю обслуговуваних партробітників» по всьому місту, напередодні
1932 р. було поставлено питання про придбання 4 автомашин для обслуговування хворих
партійців на дому [4, арк. 6-7].
На початку 1932 р. вживалися заходи щодо постачання продуктів, медобслуговування
керівного складу робітників районів. Низкою документів місцевим інспектурам охорони
здоров’я пропонувалося невідкладно приступити до організації «кваліфікованої»,
«негайної», «безвідмовної й безкоштовної» медичної допомоги керівного складу робітників
районів, виділивши для цього окремого робітника та «найкращих лікарів-спеціалістів».
21 місто України визначалися як міжрайонові пункти, де мала зосереджуватися справа
кваліфікованої позачергової меддопомоги для керівного складу (амбулаторної, стаціонарної
і на дому) [6, арк. 41, 36-40, 34-35]. Відповідно до даного проекту було розроблено
кошторис (5 млн. 200 тис. крб.), вказано джерела фінансування, визначено перелік видів
медико-санітарної допомоги (передбачено навіть зубопротезування і постачання окулярів)
та обраховано їх орієнтовну вартість [6, арк. 4, 5-7].
Постановою РНК УСРР від 5/01-32 р. містам Одесі, Києву, Дніпропетровську і
Зінов’ївську було запропоновано створити стаціонарні лікарні за типом Харківської лікарні
при Центральній лікувальній комісії, а першим трьом містам – ще й окремі поліклініки
для обслуговування керівного складу робітників районів і створення «найкращих умов для
перебування там хворих» [6, арк. 42, 34]. Також передбачалася можливість санаторного
відпочинку районної номенклатури. У 1932 р. були відкриті будинки відпочинку для
райпартактиву в Харківській обл. – в Біликах і Слов’янську [6, арк. 50].
Створюючи привілеї для партноменклатури, владні органи не зупинялися навіть перед
відбиранням медичних закладів у представників інших соціальних груп. Так, у Вінниці
постановою ЦК КП(б)У 1933 р. було передано поліклініку кустарів для обслуговування
обласного активу. Опір цим діям з боку обласної Прокуратури було розцінено як
неправильний і запропоновано забезпечити оформлення передачі поліклініки як згоду двох
громадських організацій [7, арк. 93].
Показово, що всі розпорядження щодо медичного і курортно-санаторного
обслуговування партійної номенклатури надсилалися під грифом «цілком таємно». Загалом
дані директиви передбачали всі можливі випадки для надання термінової допомоги
партноменклатурі (включаючи відрядження – при пред’явленні довідки про належність
особи до керівного складу). Списки ж осіб, на котрих поширювалися дані пільги,
встановлювалися згідно з відповідною інструкцією за погодженням РПК та РВК [6,
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арк. 36], у зв’язку з чим із районів надходило багато зауважень щодо переприкріплення
їх до інших міжрайонових пунктів, на що в кожному окремому випадку НКОЗ мав давати
згоду [6, арк. 35].
Отже, складалася бюрократизована система пільг у системі медицини, котра мала
надавати підтримку партійній номенклатурі – опорі більшовицького режиму на місцях.
Фактично «ручний» спосіб формування номенклатурних списків в умовах голоду мав
«стимулювати» до виконання вказівок «зверху», закладав підвалини для поширення
зловживань, поширення протегування тощо. Подібним чином складалися і номенклатурні
списки на медико-санаторне обслуговування вищого партійного керівництва, котрі
розглядалися і затверджувалися на засіданнях ЦК КП(б)У. Документи даного характеру,
що зберігаються в Центральному державному архіві громадських об’єднань, відображають
дискусійність складених списків – із помітками, кресленнями і дописами на місці
викреслених товаришів нових прізвищ [7, арк. 17-19].
У 1932 р. Центральна Лікувальна Комісія, вважаючи «своєчасною постановку
питання про розширення і покращення лікувально-санаторної допомоги для партактиву
України», представила на затвердження ЦК КП(б)У проект розбудови курортної бази,
реалізація якого частково почалася ще 1931 р. Цікаво аргументована потреба даних робіт:
1) погіршення стану здоров’я значної кількості партробітників «в силу різкої перевтоми,
виснаження нервової системи і т.д.», що потребують «особливо ретельної уваги, лікування
і догляду, чого в звичайних санаторіях КУРУПРА не завжди можна знайти»; 2) конкуренція
в загальносоюзному масштабі – у розбудові санаторіїв щорічно займаються кращі ділянки,
а Україна залишається позаду, майже нічого не маючи в місцях найбільш придатних для
курортного лікування [6, арк. 27-28]. Мова йшла про розбудову українських санаторіїв
у Хараксі (Крим), Гаграх (Абхазія), Кисловодську і Сочі (Росія) та окремих об’єктів в
Україні, на які визначалася орієнтовна вартість поточних робіт в сумі 5 млн. 450 тис. крб.
[6, арк. 28]. На початок 1934 р. готовність окремих курортних об’єктів, становила від 55
до 100 % [7, арк. 89], а це означає, що саме на роки Голодомору припала активна фаза
розбудови курортно-санаторного комплексу УСРР, будівництво якого вищим керівництвом
республіки прирівнювалося до категорії надударних.
У 1932 р. було піднято питання про перетворення кримського санаторію Харакс –
українська державна здравниця для партробітників, утворена наказом НКОЗ УСРР
1922 р. на місці колишнього княжого маєтку, – в санаторій для партактиву закритого
типу, встановлення ретельного відбору товаришів для направлення в Харакс, згідно
особливої номенклатури, а також вжиття заходів щодо покращення благоустрою та рівня
обслуговування санаторію [4, арк. 8-11]. Протягом 1933 р. також неодноразово піднімалося
питання про перетворення Хараксу в санаторій закритого, підвищеного типу, оновлення
його матеріально-технічної бази тощо, розглядалася потреба створення спеціалізованих
санаторіїв для туберкульозних і серцевих хворих [7, арк. 88-91]. Принцип складання
номенклатурних списків, про який йшлося вище, система протегування, зумовлювала
порушення принципу надання путівок обласними лікувальними комісіями, котрі
«направляли часто-густо неноменклатурних хворих: утриманців і безпартійних». Можливо
ситуація в голодуючій Україні загострювала ажіотаж на місцях, викликала бажання
сховатися, захистити своїх рідних. Це зумовлювало суттєве переповнення санаторію,
зниження якості обслуговування. У зв’язку з цим до Хараксу навіть виїжджала державна
комісія для усунення дефектів та перегляду складу хворих. Було накреслено низку
заходів щодо покращення матеріально-технічної бази санаторію, облаштування пляжу,
фізкультурної площадки, солярію й айрарію, розширення паркової зони та багато іншого
[7, арк. 104-107]. Окремо можна сказати про сварки між різними урядовими організаціями,
партійними працівниками з приводу зайняття дачних будинків.
Разом з тим, навесні 1933 р. під загрозою закриття опинилися будинки відпочинку
освітян, що утримувалися в системі профспілки Робос протягом багатьох років: у Ворзелі
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(на 267 чол.), в Одесі – 2 будинки відпочинку й 1 санаторій (всього на 650 чол.), в
Алушті – 2 будинки відпочинку (на 333 чол.). Незважаючи на кількісний зріст освітян,
мережа будинків відпочинку для них за останні роки не поширювалася, а зняття їх з
централізованого постачання поставило перед реаліями повного закриття. А між тим,
в умовах голоду ці заклади становили часто чи не єдиний порятунок, так голова ВУК
Робос у березні повідомляв про надходження до Одеси 25 опухлих вчителів, до Києва –
40 осіб [7, арк. 13].
Морально-ціннісні пріоритети партійної номенклатури України в умовах Голодомору
характеризують статистичні дані по лікувальних заходах. Кошторис запровадження в
життя заходів по організації медичного обслуговування районної партноменклатури в
1932 р. передбачав 6 млн. 195 тис. крб. [6, арк. 35]. Кошторис обласних лікувальних
комісій в 1932 р. склав 5 млн. 200 тис. крб., а на 1933 р. передбачав 5 млн. 100 тис. крб.
[7, арк. 110]. Ще 6 млн. 406 тис. крб. в 1932-1933 рр. було використано на будівництво
санаторного комплексу для партноменклатури [7, арк. 89]. У той час, як по фонду боротьби
з епідеміями по держбюджету на 1932 р. було асигновано лише 500 тис. крб. [5, арк. 102]
і саме від цих коштів залежало життя тисяч українських селян. Отже, в умовах тотальної
руйнації медико-санітарних служб для сільського населення розгорталася масштабна
робота по організації медико-санітарного та курортно-санаторного обслуговування
партійної номенклатури в Україні. В цьому контексті варто згадати фразу Сталіна в листі
до Кагановича від 11 серпня 1932 р.: «Поставити собі за мету перетворити Україну у
найкоротший термін на справжню фортецю СРСР; на справжню зразкову республіку.
Грошей на це не шкодувати» [1]. Власне документи підтверджують, що грошей на
організацію геноциду українського народу справді не шкодували.
Таким чином, Голодомор-геноцид мав фатальні наслідки для українського народу,
зумовивши патологічні зміни психіки і ментальності. Масовому голоду передувала тотальна
руйнація медико-санітарної мережі в сільській місцевості. Поряд з цим, 1932 р. став роком
розробки грандіозних планів з організації масового відпочинку робітництва, піднесення їх
культурного і політичного рівня. В умовах масової смертності українських селян виключна
увага приділялася розбудові санаторно-курортної системи для партійних діячів, вживалися
невідкладні заходи щодо забезпечення якісного медичного обслуговування партійної
номенклатури у центрі і на місцях, відкривалися спеціальні медичні заклади закритого
характеру, котрі забезпечувалися найкращими спеціалістами і умовами роботи.
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Тарапон О. Геноцид украинского народа 1932-1933 гг. сквозь призму моральноценностных приоритетов советской партийной номенклатуры.
В статье проанализированы роковые последствия для украинского народа Голодомора,
который привел к патологическим изменениям его психики и ментальности. Вместе с тем,
1932 г. стал годом разработки грандиозных планов по организации массового отдыха рабочих,
повышения их культурного и политического уровня. В условиях массовой смертности украинских
крестьян исключительное внимание уделялось развертыванию санаторно-курортной системы
для партийных деятелей, принимались неотложные меры по обеспечению качественного
медицинского обслуживания партийной номенклатуры в центре и на местах, открывались
специальные медицинские учреждения закрытого характера, которые обеспечивались наилучшими
специалистами и условиями работы.
Ключевые слова: геноцид, Голодомор, Советская Украина, морально-ценностные
приоритеты, партийная номенклатура.
Tarapon O. Genocide of Ukrainian people in 1932-1933 through the prism of moral and value
priorities soviet party nomenclature.
The article analyzes the fatal consequences for the Ukrainian people, Holodomor, which caused
pathological changes of his mind and mentality. Mass hunger preceded the total destruction of the
health network in rural areas. At the same time, 1932 was a year of ambitious development plans
of public recreation workers, raising their cultural and political level. In terms of mass mortality
Ukrainian peasants exceptional attention was paid to the development of sanatorium system for party
activists were taken urgent measures to ensure quality health care at the center of party nomenclature
and on the ground, opened the special nature of closed hospitals, which supplied the best specialists
and working conditions.
Keywords: Genocide, Holodomor, Soviet Ukraine, moral and value priorities, the party
nomenclature.
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УДК 21.15.61.8
Тарас Пшеничний
(Київ)
ОЦІНКА СУСПІЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ІНІЦІАТИВ АНДРЕЯ
ШЕПТИЦЬКОГО В ПЕРІОД ЙОГО АРХИПАСТИРСЬКОЇ КАДЕНЦІЇ
Мета статті передбачає висвітлення поглядів вітчизняних істориків на суспільнополітичні ініціативи Глави Української греко-католицької церкви, які формувалися у різні
історичні періоди.
У публікації йдеться про оцінку діяльності митрополита Андрея Шептицького в умовах
різних політичних режимів, які змінювалися на українських землях протягом першої половини
ХХ ст. Так, звертається увага на участь митрополита в політичних процесах 1920-1930-х рр.,
висвітлено погляди на його активність у вирішенні українського питання в Галичині в умовах
Другої Речі Посполитої. У висновках представлена чітка позиція українських науковців на
діяльність А. Шептицького як церковного діяча під час Другої світової війни. На думку істориків,
авторитет митрополита на міжнародній арені та в українському суспільстві, зокрема, був

112

Збірник наукових статей. Випуск 37, 2015
чи не єдиним дієвим способом відстоювання національних інтересів в умовах, які пропагували
нетерпимість до людської гідності, жорстокого тоталітаризму та політичного цинізму.
Ключові слова: Українська греко-католицька церква, митрополит Андрей Шептицький,
національне питання, політика, соціальна сфера, Польща, Радянський Союз.

У сучасних умовах державотворення відродження історичної пам’яті одне з
першочергових завдань істориків і, загалом, суспільства. Для формування здорового
інформаційного простору не достатньо об’єктивних ЗМІ чи «адекватних» журналістів,
значно важливішим є очищення власної історії від нашарувань колоніального способу
мислення. Тобто йдеться про надання власної правдивої оцінки минулому, яким би
воно не було.
Актуалізація вивчення власної історії, про що сьогодні дискутують у різних урядових
та освітніх установах, також тісно пов’язана з необхідністю виокремлення власної
історичної ідентичності на пострадянському науковому просторі, який і сьогодні нагадує
про себе. В контексті цієї публікації хотілося б звернути окрему увагу на місце видатного
українця кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. митрополита Української греко-католицької
церкви А. Шептицького. Зокрема, відзначити ставлення історіографії до його суспільнополітичних ініціатив, які він формував або підтримував. Актуальність такого питання
можна розглядати з кількох позицій: по-перше, в контексті популяризації міжконфесійного
діалогу; по-друге, у світлі подолання упередженого відношення до греко-католицького
єпископату, яке пропагувала радянська історіографія; по-третє, для об’єктивного вивчення
історії церкви в Україні.
З численної історіографічної бази, наявної у фондах різних бібліотек України,
пересвідчуємося у тому, що багато вчених у різні періоди своєї наукової діяльності провели
серйозну і копітку роботу із вивчення спадщини Глави Української греко-католицької
церкви А. Шептицького з 1901 по 1944 р. Саме на цей складний в історії українських
земель період припадає його архіпастирська каденція. Серед таких дослідників необхідно
виокремити Ф. Онуфрійчука [15], В. Лабу [12], К. Кіндрата [8] та інші.
Суспільно-політичні процеси, які розгорнулися на початку ХХ ст. на українських землях,
поставили перед різними вітчизняними суспільними інститутами низку завдань стратегічного
характеру. Чи не найважливіше з них стосувалося національного питання в умовах назрівання
Першої світової війни, післявоєнного періоду та на початку і під час Другої світової війни.
Українська греко-католицька церква, як одна з дієвих інституцій західноукраїнського
середовища, безпосередньо вступила у діалог з політичними структурами різних урядів. Чи
не найважливіше місце в ньому зайняв саме митрополит А. Шептицький, який, починаючи
з 1901 р., зайняв поважне місце не лише на церковній арені західноукраїнського регіону, але
й на суспільно-політичній. Така його завзятість з перших місяців архипастирського служіння
викликала великий інтерес істориків до вивчення діяльності митрополита, як одного з
впливових вітчизняних національних лідерів.
Досліджуючи вивчення життєвого шляху митрополита, у світлі даної проблеми, його
умовно можна поділити на кілька складових: по-перше, генерування ініціатив по захисту
прав українців в умовах того часу; по-друге, відстоювання моральних принципів загалом;
по-третє, толерування права на життя найбільш незахищених верств суспільства, які через
політичну ситуацію опинилися на маргінесах суспільного життя.
У 1927 р. в м. Венніпеґ (Канада) світ побачила праця П. Божика, у якій на
серйозному науковому рівні автор проаналізував роботу А. Шептицького у подоланні
конфлікту соціально-релігійного характеру в середовищі української еміграції в Канаді.
Попри усі труднощі під час свого візиту в цю країну до української спільноти, серед яких
автор називає й агресію щодо його сприйняття через існуючий міжконфесійний конфлікт в
діаспорі, йому вдалося все залагодити. Більше того, він зумів зняти напругу серед спільноти
православних буковинців, через конфлікт, пов’язаний з матеріальною диференціацією, яка
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виникла у спільноті. Загалом, відзначає вчений, до нас дійшло ціле послання митрополита
«Канадійським Русинам», у якому викладені заклики автора щодо необхідності миру та
взаєморозуміння у середовищі еміграції [3, с. 90-93; 100-102].
Про участь А. Шептицького в гучному виступі на підтримку православної церкви
в 1937 р. в Другій Речі Посполитій (Польщі), у тому числі громадян православного
віросповідання, писав відомий історик та суспільно-політичний діяч першої половини
ХХ ст. Д. Дорошенко [6, с. 60].
Про існуючий конфлікт на польсько-українському порубіжжі і причетність
А. Шептицького до його подолання писав вітчизняний історик в еміграції О. Купранець.
Критично оцінюючи усю складність ситуації в регіоні, його заполітизованість та
релігійно-конфесійну заангажованість, автор звертає увагу на небажання Глави церкви
втручатися в політичні баталії, ініційовані польською стороною на Холмщині. Проте
радикалізм перших, який проявлявся у масових розбоях і знущаннях над українцями,
змусив митрополита виступити з інтерв’ю у польській газеті «Дзень Польскі» щодо долі
своїх співвітчизників на землі їхніх предків. О. Купранець відзначає, що це відбулося
2 лютого 1930 р. і стало, по суті, першим і відкритим включенням А. Шептицького
у польсько-український конфлікт [11, с. 144-145]. Таким чином, таку рішучу зміну
поведінки митрополита А. Шептицького слід розцінювати як прояв втілення в життя ідеї
єднання навколо спільної мети – добробуту народу.
З цього приводу свої висновки зробив і Д. Дорошенко, який відзначав: «Уніатське
духовенство під проводом свого митрополита А. Шептицького стало остаточно на народноукраїнському ґрунті…» [5, с. 340].
Необхідно відзначити, що у 1942 р. Глава УГКЦ був одним з популяризаторів та
розповсюджувачів фундаментальної праці митрополита В. Липківського «Відродження
церкви в Україні (1917-1930)», видання якої радянська цензура переслідувала [13, с. 8].
Це також свідчило про національні стремління митрополита та його популяризацію
українськості.
Досить кваліфіковану оцінку національним стремлінням А. Шептицького дав у
середині 1950-х рр. І. Нагаєвський. Він вважав, що у харизмі митрополита було поєднано
суспільний і церковний аспект. Саме це дало можливість вченому писати про митрополита,
як ініціатора створення «єдиної, динамічної, рідної, національної церкви, яка б служила
українському народові, а не була іграшкою в руках загарбників і діяла проти власного
народу… . З такими бажаннями жив і діяв митрополит А. Шептицький» [14, с. 4].
Оцінку соціальній активності А. Шептицького дали у 1954 р. відомі українські
історики І. Крип’якевич та М. Дольницький. На їхню думку, саме митрополит був чи не
єдиним дієвим ініціатором відродження вітчизняної економіки на західноукраїнських землях
у 1930-х рр. Через дотації, які надавались населенню банками та кредитними товариствами,
ініціатором створення яких був А. Шептицький, вдалося розвинути західноукраїнську
кооперацію. Вміло організований алгоритм розвитку цих територій призвів і до піднесення
національно-політичного життя населення Галичини, і загалом вплинув на зміни українців
у Другій Речі Посполитій [10, с. 145].
На початку 1990-х рр. у вітчизняній історіографії вперше з’являються новітні погляди
на відносини УГКЦ та її Глави з військовими структурами ОУН під час Другої світової
війни. Це, власне, відносять до політичних ініціатив митрополита. Так, Ю. Калінін та
В. Лубський не заперечують, що «ОУН була дитям греко-католицької церкви», але при
цьому також відзначають, що «…дитям якому стало тісно в рамках політики уніатської
церкви» [7, с. 37]. Тому, розуміючи усю складність ситуації вчені заперечують ідеалізацію
відносини між українськими націоналістами – бандерівцями та А. Шептицьким. Вони
наголошують на розходженні між двома інституціями, але при цьому спростовують міф
про абсолютну підтримку ОУН А. Шептицьким, про що у свій час писала німецька і
радянська періодика [7, с. 37].
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У 1997 р. історики О. Реєнт та О. Лисенко у своїй праці акцентували увагу й на
суспільно-церковній концепції митрополита Андрея. Їхнє бачення його особи полягає
у глибокому аналізі діяльності Глави церкви в контексті політичних реалій 1940-х рр.
У цьому ключі вчені розглядають суть його неприйняття радянською партійною
номенклатурою. Власне, на їхню думку, вона і охрестила його терміном «християнський
націоналіст», а його погляди віднесла до «ідеологічно-прокрустового ложа» [16, с. 95]. Цим
самим науковці намагаються розвіяти сфабриковані звинувачення проти нього, відкидаючи
будь-яку його причетність А. Шептицького до продукування ідей націоналістичного
екстремізму у тому розумінні, як їх представляли Д. Левицький, І. Лисяк-Рудницький та
інші політичні лідери українського національного руху наприкінці 1930-х рр. При цьому
історики вважають, що представники вітчизняної політичної еліти намагалися переконати
греко-католицький єпископат у формуванні спільного опозиційного блоку по відношенню
до діючої влади, до чого А. Шептицький відносився негативно. Причина, на думку самого
митрополита, полягала у відвертому політизуванні церкви [16, с. 96-97, 102].
Оцінюючи весь спектр суспільних та політичних ініціатив митрополита, історик
Л. Хоптюк у своїй ґрунтовній публікації, яка побачила світ у 1998 р., стверджує,
що місійна діяльність А. Шептицького абсолютно повністю виправдала ті надії і
сподівання, які на нього накладалися церквою і суспільством загалом. Незважаючи на
всю значимість суспільно-політичної діяльності, зокрема у той час, коли його вчинки
виходили за межі сугубо церковних справ, він завжди виступав як глава церкви й особа
духовна [18, с. 113, 116].
У сучасній вітчизняній історіографії знаходимо нові оцінки поведінки митрополита
А. Шептицького в різних суспільних обставинах 1930-х – 1940-х рр. і диктованих ними
політичних перипетіях. Так, представниками нової генерації науковців у 2000-х рр.
стали О. Волинець, О. Сурмач, К. Кіндрат та інші. Зокрема, згадуваний вже історик
К. Кіндрат, зосереджує увагу щонайменше на чотирьох суспільно-політичних аспектах,
які знаходилися в полі основних інтересів Глави УГКЦ. Тобто, на його думку, йдеться
про засудження ним економічних та політичних експериментів 1930-1933 рр., які
призвели до голодомору в Радянській Україні; привітання 30 червня 1941 р. з нагоди
проголошення Акту відновлення Української держави і проголошення Проводу ОУН на
чолі із С. Бандерою; критика окупаційної політики Німеччини на українських землях,
яку він висловив в спеціальному листі до А. Гітлера; неодноразові виступи проти
радянського тоталітаризму в цілому [8, с. 36-37].
Позитивної оцінки у праці К. Кіндрата набуває переховування А. Шептицьким євреїв
під час німецької окупації м. Львова, що загрожувало митрополиту ув’язненням. Цим самим
він підкреслює моральність митрополита, його соціальне служіння людині незалежно від
національності. На думку історика, переживаючи події 1940-х рр., Глава УГКЦ утвердився
й у своїх політичних поглядах, які не боявся озвучувати. З цього приводу вчений цитує
окремі з них: «… виступати за побудову демократичного ладу у своїй державі й суспільстві,
гнівно засуджувати тоталітаризм, радикальний та індивідуальний статизм (рабство – авт.),
диктатуру, монопартійність тощо» [8, с. 39]. Іншими словами, митрополит подає «логічне
обґрунтування обмеженості та неспроможності конституційних гарантій свободи совісті
«Основним Законом СРСР» [4, с. 103].
Підсумовуючи загальний контекст публікації необхідно відзначити, що у вітчизняній
історичній науці протягом десятиліть формувалася і концентрувалася позиція щодо місця
митрополита А. Шептицького на суспільно-політичній карті українських земель загалом,
а Галичини зокрема. Оцінка його діяльності на світській ниві, як бачимо, була предметом
дослідження не одної плеяди істориків. Власне його гуманітарні ініціативи в першій
половині ХХ ст. сформували в суспільстві думку про Шептицького як лідера. Неодноразово
йому приписували титул політичного діяча, яким він ніколи не був і себе таким не вважав.
Проте аналізуючи таку оцінку істориків слід розуміти, що це було не випадково. Адже
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в різні буремні періоди першої половини ХХ ст. українська громадська думка намагалася
витворити свого національного лідера, авторитета, провідника. Тому, без перебільшення,
такими якостями, і це оцінка сучасних вчених [1; 2; 17; 9], володів Глава Української
греко-католицької церкви.
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Пшеничный Т. Оценка общественных и политических инициатив Андрея Шептицкого
в период его архипастырской каденции.
Цель статьи предусматривает освещение взглядов отечественных историков на
общественно-политические инициативы Главы Украинской греко-католической церкви, которые
формировалась в разные исторические периоды.
В публикации речь идет об оценке деятельности митрополита Андрея Шептицкого в
условиях различных политических режимов, которые менялись на украинских землях в течение
первой половины ХХ в. Так, обращается внимание на участие митрополита в политических
процессах 1920 – 1930-х гг. Освещены взгляды на его активность в решении украинского вопроса в
Галиции в условиях Второй Речи Посполитой. В выводах представлена четкая позиция украинских
ученых на деятельность А. Шептицкого как церковного деятеля во время Второй мировой
войны. По мнению историков, авторитет митрополита на международной арене и в украинском
обществе, в частности, был едва ли не единственным действенным способом отстаивания
национальных интересов в условиях, в которых пропагандировалась нетерпимость к человеческому
достоинству, жестокий тоталитаризм и политический цинизм.
Ключевые слова: Украинская греко-католическая церковь, митрополит Андрей Шептицкий,
национальный вопрос, политика, социальная сфера, Польша, Советский Союз.
Pshenychnyy T. Assessment and policy initiatives public Andrey Sheptytsky during his tenure
Archpastoral.
The purpose of the article provides coverage of local historians views on social and political
initiatives of the Head of the Ukrainian Greek Catholic Church, which was formed in different historical
periods.
The publication refers to the assessment of the Metropolitan Andrey Sheptytsky under different
political regimes that have changed the Ukrainian lands in the first half of the twentieth century. Thus,
attention is drawn to participate in political processes Metropolitan 1920 – 1930-ies., Highlighted his views
on activity in the solution of the Ukrainian question in Galicia in terms of the Second Commonwealth.
The findings presented clear position on the activities of Ukrainian scientists A. Sheptytsky as a church
leader during World War II. According to historians, the metropolitan authority in the international arena
and in the Ukrainian society in particular, was almost the only effective way to defend national interests
in conditions that promoted intolerance for human dignity, cruel totalitarianism and political cynicism.
Keywords: Ukrainian Greek Catholic Church, Metropolitan Andrey Sheptytsky, national issues,
politics, social sphere, Poland, the Soviet Union.
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УДК 321.013 (477.83/.86) «198/199»
Віталій Коцур
(Переяслав-Хмельницький)
РОЛЬ ГАЛИЧИНИ У ПРОЦЕСІ СУВЕРЕНІЗАЦІЇ УРСР
НАПРИКІНЦІ 1980-Х – ПОЧАТКУ 1990-Х РР.
Розглянуто особливості суспільно-політичної ситуації у Галичині наприкінці 1980-х –
на початку 1990-х років в умовах суверенізації УРСР. Розкрито роль Галичини у процесах
демократизації УРСР після виборів до союзної, республіканської та місцевих Рад, які відбувалися
у 1989-1990 pp. Показано вплив Галицького регіону під час прийняття рішення щодо проведення
всесоюзного, республіканського та регіонального референдуму 17 березня 1991 року, а також
під час голосування на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року щодо проголошення
незалежності України.
Ключові слова: Галичина, референдум, суспільно-політичне життя, УРСР, націоналізм,
перебудова.

В умовах боротьби України за свою незалежність в ХХІ столітті, коли Російська
Федерація разом із бойовиками на Південному-сході зазіхає на територіальну цілісність
нашої країни, вивчення історичного минулого може бути надзвичайно корисним сьогодні.
У даному огляді зроблено спробу визначити роль Галичини в процесі суверенізації УРСР,
висвітлити особливості суспільно-політичних процесів на західноукраїнських теренах в
кінці 1980-х – на початку 1990-х рр.
Суспільно-політичним процесам кінця 1980-х – початку 1990-х рр. ХХ ст. присвятили
низку праць дослідники І. Діяк, Ю. Макар, Б. Білецький, А. Коцур, В. Коцур, О. Кресіна,
В. Панібудьласка та інші. Автори здійсни загальний історичний огляд розвитку подій
на теренах Західної України. Суспільно-політичні процеси, які супроводжувалися
суверенізацією України, носили відмінний характер по всіх регіонах України. Особливе
місце серед інших регіонів відводиться саме Галичині, де ці процеси набули гострого
націоналістично-патріотичного характеру. На відміну від південно-східних областей, де
переважав соціальний конформізм, який не давав змоги громадянам цих регіонів відійти
від радянських утопічних ідеалів, Західна частина України і Галичина, у тому числі,
виступали за незалежну суверенну Україну. Галичина у процесі суверенізації УРСР
стала предметом дослідження таких вітчизняних вчених: О. Муравського, К. Левчука,
М. Апалькова, О. Сімкова та ін. Особливостям регіональної політики в Галичині, а зокрема
участь національних меншин у суспільно-політичному житті регіону, присвятили свої праці
дослідники: М. Панчук, В. Войналович, В. Котигоренко, О. Рафальський, О. Калакура,
Ю. Ніколаєць, Н. Кочан, Н. Макаренко, Л. Ковач тощо.
Значний вплив на демократичні процеси в Україні, зростання національної свідомості
мали вибори до союзної, республіканської та місцевих Рад, які відбувалися у 19891990 pp. Так, у березні 1990 р. відбулися вибори до Верховної Ради УРСР. Український
виборчий закон був значно демократичнішим за союзний і передбачав обрання депутатів
прямим, таємним голосуванням з альтернативних кандидатур. У ході передвиборної
кампанії демократичні сили республіки об’єдналися у Демократичний блок. Він виступав
за реальний суверенітет України, багатопартійність і політичний плюралізм, рівноправність
і різноманітність форм власності, національне відродження українського народу, за
необхідність прийняття нової Конституції. У цілому по Україні Демократичний блок, в
якому найпотужнішим був Рух, домігся непоганих результатів, завоювавши 1/4 мандатів.
Однак вибори показали, що позиції демократичних сил на Півдні та Сході України
ще доволі слабкі. Одночасно з виборами до Верховної Ради УРСР відбулися вибори до
місцевих Рад. У більшості з них перемогу здобула компартія. Але в трьох галицьких
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областях, а саме в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, компартійний апарат
зазнав поразки і вперше змушений був перейти в опозицію. По всій Галичині над
приміщеннями місцевих органів влади замайоріли синьо-жовті прапори. Демократичні сили
перемогли також в окремих східноукраїнських містах, а також у Києві, де 24 липня 1990 р.
над будинком Київської міської ради замайорів національний стяг [2, арк. 212]. Після
березневих виборів дві третини складу Львівської обласної Ради складали представники
УГС, НРУ, СНУМУ. Представники національно-демократичних сил здобули більшість
мандатів у міських і районних радах Дрогобича, Стрия, Червонограда, Миколаєва тощо.
В Івано-Франківській обл. опозиція до КПУ в обласній раді становила 78,7 %, у міській –
86 %. У Тернополі – майже половина в обласній і 60 % – в міській. Загалом народ ними
депутатами Верховної Ради УРСР обрано 128 секретарів ЦК КПУ, обкомів, міськкомів,
райкомів (28,4 %), 55 секретарів парткомів, політпрацівників (12,2 %), 44 керівники Рад та
їх виконкомів (9,7 %), 39 керівників різних державних установ (8,6 %), 30 голів колгоспів
та директорів радгоспів (6,6 %), 19 керівників вищих державних установ (4,2 %), 14
представників генералітету (3,1 %). Демократичний блок виборов близько 25 % голосів
виборців. У Львівській обл. представники національно-демократичних сил здобули 24
мандати (із 24), Івано-Франківській – 11 (12), Тернопільській – 8 (10), Волинській – 6 (9),
Рівненській – 3 (10), Закарпатській – 3 (11) [7, с. 688].
Саме діяльність Демократичного блоку в Верховній Раді УРСР вплинула на подальші
державотворчі процеси в Україні. Робота опозиційних сил, насамперед у Верховній Раді
УРСР, і поза нею, робітничий і національно-демократичний рухи створили відповідний
загальноукраїнський фон, на якому розпочалося офіційне обговорення проблеми державного
суверенітету України. 5 липня 1990 р. В’ячеслав Чорновіл виголосив у парламенті заяву
«Народної ради» з вимогою відкликати із Москви всіх депутатів Українського парламенту,
які представляли КПУ на ХХVIII з’їзді КПРС, для їх участі в обговоренні й ухваленні
Декларації про державний суверенітет України. Така вимога «Народної ради» була
реалізована і 16 липня 1990 р. поіменним голосуванням. Верховна Рада УРСР, у тому
числі і депутати від жителів Галичини, майже одноголосно («за» проголосували 355
депутатів, «проти» висловилися чотири депутати, не голосували 26) ухвалила остаточний
текст Декларації про державний суверенітет України. 18 липня головою Верховної Ради
УРСР було обрано Л. Кравчука.
Декларація визначала державний суверенітет як верховенство, самостійність, повноту
й неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність
у зовнішніх зносинах. У розділі «Культурний розвиток» Декларації зазначалося, що
«Українська РСР є самостійною у вирішенні питань науки, освіти, культурного і духовного
розвитку української нації, гарантує всім національностям, що проживають на території
республіки, право їх вільного національного розвитку» [3].
У суспільно-політичній думці України продовжувалася гостра дискусія щодо
майбутнього нового Союзного договору. Спробою спільного пошуку компромісної формули
такого договору стала зустріч у Ново-Огарьово (Підмосков’я) М. Горбачова з керівництвом
Російської Федерації, України, Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Азербайджану,
Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану. Учасники переговорного процесу дійшли
згоди щодо винесення питання про майбутнє СРСР на всесоюзний референдум, призначений
на 17 березня 1991 року з запитанням: «Чи вважаєте ви за необхідне збереження Союзу
Радянських Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних
республік, у якій будуть повною мірою гарантуватися права і свободи людини будьякої національності?». Така формула містила принаймні три запитання, а дати негативну
відповідь було вкрай складно. Саме тому майже всі європейські (крім Білорусі й України) та
закавказькі (крім Азербайджану) республіки відмовилися від референдуму. Парламент Литви
вирішив замінити його опитуванням, а 9 лютого було проведено «виборчу консультацію», під
час якої 90,4 % учасників висловилися за незалежну демократичну республіку. Аналогічний
захід у Латвії, що відбувся 3 березня, показав підтримку самостійності на рівні 73,6 %.
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На організованому того ж таки дня референдумі в Естонії, участь у якому взяли тільки
«правонаступні громадяни» (нащадки тих, хто мав естонський паспорт до моменту окупації
Радянським Союзом), 78 % також висловилися за цілковиту незалежність країни. Україна
опинилася серед тих, хто погодився на референдум [5]. Та суспільно-політична ситуація в
УРСР на той час вимагала більш радикальних дій її творців. По-перше, як уже відзначалося,
набули широкого розмаху і в багатьох питаннях майбутнього розвитку України значно
збільшилися революційний і національно-демократичний рухи. По-друге, комуністична
більшість в Україні не мала чіткої та узгодженої позиції. Розходження виявилися у
першу чергу між першим секретарем ЦК КПУ С. Гуренком та Головою Верховної Ради
Української РСР Л. Кравчуком. Якщо Гуренко зберігав лояльність до Москви, то Кравчук,
як голова парламенту, проводив лінію на реалізацію Декларації про суверенітет. Позицію
Кравчука підтримали керівники ряду областей, група партійної еліти з-поміж директорів
великих підприємств (Л. Кучма, В. Слєднєв та ін.) та апарату Верховної Ради (І. Плющ,
М. Хоменко та ін.). Поява групи комуністів, які виступали за суверенітет України, спочатку
була сприйнята з недовірою націонал-демократичними силами, але досить швидко їм
вдалося налагодити співпрацю. Наслідком спільної роботи стало внесення до бюлетеня
Всесоюзного референдуму 17 березня 1991 р. додаткового республіканського питання: «Чи
згодні Ви з тим, що Україна має бути у складі Союзу Радянських суверенних держав на
засадах Декларації про державний суверенітет України?»
Водночас, 16 лютого 1991 р. в приміщенні Львівського оперного театру відбулося
спільне засідання депутатів Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської обласних
рад, яке журналісти назвали «Галицька асамблея». На засіданні були присутні депутати
Рівненської, Волинської, Житомирської, Чернівецької та Закарпатської областей,
представники громадських організацій, делегація народних депутатів УРСР. Виступаючи
під час обговорення другого питання порядку денного «Про політичну ситуацію
в регіоні і всесоюзний референдум», учасники зазначали, що «…розпад Союзу на
незалежні держави – неминуча перспектива…» (Ігор Юхновський, народний депутат
УРСР). Депутати схвалили ініціативу депутатів Верховної Ради включити до бюлетеня
питання, яке б відповідало Декларації про суверенітет, а сесія вирішила, спираючись
на норми Закону СРСР «Про всенародне голосування (Референдум СРСР)», провести
обласні референдуми 17 березня 1991 р., на які винести питання: «Чи хочете Ви, щоб
Україна стала незалежною державою, яка самостійно вирішує всі питання внутрішньої і
зовнішньої політики, забезпечує рівні права громадянам, незалежно від національної та
релігійної приналежності?» [9, с. 41-45].
У ставленні до республіканського опитування серед учасників асамблеї не було
єдності. Українська Республіканська партія та Львівська крайова організація Руху,
незважаючи на звернення Координаційної ради НРУ з проханням переглянути свою
позицію, закликали підтримати лише галицький бюлетень [8, с. 844].
17 березня 1991 року на референдумі у голосуванні з першого, всесоюзного запитання
«Так» дали відповідь 22,1 млн громадян України, або 70,2 %. У голосуванні із запитання,
поставленого Верховною Радою УРСР, «Так» відповіли 25,2 млн осіб, або 80,2 %.
І прибічники, і противники суверенізації України розцінювали результати референдуму як
свою перемогу [6, с. 864-865].
На питання регіонального референдуму про незалежність України відповідь «Так» дали
88,3 % виборців Галичини (в областях цей показник склав від 87 % до 90 %) Водночас, у трьох
галицьких областях «за» збереження СРСР узагалі віддали голоси тільки 16-19 % [5].
Відзначимо, що рішучу позицію щодо спроб підписання нового Союзного договору,
зайняв Народний Рух України. Так, НРУ відстоював позицію, за якої державний суверенітет
України не міг бути обмежений жодним договором, який ставив під загрозу демократичні
здобутки на шляху досягнення державної незалежності. Рухівці наполягали на неучасті
представників України в розробці проекту даного договору до прийняття нової Конституції
України, яка б на законодавчому рівні задекларувала положення міждержавних зв’язків
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України як самостійної держави. З цього приводу члени Львівської, Івано-Франківської,
Тернопільської та інших крайових організацій НРУ протягом осені 1990 – літа 1991 рр.
розгорнули масові агітації та мітинги під гаслом «Ні – Союзному договору!», під час
проведення яких висувався ряд вимог, а саме: проведення нових виборів на багатопартійній
основі, ухвалення закону про націоналізацію майна КПУ, створення в Україні власних
збройних сил, прийняття рішення про проходження військової служби громадянами України
в межах республіки, затвердження української символіки, впровадження української мови
в діловодство і систему освіти. Щоб висловити своє ставлення до Союзного договору,
порадитись, яким чином зберегти якомога більше тодішніх демократичних завоювань, в
червні 1991 р. НРУ організував форум інтелігенції України та провів наукову конференцію
на тему «Сучасне політичне становище і тактика Руху в сучасних умовах», у якій взяли
участь більше 180 представників 9 крайових організацій НРУ.
Значний вплив представники Народного Руху України здійснили під час
проголошення Акту про незалежність України. В цей час засвідчили свою політичну
зрілість населення Галичини, особливо Львівщини та Івано-Франківщини. Рухівцями
упродовж 19-20 серпня в приміщенні Спілки письменників було проведено чотири
оперативні конференції, на яких з різноманітною інформацією про вихід із ситуації, що
склалася, виступили відомі громадські діячі, зокрема І. Драч, І. Заєць, Л. Лук’яненко,
Л. Танюк, І. Юхновський та ін. Рішучі дії рухівців сприяли прийняттю Акту
проголошення незалежності України [4, с. 19].
Важливу роль відіграли жителі Галичини під час голосування на Всеукраїнському
референдумі 1 грудня 1991 року щодо проголошення незалежності України. На референдум
було винесено одне питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності
України?» За результатами референдуму 97,46 % населення Львівщини проголосувало за
незалежність України [1]. Це був один з найвищих результатів по Україні, що засвідчив той
факт, що більшість населення регіону виступила за вихід України зі складу Радянського
Союзу (дані наведені в таблиці 1).
Таблиця 1. Порівняння результатів Всеукраїнського референдуму
1 грудня 1991 р. по Україні та Львівській області*
Голосували
осіб
%

Так (осіб, %)
осіб
%

Ні (осіб, %)
осіб
%

Недійсні
осіб
%

Всеукраїнський референдум
31891742 84,18 28804071 90,32 2417554 7,58 670117 2,10
1 грудня 1991 р. в Україні
Всеукраїнський референдум
1 грудня 1991 р.
1915597 95,24 1866921 97,46
35671
1,86
13005
0,68
у Львівській області
*Таблиця складена автором за результатами Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. [1].

Подібний результат підтримки Акту проголошення незалежності України за
результатами Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року показала Івано-Франківська
область. 98,42 % мешканців Івано-Франківщини проголосували за проголошення
незалежності (дані наведені в таблиці 2).
Таблиця 2. Порівняння результатів Всеукраїнського референдуму
1 грудня 1991 р. по Україні та Івано-Франківської-області*
Голосували
осіб
%

Так (осіб, %)
осіб
%

Ні (осіб, %)
осіб
%

Недійсні
осіб
%

Всеукраїнський референдум
31891742 84,18 28804071 90,32 2417554
7,58
670117
2,10
1 грудня 1991 р. в Україні
Всеукраїнський референдум
1 грудня 1991 р. в Івано975665
95,73
960281
98,42
10028
1,03
5346
0,55
Франківська області
*Таблиця складена автором за результатами Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. [1].
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Водночас найкращий результат підтримки Акту проголошення незалежності України
за результатами Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року показала Тернопільська
область – 98,67 % мешканців Тернопільщини проголосували за проголошення незалежності
(дані наведені в таблиці 3).
Таблиця 3. Порівняння результатів Всеукраїнського референдуму
1 грудня 1991 р. по Україні та Тернопільській області*
Голосували
осіб
%

Так (осіб, %)
осіб
%

Ні (осіб, %)
Осіб
%

Недійсні
Осіб
%

Всеукраїнський
референдум 1 груд31891742 84,18 28804071 90,32 2417554
7,58
670117
2,10
ня 1991 р. По Україні
Всеукраїнський
референдум 1
грудня 1991 р. у
836667
97,10
825526
98,67
6565
0,78
4576
0,55
Тернопільській
області
*Таблиця складена автором за результатами Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. [1].

Рис.1 Порівняння результатів Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. по Україні
(кількість громадяни, які відповіли «Так, підтверджую» у відсотках)

*Гістограма складена автором за результатами Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. [1].
Незважаючи на значні суспільно-політичні й економічні відмінності Галичини
з іншими регіонами України у 1991 р., активна діяльність у регіоні демократичних
громадсько-політичних організацій створила передумови для розбудови української
державності. Результати Всесоюзного референдуму 17 березня 1991 р. та Всеукраїнського
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референдуму 1 грудня 1991 р. показали абсолютну підтримку жителів Галичини прийняти
незалежність України.
Отже, за короткий проміжок часу кінця 1980-х – початку 90-х рр. ХХ ст. Галичина
відіграла важливу роль у процесах суверенізації УРСР, жителі регіону більшістю
підтримали спочатку суверенітет України, а вже згодом Акт проголошення незалежності
України. Творча інтелігенція та громадсько-політичні організації стали одними з
найактивніших та найорганізованіших опонентів радянського режиму і фундаторами нової
української державності.
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Коцур В. Роль Галичины в процессе суверенизации УССР в конце 1980-х - начале 1990-х гг.
Рассмотрены особенности общественно-политической ситуации в Галичине в конце
1980-х – в начале 1990-х годов в условиях суверенизации УССР. Раскрыта роль Галичины в
процессах демократизации УССР после выборов в союзные, республиканские и местные Советы,
происходивших в 1989-1990 гг. Показано влияние Галицкого региона при принятии решения о
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проведении всесоюзного, республиканского и регионального референдума 17 марта 1991 года, а
также во время голосования на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года о провозглашении
независимости Украины.
Ключевые слова: Галичина, референдум, общественно-политическая жизнь, УССР,
национализм, перестройка.
Kotsur V. The role of Galicia in the process of sovereignization of USSR at the end of 1980 and early 1990-s.
In the face of Ukrainian fight for its independence in the 21st century when the Russian Federation
together with the mercenaries in the south-east have their eyes on a territorial integrity of our country,
historical background learning can be very useful these days. This review makes an attempt to determine
a role of Galicia in the process of sovereignization of Ukrainian Soviet Socialistic Republic (hereinafter
USSR), to set out peculiarities of sociopolitical processes in the west Ukrainian territories at the end of
80s till the early 90s.
Keywords: Halychyna, reorganizing, socio-political life, NMU, political parties, public
organizations, Lviv, patriotism, nationalism.
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Ольга Говоровська
(Переяслав-Хмельницький)
ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
СВІТОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті розглядаються трансформаційні процеси, які відбулись у вищій освіті за останнє
десятиріччя. Розглянуто процес глобалізації вищої освіти, процес зближення національних
систем з європейськими, продиктований об’єктивною соціально-економічною необхідністю
інтернаціоналізації у формі «міжнародної освіти». Визначено стратегічні пріоритети розвитку
освіти для формування національної моделі багаторівневої безперервної освіти, що інтегрована у
світовий освітній простір і задовольняє потреби особистості і суспільства. Розглянуто напрямки
наукової інтеграції та її роль у розвитку сучасного суспільства. Також наведені приклади найбільш
великих проектів, які визначають ймовірні шляхи розвитку міжнародного співробітництва в галузі
освіти.
Ключові слова: трансформація вищої освіти, Болонський процес, технічний прогрес,
міжнародна освіта, багаторівнева освіта, міжнародні програми, ЮНЕСКО, Темпус,
Вишеградський Фонд.

Проблеми, з якими зіткнулось українське суспільство, в першу чергу були пов’язані
з науково-технічним прогресом, що забезпечує перехід суспільного виробництва на якісно
новий рівень. Завдяки досягненням мікроелектроніки в пострадянський період технічний
прогрес зазнав якісних змін, викликав повсюдний вибух комп’ютерної революції і зробив
значні зміни не тільки у виробництві, але і в інших сферах життя. Нові умови вимагають від
людей високого освітнього та професійного рівня, як необхідної умови адаптації до нових
ситуацій. Професійність, здоров’я, стійка психіка та рівень загальної культури створюють
умови для підвищення продуктивності виробництва. Формується новий інформаційний
простір, який має значний вплив на економічний і соціальний прогрес. Якщо в економічній
сфері інформація набуває властивості товару, в соціальній сфері перетворюється у
вирішальний фактор життя, в політичній створює умови для обміну думками, а в сфері
духовного життя – формує норми і цінності, які необхідні для споживання суспільства.
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Зважаючи на це, однією з головних та перманентних задач у системі вищої освіти
є підвищення якості загальноосвітньої, гуманітарної та професійної підготовки майбутніх
фахівців. Значний поштовх у напрямку активізації роботи по забезпеченню високої якості
відбувся після приєднання національної системи вищої освіти до Болонського процесу
(19 травня 2005 року в норвезькому місті Берген на конференції міністрів країн Європи),
який по суті є процесом європейських реформ, спрямованих на створення єдиної Зони
європейської вищої освіти. У спільній декларації, прийнятій на конференції, було
зазначено, що якість вищої освіти є наріжним каменем у створенні загальноєвропейського
простору вищої освіти.
Подальший розвиток ця теза отримала в комюніке «Болонський процес 2020 –
Європейський простір вищої освіти в новому десятиріччі» (Бельгія, Люмен 29.04.2009 року),
в якому наголошено, що вища освіта має відігравати провідну роль аби успішно протистояти
сучасним викликам і сприяти соціальному розвитку. Для цього інвестиції у вищу школу
слід вважати найбільшим пріоритетом. Важливо, щоб вища школа мала необхідні ресурси
й інституційний потенціал для виконання всіх своїх завдань, зокрема підготовки до
професійної кар’єри та активного і відповідального життя в демократичному суспільстві,
створення і підтримання бази новітніх знань, заохочення до наукових досліджень та
інновацій. Вдосконалення і гарантування якості вищої освіти має бути першочерговим
завданням для вищих навчальних закладів в період до 2020 р.
Від якості освіти у вирішальній мірі залежать темпи технологічного, економічного,
політичного прогресу, стан культури і духовності в суспільстві, а також, безумовно,
благополуччя всього людства. Положення країн у сучасному світі визначається
інтелектуальним потенціалом. За інформацією з деяких джерел до 40 % приросту валового
національного продукту найбільш розвинені країни світу одержують за рахунок ефективної
системи освіти. З економічної точки зору, інвестиції в розвиток освіти окуповуються
найбільш швидко. За оцінками американських експертів, один долар витрат у системі
освіти дозволяє отримати три-шість доларів прибутку.
У всьому світі освіта має безпосереднє відношення до прав людини і тому повинна
отримувати пріоритет при розподілі національних ресурсів, визначати розвиток творчих
здібностей людини, особливо зважаючи на те, що рівень цивілізації і місце держави
визначається рівнем освіченості її громадян. Освіта створює передумови не тільки для
повного втілення індивідуальних прав, але і для розуміння і поваги прав інших.
Сьогодні освіта, як і інші процеси життєдіяльності світового соціуму, знаходиться
під впливом глобалізації. Глобалізація є багатогранним процесом, який зачіпає всі
сторони життя суспільства, всі країни і континенти, людей різних рас, національностей і
віросповідань. Тому освіта також не могла залишитись осторонь цього процесу. На прикладі
України можна бачити, наскільки велика на сьогодні та сила, яка діє в світовому масштабі.
Наша країна з 2003 р. приєднана до Болонського процесу, який є однією з багатьох форм
глоболізаціі, такий же, як світові ринки і світові ЗМІ.
Глобалізація вищої освіти як інтеграційний процес зближення національних систем освіти,
продиктована об’єктивними соціально-економічними процесами інтеграції, узвичаїла освітньоорганізаційне явище інтернаціоналізації у формі «міжнародної освіти». За пропозицією деяких
російських науковців у поняття «міжнародна освіта» включають три ознаки:
1) ідею новини освіти;
2) концепт її соціально-адаптивної призначеності;
3) концепцію полікультурної взаємодії.
Відповідно до цього, науковці визначають термін «міжнародна освіта» як
комплекс освітніх та виховних заходів, спрямований на досягнення молодими людьми
усвідомлення глобальної взаємозалежності всіх процесів і явищ на Землі, рівність
освітніх можливостей; формування знань і умінь, навичок, необхідних для життя і
діяльності у міжнародному співтоваристві.
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У концептуальному і ціннісно-орієнтованому значенні «міжнародна освіта»
виділяється: по перше, гуманістичним принципом освіти, що відображається «особистісноцентралізованим підходом». у визначенні змісту і технологій навчання; також, цільовим
завданням що обирає формування творчої, діючої особи, а ще визначає вибір технологій
для забезпечення цілісності, всебічності, інтегрованості знань, міждисциплінарного
прив’язку змісту, проблемну загостреність і конструктивно-творчу орієнтацію вищої
освіти; не менш важливим є те, що під впливом «міжнародної освіти» формується почуття
причетності й приналежності до світової спільноти, знання і повага до цілей, цінностей
інших культур, готовність до активних дій з пропаганди універсальних цінностей. Отже,
концепція «міжнародної освіти» базується на ідеї особистісно-орієнтованого розвиваючого
навчання, міжкультурно-комунікативної дидактичної спрямованості, інтегрованої
та міждисциплінарної організації структури навчального процесу та його змісту,
гуманістичної і соціально-громадянської ціннісної орієнтації. Підсумовуючи, можна додати
що освіта покликана забезпечувати високі академічні стандарти і всебічний розвиток
інтелектуального потенціалу студентів, і, не зважаючи на те, що зазначені процеси ще
не є системними і достатньо апробованими, тим не менш, сучасні глобалізацій процеси,
набувають поширення у сфері вищої освіти.
В області розвитку міжнародного співробітництва основним завданням державної
освітньої політики є здійснення комплексу заходів щодо створення цілісної системи
міжнародних зв’язків у галузі освіти, які охоплюють як міжнародний, так і вітчизняний
ринок освітніх послуг. При цьому в якості одного з пріоритетів визначено надання
сприяння національним освітнім установам допомоги в розширенні експорту послуг, які
надаються шляхом започаткування діяльності шкіл міжнародного типу, ініціювання спільних
наукових досліджень, запрошення на навчання іноземних студентів. Найпоширеніша форма
інтернаціоналізації вищої освіти – створення можливостей для мобільності студентів: виїзд
певного числа студентів для навчання за кордон. Мобільність студентів стимулюється
різними державними та регіональними програмами. Багато країн укладають двосторонні
і багатосторонні угоди в цій сфері. Студентський обмін розглядається як потужний засіб
розвитку загальноєвропейського ринку фахівців і кваліфікованих працівників.
Програми студентської та викладацької мобільності розвиваються з метою
стимулювання інтернаціоналізації навчальних планів, тобто впровадження змін у навчальні
плани і програми, як вищих навчальних закладів в цілому, так і окремих факультетів, що
встановили партнерські стосунки і активно співпрацюють у цьому напрямку.
Ефективною формою інтернаціоналізації вищої освіти також є створення вітчизняними
навчальними закладами закордонних філій, які працюють за планами і програмами базового
закладу та повністю дотримуються його вимог щодо якості послуг, що надаються, навчальнометодичного забезпечення, бібліотечного та інформаційного супроводу. Ця тенденція свідчить
про позитивні зрушення в процесі інтернаціоналізації від попиту до пропозиції. Якщо країна,
в якій розташована філія, юридично визнає іноземний диплом, то студенти можуть навчатися
за програмою іноземного вузу від початку і до самого випуску.
Важливим підтвердженням об’єктивної тенденції щодо забезпечення рівного
доступу до різних систем освіти, зняття кордонів для визнання еквівалентності дипломів,
гармонізації систем освіти через запровадження міжнародних стандартів стали Сорбонська
і подальша Болонська декларації. Питання інтернаціоналізації і якості вищої освіти тісно
пов’язані, оскільки з самого початку вважалося, що процес інтернаціоналізації і вихід вузів
на міжнародний ринок сприяє підвищенню якості освіти. Наведені вище форми міжнародної
інтеграції, як відзначають дослідники сучасних процесів глобалізації, характерні, в першу
чергу, для основної і повної вищої та післядипломної освіти.
З метою пошуку нових можливостей і результативності інтерналізації вищої освіти,
Всесвітня Освітня Організація, що має консультативний статус в ЮНЕСКО і Раді Європи,
започаткувала програму Міжнародний Бакалаврат. По завершенню курсу навчання за даною
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програмою присуджується кваліфікаційна ступінь «Міжнародного Бакалавра» і сертифікат,
що засвідчує отримання середньої освіти міжнародного рівня.
Програми Міжнародного Бакалаврату, завдяки своїй різноманітності, знаходять
застосування майже у всьому світі. Відповідно, її цільові орієнтири формулюються
наступним чином: «Організація «Міжнародний Бакалавріат» прагне за допомогою
комплексної програми навчання і суворої атестаційної системи допомогти навчальним
закладам розвивати таланти молодих людей і навчити їх застосовувати досвід, отриманий в
аудиторії, в повсякденному житті. Наукова строгість і високі академічні стандарти, цінності,
що транслюються будь-якою системою освіти, властиві також і для програми навчання
Міжнародного Бакалавріату. Але крім цього значне місце мають ідеали взаєморозуміння
і високої моралі, які повинні бути притаманні громадянам у глобалізованому світі. Таким
чином, студенти набувають навички критичного сприйняття реальності, вчаться вчитися,
стають підготовленими учасниками подій як локального, так і міжнародного масштабів,
поділяють загальнолюдські цінності, не упускаючи при цьому вивчення особливостей
різних культур і відносин, які збагачують життя людей.
Ще одна, суто освітня крупна програма «Освіта, підготовка кадрів і суспільство»
об’єднує заходи та дослідницькі проекти, що стосуються головних аспектів взаємодії між
діяльністю у галузі освіти і процесами, що відбуваються у суспільстві: освіта й економіка;
освіта й проблеми її соціальної адаптації; освіта і сфера праці; освіта і культура; освіта,
наука і техніка; освіта і комунікація; освіта і спорт. Оцінюючи діяльність ЮНЕСКО в
галузі освіти, і зокрема в галузі ліквідації неписьменності, необхідно зазначити, що вона
досить ефективна, хоч і є локальною за своїм характером.
Ще одним прикладом міжнародних програм є «Темпус», який підтримує мобільність
вищих навчальних закладів як з країн Європейського Союзу, так і за його межами. Дана
програма заснована в 1990 р. з метою максимально збалансованого співробітництва та
вдосконалення систем вищої освіти в державах-членах ЄС і країн-партнерів. На сьогоднішній
день у програмі беруть участь представники багатьох країн, зокрема: 27 держав-членів ЄС;
5 країн Західних Балкан – Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Косово; 6 країн
Східного регіону сусідства – Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна;
Російська Федерація; 10 країн Південного регіону сусідства – Алжир, Єгипет, Ізраїль,
Йорданія, Ліван, Лівія, Марокко; територія Палестинської автономії – Сирія, Туніс; 5 країн
регіону Центральної Азії – Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.
Темпус підтримує модернізацію системи вищої освіти та створює простір для співпраці
в країнах-партнерах ЄС через університетські проекти. Також програма спрямована на
добровільне наближення систем вищої освіти в країнах-партнерах до здобутків розвитку
вищої освіти в державах-членах ЄС, і додатково пропагує підхід міжлюдської співпраці.
В основу програми покладено усвідомлення важливої ролі вищих навчальних закладів в
процесі соціального, економічного та культурного розвитку, які є джерелами спеціальних
знань, людських ресурсів і центрами підготовки нової генерації лідерів. Проекти програми
Темпус користуються попитом і серед вищих навчальних закладів України.
Серед 53 українських університетів, що брали участь у проектах Темпус 2012 р.,
15 – не брали участі в останніх проектах програми, а 8 є взагалі новачками. Цього року,
на відміну від минулих, українські вищі навчальні заклади, беруть участь у найбільшій
кількості проектів (5-6 проектів). Серед таких активних учасників можна відзначити
Сумський державний університет, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка. Національний
університет «Львівська політехніка», Донецький національний університет економіки та
торгівлі імені М. Туган-Барановського, Національний технічний університет нафти та
газу, Севастопольський національний технічний університет, Харківський національний
технічний університет, Київський національний університет будівництва та архітектури
та багато інших.
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Не менш цікавими, в плані розвитку та налагодження освітньої системи нашої країни
у відповідності до вимог Болонського процесу, є програми міжнародного Вишеградського
Фонду. Даний фонд є міжнародною організацією, заснованою 9 червня 2000 р., у
м. Братислава. Його засновниками є уряди країн Вишеградської групи (V4) – Чехія,
Угорщина, Польща і Словаччина. Вишеградський фонд співпрацює з країнами Східної
Європи через здійснення чотирьох грантових програм та декількох університетських
програм, спрямованих на підтримку культурних, наукових та освітніх проектів, сприяння
молодіжним обмінам і надання стипендій за програмами мобільності. У 2012 р. бюджет
фонду, складений із внесків урядів країн Вишеградської групи, дорівнював 7 мільйонам
євро. Програми, які впроваджує даний фонд, здатні посилити співробітництво між нашою
країною та країнами ЄС, на підставі вивчення позитивного досвіду та впровадження
ефективних і налагоджених освітніх програм сумісно з закордонними колегами.
Деякі українські навчальні заклади вже співпрацюють з Вишеградським фондом,
зокрема Запорізький національний університет та Національний університет біоресурсів
України. Останній співпрацює в рамках проекту – «Сталий розвиток в аграрному секторі
країн Вишеградської четвірки та співпрацюючих регіонів», який стартував 15 серпня
2011 р., метою якого є – заснування Вишеградської асоціації університетів як спільної
дослідницької та освітньої платформи, що дозволить вивчити та реалізовувати питання
сталого розвитку в аграрному секторі країн Вишеградської групи та співпрацюючих
регіонів (Словенія, Україна, Болгарія, Австрія, Киргизька Республіка, Російська Федерація,
Хорватія). В рамках даного проекту проводяться освітянські і наукові заходи, які
сприяють диверсифікації джерел знань і практичного досвіду для студентів і дослідників,
розробляється концепція створення спільних наукових ступенів та університетських
програм, які беруть участь у проекті.
Програми оцінювання підвищення якості освіти у вищих навчальних закладах, у
відповідності до умов Болонської декларації, пропонує Європейська Асоціація Університетів
(European University Association – EUA). Її основним направленням є програма акредитації
вищих навчальних закладів, яка складається з двох етапів: перший – навчальний заклад
самостійно проводить оцінку за методикою, яку пропонує ЄАУ, другий – асоціація
залучає групу незалежних експертів (які посідають або посідали високі керівні посади в
європейських освітніх установах), завданням яких є формування звіту із рекомендаціями
для даного навчального закладу. Асоціація пропонує кожні два роки повторювати процес
такої оцінки, та контролювати процес впровадження рекомендацій і отриманих результатів.
На жаль, участь Українських навчальних закладів у даній програмі відбувається досить
інертно, особливо зважаючи на те, що вимагає готовності до змін не тільки від навчального
закладу, а також від державних органів управління освітою, рекомендуючи наприклад:
впроваджувати і активізовувати передові наукові дослідження у закладах освіти, які
мають стати основою університетської підготовки, вводити системи загальноєвропейських
наукових ступенів, формувати нові системи підвищення кваліфікації та перепідготовки,
що задовольняла б потреби ринкової економіки, зменшувати розрив між сферою освіти та
ринком праці та інше. В такому контексті навчальний заклад самостійно неспроможний
корегувати та впроваджувати рекомендації, надані ЄАУ, тому доцільно розглядати такі
проекти, як елементи інтернаціоналізації системи освіти країни взагалі.
Досить великою популярністю користуються програми Центру документації освіти
в Європі (Documetation centre for education in Europe) та програми Ради з культурного
співробітництва (Council for cultural cooperation), основним напрямом діяльності яких
є вирішення проблем, пов’язаних із взаємовизнанням документів про освіту у країнах
Європейського континенту, з різноманіттям Європейських освітніх систем та проблемами,
які виникають при підготовці молоді до вищої освіти та отримання професій, до світу праці
і мобільності. В Україні попитом користуються основні проекти даних центрів – п’ять
великих проектів зі шкільного освітою, чотири з організації вищої освіти та педагогічних
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досліджень. «Побудова університету завтрашнього дня: політика і практика вищої освіти
в Європі», «Вища освіта для демократичного суспільства» та ін Міжнародні програми
в галузі вищої освіти: ERASMUS (обмін студентами різних країн), FORCE (продовжене
навчання), PETRA (базове навчання ), COMMET (співробітництво між університетом і
бізнесом), EUROTECHNET (сприяння професій, пов’язаних з технологічними інноваціями),
PHARE (розвиток дистанційної освіти), LINGUA (мовна підготовка).
Започаткована Євросоюзом стратегія є як орієнтиром, так і викликом для України,
особливо зважаючи на те, що реальна мобільність освіти продовжує мати велике значення,
вона починає розглядатися як один з елементів інтернаціоналізації. Зростаюче значення
набуває така освітня практика, при якій мобільність здійснюється у віртуальному просторі
або коли метою є створення міжнародних умов для обміну ідеями. Приєднання української
наукової спільноти до використання даних міжнародних освітніх проектів та програм
значно спростили б та допомогли нашій країні в процесі євроінтеграції, а також безумовно
вирішили ряд важливих для освітніх закладів питань, зокрема: прискорення процесу
інтеграції університету в міжнародний академічний простір зі збереженням і подальшим
розвитком наукових напрацювань та їх застосуванням у міжнародних програмах та проектах;
створення умов для поступового переходу до принципів та стандартів Болонського процесу;
зміцнення позицій на світовому та національному ринках навчальних послуг; забезпечення
доступу до інформаційних джерел кращого світового досвіду у галузі організації
навчальної, дослідницької роботи, розвитку студентського самоврядування, встановлення
ефективних взаємозв’язків з бізнесом та його ефективного використання в повсякденній
практиці; залучення Університету до міжнародних навчальних і науково-дослідницьких
проектів; використання міжнародних ресурсів для реалізації університетських навчальних
та науково-дослідних програм.
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Говоровская О. Трансформация украинского образования в контексте развития
мировых информационных технологий.
В статье рассматриваются трансформационные процессы, происходящие в высшем
образовании за последнее десятилетие. Рассмотрен процесс глобализации высшего образования,
процесс сближения национальных систем с европейскими, продиктованный объективной социальноэкономической необходимостью интернационализации в форме «международного образования».
Определены стратегические приоритеты развития образования для формирования национальной
модели многоуровневого непрерывного образования, которая будет интегрированна в мировое
образовательное пространство и сможет удовлетворять потребности личности и общества.
Рассмотрены направления научной интеграции и ее роль в развитии современного общества.
Также приведены примеры наиболее крупных проектов, которые определяют возможные пути
развития международного сотрудничества в области образования.
Ключевые слова: трансформация высшего образования, Болонский процесс, технический
прогресс, международное образование, многоуровневое образование, международные программы,
ЮНЕСКО, Темпус, Вышеградский фонд.
Govorovska О. The transformation of Ukrainian Education in the context of the world of
information technology.
This article discusses the transformation processes that have taken place in higher education over
the last decade. The process of globalization of higher education, the process of convergence of national
systems of European dictated by the objective of social and economic necessity of internationalization in
the form of «international education». The strategic priorities of education for the formation of a multinational model of continuing education that is integrated into the global educational community and
meets the needs of the individual and society. Considered directions of research integration and its role
in modern society. as examples of the biggest projects to determine the probable ways of international
cooperation in education.
Keywords: transformation of higher education, the Bologna process, technological progress, international
education, multi-level education, international programs, UNESCO, Tempus Visegrad Fund.
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Ярослав Потапенко
(Переяслав-Хмельницький)
ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: СПРОБА КОМПЛЕКСНОГО
МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО АНАЛІЗУ
У статті проаналізовано специфічні особливості інформаційної війни як елементу гібридного
військового конфлікту, розв’язаного російсько-терористичними загарбниками на території України.
Автор переконливо доводить, що нині стратегія Кремля полягає, насамперед, не в мілітарних,
а інформаційно-психологічних чинниках: масована дезінформація про стан страв на Донбасі й
Україні вцілому; нагнітання зневіри, паніки, напруги, «апокаліптичних» передчуттів в українському
інформаційному просторі, підрив довіри до влади; провокування «непереборних» конфліктів у
вітчизняному політикумі; дискредитація України як адекватного партнера на міжнародній
арені; нагнітання зневаги до самої ідеї української державності в середовищі власних громадян.
Зроблено висновок про потребу створення якісної української культурно-інформаційної продукції,
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вироблення україноцентричного дискурсу для ЗМІ, необхідність активного нарощування потенціалу
українського інформаційного спротиву та популяризації країни на міжнародній арені.
Ключові слова: інформаційна війна, російсько-українська війна, кремлівська пропаганда,
«медіафронт», зарубіжні ЗМІ.

Нинішня російсько-українська війна стала неймовірно важливим етапом появи
та кристалізації нового типу модерної української ідентичності, центрованої довкола
цінностей демократії, свободи та самовираження (а не на підставі мовної чи історикокультурологічної проблематики). Військові злочини терористів та російських окупантів
суттєво прискорили розпочаті Євромайданом динамічні процеси прийняття української
проєвропейської ідентичності як домінуючої значною частиною українських громадян,
котрі раніше досить лояльно ставилися до Росії та Путіна (а до Заходу – навпаки, зі
скепсисом та підозрою). Маючи постколоніальну, «прорадянську» і «проросійську»
ментальність, ці люди всі роки формальної незалежності традиційно вважали автократичну
Росію ближчою, зрозумілішою та «ріднішою» для себе, аніж «зарозумілий» та «чужий»
ліберально-демократичний Захід. Нині їхні соціокультурні вектори та політичні пріоритети
зазнають кардинальної трансформації – ця обставина є сьогодні найкращим гарантом
збереження державного суверенітету, значно ефективнішим, аніж непослідовна європейська
дипломатія чи довгоочікувана американська зброя.
В умовах інформаційно-мережевого суспільства можливості та значення
інформаційних аспектів мілітарного протистояння збільшуються в геометричній прогресії,
тому задля повноцінного осмислення сучасної російсько-української війни украй важливо
проаналізувати вектори та особливості інформаційної агресії Кремля супроти України, а
також контрзаходи, що їх можуть протиставити цій агресії вітчизняні інтелектуали, не
чекаючи, поки державні чиновники вироблять і почнуть реалізувати комплексну стратегію
державної інформаційної безпеки.
Мета статті – проаналізувати специфічні особливості інформаційної війни як
елементу гібридного військового конфлікту, розв’язаного російсько-терористичними
загарбниками на півдні та сході України.
Частково задекларована проблема вже розглядалася в роботах В. Горбуліна,
Г. Почепцова, С. Дацюка, О. Арестовича, Я. Тинченка, І. Лосєва, Р. Білогривого,
Ю. Романенка, В. Примоста, В. Василенка, Є. Магди, П. Померанцева, М. Рябчука,
Я. Грицака, О. Забужко, А. Петровського, Ю. Лободи, Т. Возняка, М. Слабошпицького,
Ю. Макарова, Л. Донскіса, М. Галеоті, Ю. Фельштинського, проте комплексний
систематичний науковий аналіз досі відсутній.
Нині можна почути, що про російсько-українську війну, активна фаза якої припала на
2014 та 2015 роки, писати поки зарано, адже до завершення процесу побачити й комплексно
охопити його сутність та специфіку просто неможливо, – але мені більше імпонує підхід
Юлії Олійник: «Осмислення – це пошук, активний процес, що не повинен відставати від
подій». Адекватно осмислюючи й відповідально аналізуючи певний суспільний феномен
прямо в процесі його становлення чи розгортання, ми отримуємо унікальний шанс впливати
на процеси в соціумі, – отже, покращувати власне буття вже зараз (не очікуючи, доки
«щось важливе» завершиться і виявиться більш комфортним для дослідження). Чекаючи
закінчення цієї війни, ми можемо безповоротно програти велику битву за свідомість наших
співгромадян – отже, допоможемо (чи, принаймні, не завадимо) ворогу перемогти нас і
нав’язати власний спосіб думання та критерії оцінки. Американський економіст Тимофій
Милованов висловив упевненість, що «суспільство різко змінилося на Майдані за духом –
те ж має відбутися інтелектуально». Саме з надією прискорити ці інтелектуальні зміни,
надати їм бодай найменшого імпульсу, я й підготував цю статтю.
Якщо подивитися в широкій історико-політологічній перспективі, то неважко зробити
висновок: нинішня російсько-українська війна розпочалася задовго до анексії Криму в
березні 2014 року. Інформаційний етап гібридної війни проти України Кремль почав,
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практично, одразу після приходу до влади Володимира Путіна, перехід до «активної
фази» відбувся вже після Революції Гідності, – так вважає політолог Андрій Петровський,
котрий переконаний: ворог використовує проти України декілька стратегій одночасно,
посилюючи ефективні й відмовляючись від неефективних прямо у процесі їх одночасного
застосування [14]. Так, на інформаційному фронті співіснує кілька стратегій, побудованих
на базі моделі рефлексивного управління, котра передбачає зміни у світосприйнятті
супротивника й, таким чином, зміну варіантів його можливих рішень в потрібному для
маніпулятора напрямку: «Наприклад, інформаційне залякування масштабним вторгненням
в Україну зіграло важливу роль в ухваленні рішення української влади піти з Криму без
бою. У той же час, була створена ілюзія, що Путін в Криму зупиниться» [14]. Найбільшу
тривогу А. Петровського ще на початку 2015 року викликало те, що інформаційна війна
програється Україною «в суху». Дуже дивною виглядає політика Президента й генштабу,
котрі, за офіційними даними, з належною увагою відновлюють втрати в техніці й особовому
складі, проте в той же час неприпустимо ігнорують інформаційну складову протистояння.
Тому найбільша проблема українського військового керівництва – це нерозуміння
специфіки сучасної війни як багатоманітної комплексної системи: «Про жодну перемогу
не зможемо говорити, доки ворог на нашій території вільно маніпулює інформацією й
завдає поразки без жодного пострілу» [14]. Про поразку України в інформаційній війні
вже наприкінці 2015 року сказав і колишній президент Віктор Ющенко: «Я думаю, що нас
перемагають інформаційно. Тому що ця війна, поряд з лінійною війною, дуже відчутна
для нації. У війні три чверті перемоги робить дух. Чому такий маленький народ, як
в’єтнамці, переміг найкрутішу армію світу? Не зброя у них краща була – дух… Мені не
подобаються розмови про мир, коли треба говорити про перемогу. Мені не подобається,
коли інформаційний простір України – російський». Як бачимо, за рік ситуація на
«медіафронті» так і не змінилася.
У подібному ключі оцінює ситуацію й політичний експерт Роман Білогривий: «Україна
програє інформаційну війну, оскільки жалюгідні спроби наших ЗМІ хоч якось відповідати
виглядають як стрілянина з рогатки по танку» [2]. Вчений пропонує задуматися над тим
неочевидним фактом, що кремлівська пропаганда напрочуд безсовісно, проте ефективно
використовує цілий набір «заборонених прийомів» психологічного й нейролінгвістичного
характеру, серед яких на перше місце виходять маніпуляції з прадавніми архетипами
колективного безсвідомого, що їм протистояти шляхом раціональних аргументів практично
неможливо. Російські пропагандисти експлуатують «архетипи, які складалися сотню
тисяч років. Енергія свідомості в порівнянні з ними – це дитяча хлопавка в порівнянні
з авіаційною бомбою. Ці архетипні структури пронизують глибинні підстави психіки,
структуруючи отриману інформацію у відповідні образи, наповнюючи їх власним життям,
перетворюючи в реальність, набагато реальнішу, ніж навколишній світ … Енергія
реальності тьмяніє на фоні бурхливої енергії архетипів, занурюючи людину в безодню
божевілля» [2]. Люди, свідомість яких потрапила під потужне «бомбардування» давніми
образами-архетипами, вбудованими у певні сучасні «картини», вигідні маніпуляторам, легко
піддавані шкідливим для себе впливам, стають практично безборонними й безпорадними
перед навалою ірраціональних схем та шаблонів, здатних «зазомбувати» будь-кого, навіть
незалежно від культурного рівня.
«Майдан поламав шаблони, вибив з-під ніг опору в завтрашньому дні, розсуваючи
межі можливостей до неймовірності. Причому і в українців, і в росіян. Різниця в
симптоматиці обумовлена тим, куди спрямована ця енергія. В українців вона більше
висвітлила те, що Юнг називав Самістю (центральний елемент психіки, що відповідає
за індивідуалізацію та самосвідомість). Духовні шори, пардон скріпи, накладені на
свідомість росіян, не дали Самості проявитися. Суспільство сховалося під крило
ідентифікації з державою, новою імперією, новим СРСР. Розщеплена енергія попрямувала
на Великого Батька і в Тінь (центр, що притягає все пригнічуване, заперечуване й
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засуджуване людиною в самій собі). А заряджена небувалою енергією Тінь, не маючи
можливості відкрито проявитися, шукає вихід через механізми проекції (в зовнішній
світ, на інших – Я.П.). Зникає багатогранний світ, наповнений свободою й безліччю
смислів. Залишається поляризований світ, де є тільки людина і її Тінь, яку вона бачить
у всьому, що не є нею самою» [2]. Межі реальності й вимислу в пересічних росіян,
піддаваних пропаганді, фактично, зникають, як і здатність до критичного мислення, –
тому протистояти подібним стратегіям у симетричний спосіб, практично, нереально.
Саме тому, підсумовує дослідник, «наша перемога буде не придушенням ворога, а
допомогою другу (тобто пересічним росіянам – Я.П.) в його вільному виборі. У виборі
більш повного, осмисленого життя, наповненого любов’ю, силою і творчою працею,
вільного від страху та пригнічення… Адже Тінь і тривога присутній у кожному, а
значить кожен або змінюється, знаходячи справжню Свободу, або рано чи пізно стає
помічником Путіна» [2]. В цьому контексті важливо згадати й доволі розповсюджену в
сучасному гуманітарному дискурсі тезу про те, що новітні інформаційні війни є, по-суті,
медіа-війнами та «війнами сенсів». Смисл останніх полягає, насамперед, у руйнуванні
«картини світу» об’єкта агресії, в нав’язуванні йому тих типів рішень, до яких би він не
прийшов за домінування традиційної «картини світу» [11, с. 40].
За словами авторитетного експерта в безпековій сфері Володимира Горбуліна,
інформаційний фронт «гібридної війни» Кремля розгортається одночасно за кількома
напрямками: 1) серед населення в зоні конфлікту; 2) серед населення країни, проти якої
здійснюється агресія, однак територія якої не охоплена конфліктом; 3) серед громадян
країни агресора; 4) серед міжнародного співтовариства. Про масштаби інформаційної війни,
розгорнуті Росією проти України, дуже влучно висловився Головнокомандувач об’єднаних
Збройних сил НАТО в Європі Ф. Брідлав: «Це найбільш дивовижний інформаційний
бліцкриг, який ми коли-небудь бачили в історії інформаційних воєн» [6]. Віддаючи належне
авторитету В. Горбуліна, я не схильний погоджуватися з його тезою, що військовий складник
конфлікту «об’єктивно залишається основним чинником його розгортання» – в той час,
як інформаційний складник «виконує не самостійну, а допоміжну роль, більшою мірою
супроводжуючи військову фазу операції» [6]. Як на мене, принаймні від весни 2015 року,
саме елементи інформаційної війни перетворилися на домінуючі в російсько-українському
протистоянні. На думку ж відомої інтелектуалки Оксани Забужко, ця війна від самого початку
була інформаційна («90 відсотків цієї війни виграється на інформаційному фронті»), – проте
ситуацію ускладнює та обставина, що «Україні (досі – Я.П.) не належить її інформаційний
простір». Тотальне заповнення вітчизняного ефіру російським контентом призводить до
дегенерації смаку, формування комплексу внутрішньої неповноцінності, деморалізації,
зневіри в собі, закарбовування у свідомості образу «дурного хохла» [8].
Дуже багато за останні роки написано про тотальну залежність сучасної людини від
інформації. Дехто навіть заявляє, що «нині кожен індивід – це інформаційний продукт.
Якою інформацією він «харчується», відповідно такою і стає його соціальна поведінка»
[18, с. 138]. Тобто, людина, по-суті, – це певний об’єм енергії та інформації, і вектор
застосування енергетичного потенціалу повністю залежить від інформаційного наповнення.
«Інформаційна війна стала основною формою воєнних дій» – відверто зізнався в одному
з інтерв’ю «метр» кремлівської пропаганди Дмітрій Кісєльов, програми якого виводять
концепцію пропаганди на якісно новий рівень, «подаючи неймовірну мішанину фактів, які
у перекрученому вигляді творять нову реальність» [3, с. 12]. «Кремль випереджає всіх
у грі, яку ми віднині можемо називати перетворенням інформації на зброю», – стверджує
медіа-експерт Марк Галеоті. Підступність ситуації полягає в тому, що Москва використовує
свободу слова і свободу інформації, аби спотворити їх базові принципи, нівелювати навики
критичного мислення й маргіналізувати серйозні експертні дискусії (при цьому Кремль, на
думку американського журналіста Майкла Вайса, взяв на озброєння «найогидніші західні
піар-технології»). Саме тому, за словами литовського дипломата Лінаса Лінкявічюса,
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«пропагандистська машина «Russia Today» не менш деструктивна, ніж військові, що
марширують Кримом» [4, с. 3].
По-суті, маємо всі підстави погодитися з висновком британського журналіста
Пітера Померанцева : в путінській Росії вже витворився новий тип авторитаризму,
в якому «традиції кремлівських хитрощів злилися в одне з найновішими методами
маніпулювання людьми за допомогою медій та піар-технологій» [3, с. 10]. У той час, як
попередні авторитарні режими «на три чверті складалися із насильства і на одну чверть
із пропаганди, то цей практично повністю складається з пропаганди і з дуже незначної
частки насильства» (за Ігорем Яковенком). Поєднання «ТВ-кратії, розпливчастої ідеології
та майже узаконеної корупції» – ось основа режиму Путіна, творці якого навчилися
досконало поєднувати авторитаризм і розважальну складову медіа-контенту. Мета програм,
котрі заполонили російське телебачення, – тримати глядачів «на гачку», постійно тримати
в напрузі, збивати з пантелику, повсякчас викликати параною та пасивність (тільки б
не бажання думати й готовність діяти!) [3, с. 11-12]. В означеному контексті російське
телебачення, контрольоване спецслужбами, є могутнім інструментом і втіленням влади,
«центральним механізмом авторитаризму нового типу». Характеризуючи російський
медіа-простір, мимоволі згадуєш слова філософа Леона Візельтира про те, що сьогодні
«ознакою чесної людини є те, що її від медій нудить». «Злим генієм», котрий створив
публічний образ Путіна та «рашистську» псевдоідеологію, за висновками багатьох
експертів, є Владислав Сурков – «сірий кардинал Кремля», закомплексований «ляльковод»,
вражений манією величі, цілковито аморальний і збочено самовпевнений (саме так його
характеризує Пітер Померанцев).
Росія багато років цілком успішно випробовувала в українському інформаційному
просторі новітні технології нав’язування вигідних для неї сенсів, паралельно до
дискредитації власне української історичної пам’яті, культурних сенсів та духовних
цінностей. Поки, нарешті, в 2014 році «війна сенсів» не перейшла з віртуальної площини
в цілком реальну, роблячи військову конфронтацію неуникненною, безальтернативною
і щоразу гострішою («відсікаючи» можливі варіанти примирення та порозуміння між
учасниками конфлікту).
Кремлівська пропаганда досить успішно експлуатує образи й сюжети (як позитивного,
так і негативного забарвлення), добре відомі кільком поколінням колишніх громадян
СРСР з фільмів та книг про Другу світову війну. Саме звідси й розповіді про «звірства
карателів», «розп’ятих хлопчиків», «згвалтованих дівчаток», «закатованих правосєками
російськомовних бабусь», «спалені села», «розбомблені заводи та шахти» тощо – розповіді,
котрі лягають на підготовлений ще радянською пропагандою психологічний грунт.
Саме вони мали викликати прямі асоціації з «безчинствами гітлерівських окупантів» у
1940-х роках, з одного боку, – та бажання воювати проти них за прикладом «героїчних
червоних партизанів», з іншого боку.
Тому так легко мешканці східних областей вірили й досі, на жаль, вірять у загрозу
з боку «фашистів-правосєків», котрих, мовляв, приїхало кілька тисяч потягами на Донбас
«поголовно вирізать усіх російськомовних» (навіть мій знайомий юнак з Донецька,
учасник Євромайдану в Києві, майже повірив у можливість такого повороту подій влітку
2014 року!). До речі, за розповідями мешканців Донбасу, досить часто перші озброєні
загони сепаратистів створювалися на основі добровільно зібраних з місцевих чоловіків
осередків самооборони від «кривавих фашистів з Києва, які навіть «беркутівців» живцем
палили». Тобто, люди реально повірили, що їхні сім’ї приїдуть вирізати, тому і взялися за
зброю. А потім вороття вже не було.
На думку авторитетного вітчизняного політолога Тараса Возняка, «спусковим гачком»
для російських реваншистів стала ще Помаранчева революція – відчайдушна спроба
вирватися зі сфери впливу Росії. Саме відтоді Путін, для якого Україна завжди була
«територією болю та приниження» (вислів С. Бєлковського), – перейшов до практичного
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втілення стратегії нового перерозподілу світу [13, с. 86-87]. Агресивне захоплення України
йшло за секторами – банківський, енергетичний, освітній, оборонний, безпековий тощо.
Україна послідовно «відсікалася» від будь-яких неросійських інтеграційних проектів;
її державний апарат опановувався зсередини відвертими російськими агентами; розвал
держави мали довершити повальна деморалізація, цинізм і корупція влади на всіх рівнях.
Лише Євромайдан зміг зупинити цей процес тотальної деградації країни – вибух протесту
проти «показової спроби принизити й упокорити українське суспільство – демонстративно
за наказом Путіна не підписувати Угоду про асоціацію України з ЄС» [13, с. 88].
Отже, розвиваючи ідею Т. Возняка, можна припустити, що Євромайдан виявився
наступною важливою віхою неоголошеної «гібридної» війни Кремля супроти України.
Перший етап – від Майдану-2004 до Майдану-2013 – умовно можна кваліфікувати
як підготовчий. На другому етапі, тривалість якого нині годі й передбачити,
особливої актуальності, окрім прямих військових дій, набула діяльність диверсійнорозвідувальних груп, терористів, провокаторів, саботажників та інформаторів у силових
структурах, судовій системі, енергетичному секторі тощо. Але методи інформаційнопропагандистського тиску досі лишаються домінуючими, становлять реальну загрозу для
збереження української державності.
Філософ Юрій Лобода впевнений, що російська військова агресія була неминучою –
але не лише з вини Кремля, але й через штучне консервування цивілізаційної кризи в
самій Україні. Замість конкурентноспроможної і демократичної європейської держави, ми
отримали «напівкримінальний бізнес-проект», «неофеодальне квазідержавне утворення під
назвою «Україна». За подібних обставин неуникненний цивілізаційний вибух стався під час
Євромайдану, і завдяки йому «оголилося» віковічне українсько-російське протистояння –
війна цінностей та світоглядних орієнтирів перейшла в «гарячу» фазу [1]. Таким чином,
розвиваючи тезу Ю. Лободи, можна стерджувати: слабкі та скорумповані українські еліти,
позбавлені державницького мислення та відчуття відповідальності перед нащадками, всі
роки формальної незалежності насправді дуже залежали від Кремля й навіть не робили
реальних спроб розірвати це «зачакловане коло». Путін сприймав їх поведінку як гарантію
нездатності до запеклого опору, а їх самих – як «легку здобич», тому й розпочав анексію
української території. Слабкість жертви завжди провокує агресора. Події на Донбасі, за
Ю. Лободою, – це «російська агресія у формі терору, яка відбувається під прикриттям
соціального бунту». Ця війна потрібна Кремлю, аби упокорювати «нежиттєздатне»
російське суспільство, обравши на роль «смертельного ворога» міфічний «український
фашизм». Запорукою української перемоги вчений вважає те, що ми зуміли зберегти і
зміцнити свої цінності [1], – тобто, комунікативно-інформаційні виміри сучасної російськоукраїнської війни й надалі не втрачатимуть своєї вагомості та актуальності.
Втім, необхідно згадати й інші дослідницькі підходи, адже зі здатністю адекватно
осмислити тему російсько-українського військового конфлікту саме «тут і зараз» прямо
пов’язане майбутнє країни на багато десятиліть вперед. Так, політичний експерт Євгеній
Магда в якості двох головних причин розв’язання Росією «гібридної війни» проти України
називає «фатальне поєднання» – масштаб і нереформованість нашої країни. Коли до цих
чинників додати величезні фінансові резерви Росії, а також наявність «легіону» агентів
російського впливу в широких колах українських і європейських політиків, – російська
агресія виглядатиме цілковито передбачуваною [11, с. 7]. Вчений вважає першим
випробуванням методів гібридної війни проти України саме «інформаційну бомбу» – т.зв.
«касетний скандал», інспірований російськими спецслужбами проти Леоніда Кучми у
2000 році у відповідь на реальні євроінтеграційні наміри останнього. Наступними етапами
гібридної війни стали спроба захопити український острів Тузла в 2003 році, а також
«газові війни» 2007 і 2009 років [11, с. 40, 227, 265].
Перетворення України на державу «жертовної поведінки» стало не лише наслідком
діяльності Віктора Януковича, але й результатом «нездатності кожного з його попередників
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реформувати українські суспільні та економічні відносини, або хоча б дати відчутний
поштовх до змін». Саме нерішучість політичного керівництва України («пасивність, що
межує зі злочинною недбалістю») протягом усього періоду незалежності, велика кількість
змарнованих нагод для проведення реформ перетворили нашу державу на «зручний
об’єкт гібридної війни». Періодом максимальної втрати Україною зовнішньополітичної
суб’єктності стало президентство Віктора Януковича, котре характеризувалося брутальним
наступом на опозицію, незалежні ЗМІ та наростанням авторитарних тенденцій [11, с. 8,
34, 264]. Інформація в західних ЗМІ про «неповноцінність» та «мафіозний характер»
української держави об’єктивно грали на руку російській пропагандистській машині, адже
дискредитувала не лише режим Віктора Януковича, але й Україну вцілому.
Нинішню війну Росії проти України Є. Магда називає «найбільш тривалою і
кровопролитною гібридною війною в новітній історії людства», а також зазначає, що
вона була б неможлива без багаторічної підготовки. Той факт, що країна вистояла
перед «кремлівським гібридним бліцкригом» завдяки високому рівню громадянської
самоорганізації та патріотизму, – вчений взагалі вважає «чудом», враховуючи досі
неподоланий комплекс власної національної неповноцінності та егоїзм тих, «хто називає
себе національною елітою» [11, с. 15, 35-37]. Після того, як Україну врятували «залишки
середнього класу і звичайні небайдужі громадяни», військовий компонент протистояння
почав відігравати другорядну, підпорядковану роль [11, с. 38].
Відтепер стратегія Кремля полягає, насамперед, не в мілітарних, а інформаційнопсихологічних чинниках: масована дезінформація про стан страв на Донбасі й Україні
вцілому; нагнітання зневіри, паніки, напруги, «апокаліптичних» передчуттів в українському
інформаційному просторі, підрив довіри до влади; провокування «непереборних» конфліктів
у вітчизняному політикумі; дії щодо гальмування реформ, оголошення їх «несвоєчасності»
під час військових дій, «розхитування» ситуації в економічній сфері; дискредитація
України як адекватного партнера на міжнародній арені; дискредитація історичних постатей,
здатних стати консолідуючими фігурами для української нації; нагнітання зневаги до самої
ідеї української державності в середовищі власних громадян; експлуатація та штучне
протиставлення різних ідентичностей в межах однієї країни, протиставлення регіонів одне
одному, – власне, все те, чим російські спецслужби займалися вже протягом багатьох
років. Проте нині ці методи застосовуються значно інтенсивніше, відвертіше, нахабніше,
із залученням величезних фінансових та кадрових ресурсів, оскільки програш у цій війні
буде рівнозначним для Путіна втратою омріяного контролю над т.зв. «пострадянським
простором», ганебним крахом претензій РФ на роль сучасної «наддержави». Доречно в
цьому контексті навести думку експерта зі стратегій Євгена Глібовицького, котрий пояснює
російську війскову агресію бажанням Путіна тримати українців у постійному відчутті
загрози: «Неможливо перейти від цінностей виживання до цінностей самовираження,
якщо не гарантована безпека… Отже, доки не вирішимо проблеми безпеки, не зможемо
розвиватися як суспільство. Водночас вирішити їх не можна через замирення з агресором
чи задоволення його вимог. Бо завтра буде нова вимога й нова загроза… Доки ця небезпека
існує, росіяни намагатимуться грати на ній» [12, с. 8]. Головна мета Путіна, в подібній
перспективі, – унеможливити постреволюційний розвиток України, насамперед, у площині
ціннісній, морально-етичній, не дати провести успішні реформи, викорінити корупцію та
запровадити реальне, а не декларативне верховенство права.
За подібних обставин особливої слушності набуває теза Євгенія Магди: «Обмеження
ворожого доступу до українського інформаційного простору видається більш важливим
завданням, аніж побудова відомої стіни на кордоні з РФ» [11, с. 306]. За великим рахунком,
пропагандистська машина Кремля створила і нав’язала через медіа-ресурси мільйонам
російських і українських громадян абсолютно вигадану, неіснуючу реальність та медіаобрази, котрі не мають жодного відношення до дійсності (найближча аналогія – пропаганда
Північної Кореї).
136

Збірник наукових статей. Випуск 37, 2015
У результаті ненависть та агресія до неіснуючих «київських карателів» роздмухується
з новою силою, а об’єктом і жертвою інформаційної війни та безперервної «психічної
атаки» Кремля стають навіть не так українські, як, власне, російські громадяни. Психіка
населення обох країн знаходиться в стані постійного стресу, деструктивного збудження,
відчуття наростаючої напруги, – вірогідність масових неконтрольованих реакцій у обох
випадках зростає. До військового та економічного виснаження супротивників може
додатися ще й морально-психологічне.
У контексті аналізу глибинних підстав сучасної російсько-української війни,
інформаційні аспекти якої ми досліджуємо, варто вказати на засадниче, фундаментальне,
світоглядне протистояння України та Росії як соціокультурних, політичних і цивілізаційних
антагоністів. З сучасних авторів цю дилему найбільш виразно й емоційно переконливо
сформулював письменник Валерій Примост ще в березні 2014 року: «Росія-імперія – це
наш екзистенційний смертельний ворог. Вона ніколи не зупиниться. Вже конаючи, вона
все ще тягнутиметься до нашої Батьківщини… Або імперська Росія, або вільна Україна.
Третього не дано… Українці, обравши шлях на Захід, руйнують усю конструкцію
державної ідеології північного сусіда, всі міфи про його «особливий шлях» [17]. Історичну
місію українців ХХІ ст. В. Примост формулює доволі недвозначно: «Перемогти це
чудовисько, перемогти імперію! Ніхто, крім нас, цього не зробить. Ми породили цю
потвору тисячу років тому – нам її і вбивати!» [17]. «Якщо хочеш жити вільно і заможно,
перше правило: розвали імперію. Особливо якщо це імперія Російська чи Радянська» –
мудро повчає Ярослав Грицак. У подібному ключі сучасну Росію характеризує й відомий
блогер Сергій Іванов: «На нас напала потужна й інфікована смертельним вірусом потвора.
Оскільки українці не мають сил її подолати, то повинні відгородитися від неї й завдати
шкоди точковими ударами» [9]. На думку блогера, Донбас, який «продається за тушонку»,
заслужив цю війну, а українці, щоб вижити, мають стати жорстокішими за росіян, котрі
«безжально вбивають нас на нашій же землі» [9]. Подібні тези, доволі часто озвучувані
й позиціоновані у вітчизняному соціокультурному просторі як аналітичні роздуми, є
насправді ефективною зброєю інформаційної війни супроти агресії Кремля – зброєю, що
її громадські активісти та публічні інтелектуали вимушені самотужки «виготовляти» та
застосовувати за першої-ліпшої нагоди, не чекаючи, доки нарешті офіційно уповноважені
державні чиновники вироблять хоч якусь стратегію інформаційного спротиву.
В середовищі вітчизняних інтелектуалів, котрі на волонтерських засадах взяли
на себе функцію «бійців ідеологічного фронту», тривалий час циркулює теза про
штучний, неприродний характер Російської Федерації, особливо у форматі путінського
авторитаризму. «Колос на глиняних ногах», «запальна суміш сталінізму та радикального
православ’я», «Вавилонська вежа, котра стоїть на нафто- та газопроводах», «бензоколонка,
керована ФСБ, яка вдає з себе державу», – ці та подібні до них метафори передають
сутність подібного підходу.
Іншим важливим аспектом українсько-російського інформаційного протистояння
є доволі поширене в українському медіапросторі уявлення про те, що переважна
більшість пересічних росіян вже давно перетворилася на такого собі «колективного
Путіна», добровільно сприйнявши неоімперську істерію режиму за ліки від ураженого
честолюбства. Доречно в цьому контексті процитувати російсько-американського історика
Юрія Фельштинського, на думку якого, Путін, за прикладом Сталіна, штовхає світ у
полум’я великої війни: «Путін протягом 14 років вибудував систему, в якій влада може
існувати відірвано від народу, а народ не має важелів впливу на цю владу. Насправді це
стара радянська система, в якій жив десятиліттями СРСР, в якій жив і працював у КДБ
Путін. Він цю систему знає, любить, і вона його влаштовує. Путін завжди діяв в інтересах
влади і проти народу. Нинішня Росія для Путіна і вузького кола його прихильників, які
нею керують, – інструмент для реалізації політичної програми з відтворення Російської
імперії. Росіяни – гарматне м’ясо в цій грі… Населенню РФ так і не пояснили, чому
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розпався СРСР. Не пояснили, що це не помилка, а природний процес. Не пояснили, що
десятиліттями при владі в СРСР стояли злочинці, що сталінська тиранія – найстрашніша
з усіх сучасних. Що наші діди і батьки були співучасниками злочинів проти людства,
окрім тих, хто загинув від рук сталінських катів (хоча серед жертв виявилося багато тих,
хто спочатку були співучасниками й навіть катами)… Росію знову почали боятися. Життя
цієї червоної Росії коротке. Питання в тому, у скільки жертв обійдеться самій Росії та її
сусідам остання спроба воскреснути з мертвих» [20].
Чеський історик Ярослав Пешек, намагаючись зрозуміти, чому ж росіяни так легко
дозволяють себе обманювати, вдається до розлогого екскурсу в ментальну історію:
«Цілими століттями росіяни розвивалися як народ відсталих невільників без будьяких прав. Вони звикли до масового терору, екстремізму, міліцейських переслідувань та
життя в брехні. Це призвело до розчарування та комплексів меншовартості.... У всьому
покладатися на державу, боятися ворожого навколишнього світу, який щосили домагається
поразки РФ, – це типові атрибути рабської психології, яка і є причиною відсталості
Росії у світовому масштабі. На жаль, сьогодні в цій країні ми знайдемо насамперед не
самодостатній, культурний народ із високим рівнем самосвідомості, а в абсолютній
більшості закомплексованих нащадків колишніх невільників» [15]. Вітчизняний інтелектуал
Михайло Слабошпицький безапеляційно констатує, що «путінократична мафіозна держава
в зародку душить несміливі натяки на елементи громадянського суспільства». Ще різкіше
висловився російський (!) історик Дмитро Шушарін, для якого Росія – «вічне, неубутне
зло, постійна небезпека для всього світу, хронічна хвороба людства, від якої воно, мабуть,
загине» [18, с. 204].
Ярослав Грицак, застосувавши дуже популярний нині в середовищі гуманітаріїв
ціннісний підхід, прийшов до висновку, що путінський режим є глибоко вкоріненим
у Росії. Прихід Путіна до влади був цілковито прогнозованим і закономірним, адже
відповідав бажанням і настроям переважної більшості росіян, серед яких домінують
цінності виживання та потяг до «твердої руки» (натомість серед українців у останнє
десятиліття стався «ціннісний злам» на користь цінностей самовираження як домінуючих
екзистенційних пріоритетів) [7]. Саме пересічні росіяни дозволили Путіну відродити
диктатуру – ось ключова теза цілого ряду експертних оцінок, багаторазове тиражування
яких стає важливим і ефективним засобом протидії агресору в царині публічної інформації
та масової комунікації.
В контексті аналізу особливостей інформаційно-пропагандистської зброї Кремля
мусимо відзначити надзвичайно високу ефективність реалізації стратегії «геополітичної
мобілізації» населення РФ, впроваджуваної російським керівництвом протягом 2000-х років.
Це здійснювалося через класичні механізми нав’язування власному народу гіпертрофованоспотворених образів «зовнішнього ворога», відчуття Росії як «оточеної фортеці»
(останнього оплоту «незіпсованої», «автентичної» духовності), поступальне нарощування
антиамериканської та антизахідної риторики [6]. Хвилю «кольорових революцій» та зміни
політичних режимів на пострадянському просторі переважна більшість росіян сприйняла
як інспіровану ззовні загрозу для всієї світової стабільності, виклик «історичній місії»
РФ, підступні інтриги США з метою принизити Росію та завадити їй «зайняти належне
місце» на міжнародній арені. Тому Путін в сучасній Росії сприймається, переважно, не
лише як «гарант стабільності», але і як «захисник честі та гідності росіян», беззаперечний
національний лідер, видатний державний діяч світового масштабу.
Паралельно до звеличення Путіна як в офіційній ідеології Кремля, так і в масовій
свідомості росіян, на обох цих рівнях від періоду Євромайдану українців дедалі
агресивніше позиціонують «уже не як частину своєї спільноти, а радше як ворогів,
котрим треба помститися за руйнацію звичної картини світу» [5]. Коли російським
окупантам на Донбасі довелося відчути силу української зброї, до ненависті, мстивості
за «зраду» та нахабної агресивності додався цілковито новий емоційний компонент –
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перелякана повага. Найкраще цей ментальний сюжет передала відома письменниця
Оксана Забужко ще влітку 2014 року: «А всі помітили, що з початком бойових дій ми для
нападників стали вже не «хохлы», а «укры»? Дискурс змінився, нас «підвищили рангом».
На місце смішного, дебілкуватого тубільця-салоїда («младшего брата») в імперській
свідомості з’явився таємничий, грізний «укр», який чомусь замість «растворять ворота»
й наливати б’є в морду… «Укри» – це і є, по факту, визнання української незалежності:
кінець колоніального міфу… Це антиколоніальна війна, так. А Революція гідності –
лиш один із її псевдонімів» [5]. На нашу думку, надзвичайно важливо саме зараз, після
гірких розчарувань у дієвості всіляких «мінських домовленостей», максимально широко
розповсюджувати в українському соціокультурному просторі загалом та в середовищі
бійців Збройних Сил зокрема тезу про те, що на Донбасі триває саме Війна за
Незалежність, антиколоніальна війна.
Натомість усе частіше доводиться чути про наростання масового незадоволення, а
то й відвертого обурення тим, як влада веде цю війну. «Війна – це страшне зло і удар
по Україні, але ще гірше те, що її використовують як виправдання проблем, як прикриття
бездіяльності» – саме ці слова українського фінансиста Андрія Мовчана відображають
ставлення багатьох українців до суті військового конфлікту на Донбасі й тих «дивних»
форм, яких він набув сьогодні. Одним зі способів тиску Росії на Україну, на думку
політичного аналітика Олександра Солонька, є деморалізація суспільства та придушення
волі до боротьби: « Улюблений спосіб Москви в цьому плані – дискредитація самого
сенсу боротьби, насадження комплексу штучності та меншовартості народу та державнотериторіального утворення, в якому він проживає. На жаль, тут Кремлю активно
підіграють місцеві еліти. Одні їх представники – свідомо, інші – ні» [19]. Проблема
зневіри та деморалізації поглиблюється імітаційним характером реформ, які буцім-то
проводить уряд Арсенія Яценюка, перманентним нагнітанням атмосфери невпевненості,
страху за завташній день, наростанням відчуття знесиленої байдужості. Ситуацію межово
загострює й та обставина, що «правоохоронні органи знов виконують роль репресивної
машини в середині країни, поки громадяни з державницьким інстинктом разом з солдатами
і офіцерами захищають країну від зовнішнього ворога. Наростає загроза реваншу
проросійських колабораціоністів на найвищому рівні… А центральна влада, поки що, куди
більш активно бореться із правою опозицією та добровольчим рухом, ніж з проросійськими
силами» [19]. Подібні настрої, надзвичайно поширені в націонал-патріотичному середовищі,
з одного боку, цілковито відображають реальну ситуацію в країні, – але, з іншого боку,
опосередковано сприяють досягненню цілей кремлівської пропаганди щодо максимальної
дискредитації всього, з Україною пов’язаного.
Величезною проблемою, від можливості вирішення якої залежить суверенітет і
соборність нашої країни, є відсутність дієвої патріотично-пропагандистської роботи
з населенням Донбасу, збереження ганебно-злочинної традиції залишати культурноінформаційний простір цілого регіону на відкуп російським та проросійським ЗМІ.
Антиукраїнська пропаганда досі надзвичайно дієва навіть у звільнених від терористів
населених пунктах. Так, патріотично налаштований переселенець зі Слов’янська на
ім’я Сергій ще у травні 2014 року застерігав: «Ця війна може перерости в партизанськогромадянську, якщо не оголосити пропагандистську війну… Просто без інформаційної війни
ми таку війну не виграємо. Західній Україні це важко зрозуміти і Центральній теж. Вони
хоч якусь інформацію мають. Я здивувався, коли на Західній Україні мені сказали, що там
більше 80 % жителів побували за кордоном, побачили і подихали волею. А в нас уся воля
полягає в тому, що я зумів заховатися в погребі і тихцем з’їсти банку варення. Про волю як
таку там не хочуть чути і зараз. І українське там не люблять і бояться» [16].
Як вже зазначалося, на «медіа-фронті» Кремль поки-що перемагає, – але й тут маємо
окремі локальні успіхи та цілу плеяду молодих талановитих журналістів, котрі блискуче
розвінчують брехню російського «агітпропу». Як приклад, варто згадати популярного
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блогера-публіциста Дениса Казанського та його статтю з доволі промовистою назвою
«Війна як реаліті-шоу», де автор детально пояснює, яким чином Росія через ЗМІ прикриває
власні військові злочини «напівміфічними персонажами, які в міру своїх «талантів» грають
роль польових командирів і лідерів самопроголошених республік» [10]. Тому російські
медії підміняють реальність таким собі «реаліті-шоу з великим бюджетом, у якого є
свої режисери та продюсери»: «Якби не ТБ, ми навряд чи коли-небудь дізналися б про
Моторолу, якого «розкрутили» пропагандисти з LifeNews. Кумедний гопник невеличкого
зросту дуже добре підходив на роль такого собі солдата Бровкіна, тож був швидко
піднесений медіа-технологами до рівня військового генія. Останнім часом Моторола вже
не так воює, як позує перед телекамерами біля лінії фронту, розповідаючи про чергову
«героїчну» перемогу над ЗСУ…Він давно вже має статус сакральної фігури в цій війні й
мусить і далі грати вигадану для нього роль хороброго та невмирущого командира. Такого
вмирати на передову, звісно, не пошлють» [10]. Фейкова війна, фейкові «ополченці» та
їх «командири», імітація «народного опору» військові фахівці з Росії, яким доводиться
прикидатися то «доровольцями», то «відпускниками», – подібні месиджі мали б якомога
частіше тиражуватися у вітчизняних ЗМІ як протидія пропаганді Кремля.
Обов’язковим елементом сучасної інформаційної війни є демонізація ворога на рівні
символів та соціокультурних кодів, а також героїзація «своїх» шляхом гіперболізації звитяг
і чеснот. «Сакральні місця» бойової слави, жертовної загибелі героїв та культові персонажі
вже встигли з’явитися і на цій війні. Іловайськ, Савур-Могила, Дебальцево, Піски, Донецьке
летовище – ось типові полісемантичні символи російсько-української війни, котрі поєднують
амбівалентні уявлення про доблесть героїв-солдат, їхню героїчну поразку та загибель з вини
бездарних генералів, одвічний трагізм української історії, незнищенність українського духу,
попри перманентну продажність еліт (від гетьманів до президентів).
Нова Україна потребує нових символів, як стверджує Ярослав Грицак. Символи ці мають
об’єднувати, надихати, морально й духовно укріплювати націю, посилювати її здатність до
опору агресору, мобілізувати волю до боротьби та віру у власні сили. Такими символами
для мільйонів українських громадян вже встигли стати «кіборги» з Донецького летовища,
«українські термінатори», «універсальні солдати», наділені нелюдською витривалістю,
звитягою та хоробрістю. З культурологічної точки зору маємо дуже цікавий феномен:
поєднання в одному образі елементів народного фольклору та сучасних техногенних
блокбастерів, своєрідний «мікс» казки, епосу, триллера й наукової фантастики. Після того,
як американський журналіст російського походження Сергій Лойко в жовтні 2014 року
зробив блискучий репортаж з Донецького летовища, протистояння «кіборгів» та «сепарів»
позиціонується в якості есхатологічної боротьби між уособленням героїчної «надлюдськості»
українських воїнів – та здичавіло-варварської «нелюдськості» російських загарбниківтерористів, які сприймаються в патріотичному середовищі як «сміття», «покидьки»,
«людський мотлох», «нечисть», «сарана» (а то й узагалі «недо-люди»).
С. Лойко першим розповів про українських воїнів у епічному дусі – як про
«братство героїв», «абсолютне добро», котре бореться супроти «абсолютного зла».
Дивуючись, навіщо захищати цей нікому не потрібний «обгризок, руїни спаленого,
підірваного аеропорту», журналіст проводить паралель зі Сталінградською битвою:
«В Сталінграді був зламаний, за радянськими кліше, хребет фашизму. Тут я бачив, як
ламався хребет мордоризму, оркізму, цьому беззмістовному кровожерливому тероризму
(курсив мій – Я.П.)» (цитата з виступу С. Лойка в ефірі радіостанції «Эхо Москвы»).
Схоже, цей 61-річний чоловік пережив разом з бійцями глибоке внутрішнє потрясіння й
екзистенційне прозріння, котрі дозволили йому десь на інтуїтивному рівні відчути духовну
велич і містичну значимість боротьби за Донецьке летовище для самоствердження та
відродження самоповаги українських армії та нації.
Досвідчений журналіст з величезною повагою і щирим захопленням описав «кіборгів»,
з якими чотири дні провів у самому пеклі війни, вражений «спокійною впевненою гідною
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поведінкою» цих «красивих людей»: «Є 40-річні, 30-річні, 20-річні, 18-річні. Більшість –
з однією чи кількома вищими освітами. Я давно не був у такій культурній компанії…
У моменти відпочинку ми обговорювали все: кіно, театр, літературу, мистецтво…
Мене вразила епічність тих подій. Почувався частиною приголомшливого людського
одкровення. Цього не побачиш у жодному кіно чи театрі. Я був в одному човні з людьми,
які боролися з 9-бальним штормом і перемогли його…
На цих закопчених обличчях була непохитність і страшна, воєнна напруга. Якби не
вбивали, подумав би, що це – фільм про війну з прекрасними акторами… Це були чоловіки,
які робили чоловічу справу, не випинаючи себе. Усвідомлювали, що вони – справжні
герої, але скромніших людей я не зустрічав ніколи» [21]. Саме на прикладі цих героїв
С. Лойко закликає українців виховувати молодих людей, які побудують нове суспільство:
«Треба отримувати живу картинку, робити героїчні фото й відео, виховувати патріотизм у
людях, створювати образ народної армії. Це зараз потрібне Україні. І кожна секунда – на
вагу золота… Вплив буде гігантський. Причетність до подвигу робить кожного чистішим,
вивищує як людину. Це наче прочитання гарної книжки, перегляд доброго кіно…
Діти мають це вивчати в школі. Щоб поговорити про мужність, тепер не треба
повертатися до якоїсь битви з глибокої історії. Бо герої живуть поруч. Справжні, живі. Їх
потрібно запрошувати до шкіл, аби розповіли, як захищали аеропорт і навіщо це робили.
Людський капітал – найбільше багатство України» [21]. Тому одним із базових завдань
вітчизняних інтелектуалів-«воїнів пера» має стати завдання переконати і власних громадян,
і іноземців у тому, що Україна – це не лише «країна кидалова, обналу й відкату» (вислів
Т. Милованова), але й Батьківщина незламних «кіборгів», готових заради честі воїна та
гідності нації на смерть, відчайдушно, як за останню надію, битися за летовище, котре
«захистити неможливо і котре захищати непотрібно». Надзвичайно важливо доносити
до українців думку: Революція Гідності справила-таки колосальний вплив навіть на тих,
хто про це й не здогадується, – і ми ще нескоро прийдемо до усвідомлення реальних
масштабів цього впливу.
Висновки: В умовах сучасного інформаційно-мережевого суспільства війна набуває
не просто «гібридного», але й тотального характеру, тому мілітарні події важать навіть
менше в «галактиці інтернету», аніж максимально оперативне, швидке й повномасштабне
їх висвітлення якомога більшою кількістю ЗМІ. Роль добре спланованої дезінформації
також послідовно зростає, й російська пропаганда у 2014 році продемонструвала небачений
раніше за масштабами, нахабством, цинізмом, емоційно-психологічною гіпернасиченістю,
ірраціональною бездоказовістю, небезпечністю для об’єктів впливу й задіяними ресурсами
зразок «коврового бомбардування дезінформацією» (центрованої довкола дискурсу
ненависті), унікальний у світовій історії. Нині кинуто виклик не лише перспективам
існування української нації та державності – мова йде про інформаційну безпеку Європи
та світу, про довіру до ЗМІ вцілому й необхідність вироблення конкретних «інформаційних
фільтрів», аби захистити психіку пересічних обивателів від ексцесів «дезінформаційноманіпулятивного безумства».
Російська революція 1917 року змусила всю систему західного капіталізму
трансформуватися в напрямку гуманізації, олюднення, поступок незаможним класам (котрі
могли би повторити «російський досвід» у разі надмірного тиску на них). Можливо,
російський «дезінформаційний виклик», кинутий всьому цивілізованому світу в 20142015 роках, змусить сучасні західні демократії виробити й запровадити дієві механізми
стримування російських «інформаційних кілерів» та їхніх послідовників і лобістів у
Європі, котрі й надалі інтенсивно розхитують систему світової безпеки, провокуючи нові
конфлікти та осередки напруження на Європейському континенті.
В той час, коли в період Революції Гідності українцям вдалося здобути перемогу в
інформаційній війні над російською державною пропагандистською машиною, переконавши
весь демократичний світ підтримати наш народ у його прагненні до свободи й демократії, –
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під час мілітарної фази російсько-українського протистояння ініціатива перейшла до
російської сторони, зусилля якої спрямовані на максимальну дискредитацію української
державності, влади та Збройних Сил. Значною мірою ця обставина зумовлена відсутністю
належної уваги з боку вітчизняних високопосадовців до інформаційних, соціокультурних
та ідеологічних аспектів протистояння з окупантом.
Потреба створення якісної та конкурентноспроможної української культурноінформаційної продукції, вироблення україноцентричного дискурсу для ЗМІ, є нині
надзвичайно актуальною, як і гостра необхідність активного нарощування потенціалу
українського інформаційного спротиву та популяризації країни на міжнародній арені. Без
перемоги на інформаційному «фронті» визволення українських територій від окупантів
видається малоймовірним.
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Потапенко Я. Информационная составляющая современной российско-украинской
войны: попытка комплексного междисциплинарного анализа.
В статье проанализированы специфические особенности информационной войны как элемента
гибридного военного конфликта, развязанного российско-террористическими захватчиками на
территории Украины. Автор убедительно доказывает, что в настоящее время стратегия
Кремля заключается, прежде всего, не в милитаристских, а информационно-психологических
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факторах: массированная дезинформация о состоянии дел на Донбассе и Украине вцелом;
нагнетание уныния, паники, напряженности, «апокалиптических» предчувствий в украинском
информационном пространстве, подрыв доверия к власти; провоцирование «непреодолимых»
конфликтов в отечественном политикуме; дискредитация Украины как адекватного партнера на
международной арене; нагнетание пренебрежения к самой идее украинской государственности в
обществе. Сделан вывод о безальтернативности создания качественной украинской культурноинформационной продукции, выработки украиноцентричного дискурса для СМИ, необходимости
активного наращивания потенциала украинского информационного сопротивления и популяризации
страны на международной арене.
Ключевые слова: информационная война, русско-украинская война, кремлевская пропаганда,
«медиафронт», зарубежные СМИ.
Potapenko Y. The information component of the modern Russian-Ukrainian war: an attempt
of complex interdisciplinary analysis.
The article analyzes the specific features of information war as an element of hybrid war waged by
the Russian-terrorist invaders on the territory of Ukraine. The author convincingly proves that currently
the Kremlin’s strategy is not only militaristic, but also information-psychological factors: the massive
disinformation about the situation in the Donbas and in the Ukraine in general; increasing gloom, panic,
stress, «apocalyptic» premonitions in the Ukrainian information space, undermining confidence in the
government; provoking an «insurmountable» conflict in domestic politics; the discredit of Ukraine as an
adequate partner in the international arena; discharge of disregard for the idea of Ukrainian statehood
in an environment of their own citizens. The conclusion about necessity of creation of high-quality
Ukrainian cultural-informational products, production ukraincentrical discourse for the media, the need
for active capacity building of the Ukrainian information resistance and the promotion of the country in
the international arena.
Keywords: information war, the Russo-Ukrainian war, Kremlin propaganda, «the Mediafronte»,
foreign media.
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УДК 327:325.14
Cheslava Namoniuk
(Кyiv)
A HIGH TIDE OF THE MIGRANTS’ FLOWS TO EUROPE:
THE ROOT CAUSES AND POLITICAL EFFECTS
The scientific research aligns the most prevailing motives and the most probable political
outcomes of the immense forced immigrants’ flow to the EU countries in 2015. The article is
dedicated to the analysis of the EU policy towards the greatest migration crisis since the Second
World War in Europe. The effect of the European Union’s weak foreign policy concerning the
cessation of the warfare in Syria and other countries of the Middle East is shown. The main reasons
of Europe’s political crisis in 2015 is investigated in the publication. The scientific work reveals all
the key issues of the EU situation rescue and brings forward the prospective ways of the European
Union geopolitical strategy changes. The conclusions concerning the need for preventing the global
forced migration are made in the article, as the main reasons for people’s displacement are the
wars, revolutions and other events, which are followed by the political instability. The necessary
recommendations towards avoiding of the EU reactive reply to the international development
challenges are brought up in the research. A caution of diplomatic failure of the European Union in
front of the aggressive states is made in the research.
Keywords: migration tide, refugees, displaced persons, political outcomes, the EU reactive policy.

144

Збірник наукових статей. Випуск 37, 2015
Stating of the problem.The migration crisis caused by refugee flows from the regions
seized by wars and conflicts in many countries is spread on European Union, which tries to
avoid the amounts of illegal immigrants and asylum seekers. Those measures, taken by the main
EU governments are still not enough. A great threat of the Union disintegration and Schengen
area downfall maintains because of the opposite pivotal views of the member states concerning
the conducting of migration policy.
Analysis of research and publications. The issues of migration in contemporary politics
were explored by such authors as S. Sassen [8] and J. Hollifield [3]. The European migration
issues and the immigrant integration policy was widely investigated by E. Collett [1].
Among the prominent Ukrainian authors, who first inquired into the up-to-date problems of
illegal migration prevention and investigated the experience of the international community, as
well as the discreet countries, was Yurii Rymarenko.
The challenge for human rights, caused by the global migration crisis was studied by
E. Macdonald [4]. The past and the future of migration processes in the European Union was
described by M.K. Tolstanov [9].
The article aims to disclose the prime causes of all the main problems, treated by the EU
states in connection with the threat of the unity loss because of the different views towards the
refugees’ problem solving.
The main statement. Yet, the EU policies based mainly on interdiction are doomed to
failure. The building of border fences to stop the overland flow via Turkey and the Balkans
cannot be really effective, as the migrants find new ways of getting into Europe.
The year 2015 may be remembered as a turning point in the history of both migration to
Europe and European integration. There was a further rise in mixed inflows of migrants and
refugees, with a diversification of the routes employed – in particular, a surge in transits across
the Eastern Mediterranean and the Western Balkans. Secondly, the already dynamic map of
political reactions and policy responses entered a phase of hectic and deep change, due primarily
to a major shift in the position of Germany [6].
The current migrant tide has put a spotlight on how domestic politics of individual
European countries could undermine the importance for a fair and thorough debate. Because of
the rise of anti-immigrant, extreme right parties in Europe migration has become a subject of
political bickering in almost every EU country. There is clearly no silver bullet solution, neither
is the one size fits all approach likely to work.
Support for proposals to welcome more migrants carry high political risks and are often
considered as no-no. The established patterns portraying migrants as a burden for a welfare
system or prone to criminal activities are hard to break.
But with the massive unrest in a number of countries, with a rise of conflicts and
dysfunctional states the number of migrants is set to rise. Whereas governments in Europe are
grappling with the successive wave of migrants and refugees, the number of forcibly displaced
persons worldwide reached an all time high already in 2014, according to the UNCHR. The
world seems to enter into the age of global migration. If so, than the problem would require a
global response. First and foremost the deteriorating situation in the Arab world and the Middle
East need to be addressed by the whole international community. Europe should take a leading
role in setting the stage for a major international conference (involving all parties with a stake in
the conflict) on resolutions for the crisis in Syria and elsewhere in the Middle East. Moreover, all
major powers should share responsibility for the plight of refugees, whose numbers are almost
equal to those after the Second World War. Countries in the region which shelter the majority
of refugees due to their geographical proximity need to be supported by the developed countries
with financial, technical humanitarian and other necessary support.
Resettlement policies and schemes need to be discussed by the EU and its partners, notably
the US and Canada, which both have longer tradition and experience in this regard. The UN and the
Security Council should be mobilised in finding a way to set up a global regime for protection.
145

Наукові записки з української історії
Migration movements are a phenomenon of the new era and the panoply of reasons for
future movements have only begun to emerge. If forecasts of climate experts turn out to be right,
the number of refugees in future will rise due to climate change and the loss of habitat.
The world needs a framework for global migration governance.
Inaction means no more and no less than moral and political failure to address one of the
most pressing issues of our time [2].
Europeans often appear reactive to international developments and, overall, divided in
their response. In Syria, Europeans seem completely paralysed and unable to offer a real
diplomatic solution.
EU Member States have different foreign policy priorities, some looking eastward while
others look southward. The lack of consensus or coordination usually slows down or weakens
Europe’s position. Furthermore, Europe’s declining resources and capabilities increasingly limit
the scope for action. As a result, Europe’s foreign policy is approximative. But approximation
does not pay off in international relations.
The changing global order requires a strong European response. Recent events suggest
that there is room for improvement. The EU’s level of ambition stays unknown. There is a
question, how to redefine the Union’s strategic and economic role in ‘booming’ Asia – in
the various meanings of the word ‘booming’, if the EU aims for ‘global power’. The EU’s
vision for the global order is changeable, and the formation still has no idea how to pursue
it. Simply promoting ‘effective multilateralism’ may not suffice if the multilateral system is
undermined or reshaped by others. There is no respond to the emergence of new powers and
to their distinct diplomatic strategies. Obviously, the EU cannot be a ‘strategic partner’ with
all of them, given their diverging long term ambition and competing interests. The Member
States are looking for their best contribution problem resolution. These are some of the many
questions that require one single answer, not 28. The EU’s current reflection on a new global
strategy could be a step forward, but more will be needed – and quickly, because the world is
moving, with or without Europe [7].
Conclusion. The migration tide in 2015 is comparable to that after the Second World War.
The number of refugees and asylum seekers targeted towards the European Union continues to
daze all the politicians inside the EU. As a result of the rising quantity of political refugees from
the belligerent states to the European Union there is a steady trend of the radical organizations and
parties support in most countries of the EU. It carries high political risks and is often considered
as a reactive reply to the international development. The European powers seem to be completely
paralysed and unable to offer a real diplomatic solution to the migration challenges. The purpose
to become a «global power» has to stimulate the Member States towards a new global strategy
development including the overcoming of global forced migration problems.
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Намонюк Ч. Приплив міграційних потоків до Європи: першопричини та політичні
наслідки
У науковому дослідженні викладено найбільш розповсюджені рушійні сили та найімовірніші
політичні наслідки величезного напливу вимушених іммігрантів до країн ЄС у 2015 році. Стаття
присвячена аналізу Європейської політики щодо найбільшої міграційної кризи в Європі з часів
Другої світової війни. Продемонстровано вплив слабкої зовнішньої політики Євросоюзу стосовно
припинення війни у Сирії та інших державах Близькосхідного регіону. У публікації досліджено
основні причини Європейської політичної кризи 2015 року. У науковій роботі подано ключові
моменти виходу ЄС із кризової ситуації та запропоновано перспективні шляхи змін у геополітичній
стратегії Євросоюзу. У статті зроблено висновок щодо необхідності глобального попередження
вимушеної міграції, оскільки основними причинами переміщення осіб є війни, революції та інші
події, що зумовлюють політичну нестабільність. Розроблено необхідні рекомендації щодо уникнення
пасивної відповіді на виклики з боку міжнародної ситуації. У дослідженні висловлено застереження
про можливість дипломатичної поразки Європейського Союзу у випадку протиставлення своєї
позиції агресивним наддержавам.
Ключові слова: міграційний притік, біженці, переміщені особи, політичні наслідки, пасивна
політика ЄС.
Намонюк Ч. Приток миграционных потоков в Европу: первопричины и политические
последствия.
В научном исследовании изложены наиболее распространенные мотивы и наиболее
вероятные политические последствия огромного притока вынужденных иммигрантов в страны
ЕС в 2015 году. Статья посвящена анализу Европейской политики касательно наибольшего

147

Наукові записки з української історії
миграционного кризиса в Европе со времен Второй мировой войны. Продемонстрировано влияние
слабой внешней политики Евросоюза по отношению прекращения войны в Сирии и других странах
Ближнего Востока. В публикации исследовано основные причины Европейского политического
кризиса 2015 года. В научной работе предоставлены ключевые моменты выхода ЕС из кризиса и
предложено перспективные способы изменения геополитической стратегии Евросоюза. В статье
сделан вывод о необходимости глобального предупреждения вынужденной миграции, поскольку
основными причинами перемещения людей являются войны, революции и другие события, несущие
за собой политическую нестабильность. Разработано необходимые рекомендации касательно
избегания пассивного ответа на вызовы со стороны международной ситуации. В исследовании
высказано предупреждение о возможности дипломатического поражения Европейского Союза в
случае противопоставления своей позиции агрессивным государствам.
Ключевые слова: миграционный приток, беженцы, перемещенные лица, политические
последствия, пассивная политика ЕС.
Одержано 8.10.2015

148

Збірник наукових статей. Випуск 37, 2015

РОЗДІЛ ІІ. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО,
ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

УДК 930(477): 37.091.8 «18/19»
Лариса Грицик
(Київ)
ПОВСЯКДЕННІСТЬ СТУДЕНТСТВА НАДДНІПРЯНЩИНИ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
Стаття присвячена з’ясуванню стану та ступеню наукової розробки проблеми повсякдення
студентів вищих навчальних закладів підросійської України у другій половині ХІХ – на початку
ХХ ст. Метою дослідження є висвітлення хронологічних особливостей прояву інтересу істориків
до повсякденного життя студентства Наддніпрянщини, реконструкції його соціального
портрету. На основі історіографічного аналізу та історико-генетичного методу доведено
історико-культурний характер повсякденності вихованців вузів Наддніпрянської України.
Розкрито специфіку представлення теми у вітчизняній історіографії, в якій пріоритет належить
нематеріальній сфері. Акцентується увага на ствердженні українськими істориками визначальної
ролі у формуванні студентської ідентичності процесу «національного відродження», розвитку
національної свідомості та трансформації громадянської позиції. Зважаючи на важливість
проблеми та наявність значної кількості публікацій, дана стаття є спробою частково заповнити
її розробку в історіографічному плані.
Ключові слова: повсякденність, студентство, Наддніпрянщина, соціальний портрет,
українська історіографія.

Розуміння світосприйняття та світоглядних особливостей студентства як специфічної
групи інтелігентського середовища дореволюційного суспільства Російської імперії
неможливе без історичної ретроспективи кількісних та якісних характеристик матеріальних
і нематеріальних основ його життєдіяльності. Структури повсякденності, поряд із
соціальними характеристиками, відображають як зовнішні фактори творення даної групи,
так і її внутрішню консолідацію. Ключові характеристики, які формують соціальний
портрет студентів Наддніпрянської України, дають змогу ширшого уявлення та більш
глибокого розуміння перетворення студентства впродовж другої половини ХІХ – початку
ХХ ст. на одну із ключових сил розвитку її суспільно-політичних реалій. Зважаючи на
специфічність даної тематики, впродовж кінця ХІХ – початку ХХІ ст. сформувався доволі
широкий комплекс історіографічних джерел з акцентами на різних аспектах проблеми на
кожному з етапів її історичної репрезентації.
Цінними та змістовними для розгляду теми є історіографічні вступи дисертацій
сучасних українських дослідників М. Кругляк [9] та І. Посохова [18], присвячених
студентству підросійської України в контексті історії повсякдення. Варта уваги монографія
С. Посохова під назвою «Образи університетів Російської імперії другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. в публіцистиці та історіографії» [19], де окреслені тематичні напрямки
вивчення проблеми з відзначенням розбіжностей між «представниками російської
історіографії та вченими інших національних шкіл» із розробкою останніми питань
національної дискримінації та русифікації в університетах імперії [19, с. 334]. Проте,
вітчизняна та зарубіжна історіографія позбавлена синтетичного дослідження сфери
повсякдення студентів на вітчизняних теренах означеного періоду.
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Метою статті є представлення в історіографічному плані проблеми повсякденності
студентства Наддніпрянщини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., з’ясування
особливостей реконструкції українськими істориками його соціального портрету в умовах
«національного відродження».
Дореволюційна історична думка представлена головним чином нарисами історії
університетів [3; 7; 14] та мемуарами їх вихованців [21; 22]. Прикметною рисою
історіографії (головним чином, ліберального спрямування) означеного періоду постає її
синкретизм, перетин соціальних характеристик із соціально-політичним підґрунтям, в
контексті яких висвітлювалась переважно матеріальна сфера повсякденності студентів
для підкреслення неадекватності державних підходів щодо організації вузівського
життя. Сучасники з’ясовували спектр ключових елементів організації життєдіяльності
студентського контингенту: принципи функціонування інституту казеннокоштних
студентів, штрафгаузу («заведения для недостаточных студентов»), побут та економічні
характеристики добробуту, чисельні характеристики, віросповідний та становий аспекти,
розподіл по факультетах, житлове питання, фінансове забезпечення, площина відносин
із інспекцією. Соціальний портрет тогочасного студентства репрезентувався авторами
з акцентом на міжнаціональних відносинах всередині студентської корпорації у другій
половині ХІХ ст. При цьому національний чинник поєднувався із віросповідним, а
дисперсизація в студентському середовищі, що підтверджують джерела, залежала від
станового та майнового становища, факультетської приналежності. Особлива увага у даному
контексті приділялась Університету св. Володимира, у якому національність студентів
визначала їх громадсько-політичну позицію, що ілюструвало переважання багатих осіб
польського походження, для яких пріоритетним заняттям була політична діяльність, тоді як
«студенти ж руського походження так були далекі від політики, що навіть газет не читали»
[21, с. 175]. Одностайно стверджувалася відсутність відокремлення між студентами
різних націй (зберігався традиційний поділ: найчисленніша група – поляки, потім – т. зв.
«малороси» та євреї), з відзначенням для українських теренів відчуження «між студентами
правого та студентами лівого берега Дніпра» [7, с. 627].
Властиве для вітчизняної історичної думки дореволюційного періоду подання
узагальненої характеристики студента миколаївської епохи, де, з одного боку, побутував
«тип студента того часу, що частково нагадував героя билин, людина розгулу, кутежу,
ворог поліції та вуличних ліхтарів, однак не позбавлена почуття корпоративної честі»,
поряд з чим «в головній масі студентства, не дивлячись ні на що, зберігалися громадянські
та людські принципи» [7, с. 621-622].
Із появою та нагромадженням джерел, в основному статистичного характеру
(студентські переписи та самопереписи, відомості про основні економічні показники на
душу населення, цінову політику, різного роду анкетування студентів), які мали місце на
Наддніпрянщині з початку 1870-х рр., з’являлися перші дослідження сучасників, які в силу
свого сприйняття особливостей студентського життя на основі вищезазначених матеріалів,
репрезентували особливості умов навчання, намагалися комплексно висвітлити його
матеріальну сторону з акцентом на фінансовому становищі останніх. Варта уваги розвідка
Д. Александрова [1], який започаткував якісний аналіз отриманих результатів анкетування
студентства київських вишів (окрім Київської духовної академії), з виділенням проблеми
«квартирного питання» студентів, як ключової характеристики «весьма печальных»
матеріальних умов студентського життя.
Епізодичні відомості щодо означеної проблематики в історичній думці другої
половини ХІХ – початку ХХ ст. надавали першопочаткові огляди засад функціонування в
даний час Київської духовної академії [2].
Вітчизняна історіографія радянського періоду не представлена широким висвітленням
життєдіяльності студентства Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку
ХХ ст. Безперечними історіографічними джерелами означеної проблематики на базі
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вітчизняних вузів даного періоду залишаються спеціалізовані видання з їх історії [8; 16;
25]. На основі висвітлення динаміки соціально-станового складу студентства істориками
обгрунтовувавлась т. зв. «демократизація» студентського контингенту із 1880-х рр., коли
«падіння удільної ваги дворянсько-чиновницького прошарку відбувалося не за рахунок
селянської групи,… а за рахунок зростання тієї частини студентства, яка належала до міської
буржуазії і буржуазної інтелігенції» [16, c. 65]. Поряд із соціальними характеристиками
наводилися узагальнені відомості про матеріальний стан вихованців вишів (характеристика
його як виключно незадовільного для демократичної їх частини) та рівень фінансового
забезпечення («казенні» та «приватні» стипендії).
На прикладі Університету св. Володимира наукова розробка означеної тематики
представлена в діаспорній літературі. Взаємозалежність національно-віросповідних
параметрів студентів університету відстоював Є. Спекторський [23]. Істориком відзначалося,
що «в останні роки царствування імператора Миколи І спроба уряду утруднити не дворянам
доступ в університет мала для Університету Св. Володимира своїм наслідком посилення
католицького, а, отже, і польського складу студентства» [23, c. 80]. Конфесійне представництво
останніх, за автором, мало хронологічні особливості: якщо на першопочаткових етапах
існування вузу переважали католики, то уже із 1860-х рр. перевагу здобували православні.
Є. Спекторський наводив і найбільш показові моменти студентського повсякдення та
культури, наголошуючи на тому, що «до шестидесятих років київські студенти у своєму
побуті наслідували в певній мірі офіцерів, в певній мірі ж дерптських буршів… Були в
моді дуелі та кутежі, які нерідко оспівувалися у віршах» [23, c. 81], акцентувалася увага на
особливостях житлової сфери заможних студентів, суворий нагляд за зовнішнім виглядом,
обов’язком відвідувати церкву, діяльності інспекції. Підтверджувалася існуюча надалі в
історіографії думка про суттєву зміну студентського середовища Київського університету
з 60-х рр. ХІХ ст. у зв’язку із суспільно-політичними подіями в регіоні, корективи його
національного складу та розширення соціальної бази.
Новітній період розвитку історичної науки характеризується дедалі більшим
розвитком та популярністю студій із соціальної історії й, особливо, історії повсякдення.
Впродовж 1990-х рр. означена проблематика знайшла відображення як у комплексних,
так і спеціалізованих роботах. Пріоритетним, як і у попередні періоди, залишається
дослідження соціально-станових та чисельних характеристик вихованців вищих
навчальних закладів Наддніпрянської України [26]. Соціально-охоронну систему організації
життєдіяльності студентства підросійської України, з акцентом на його незадовільному
фінансовому становищі, розглядала Н. Левицька [13]. Нею прослідковано розміри плати
за навчання (відвідування лекцій) з 1817 р. (коли її вперше було введено) до кінця
ХІХ ст., наголошуючи на її триразовому зростанні, що значно утруднювало задоволення
первинних потреб студентів.
Безпосереднє вивчення соціального, правового статусу вихованців Харківського,
Київського та Новоросійського університетів з 1850-х по 1890-ті рр. репрезентувала праця
дослідниці університетської освіти означеного періоду Т. Стоян [24]. Звертаючи увагу на
те, що «вища школа в Україні, як і в інших регіонах Російської імперії, була російською
за мовою викладання і призначалася, насамперед, для молоді православного віросповідання,
елітних прошарків суспільства», Т. Стоян простежує мету такої організації навчального
процесу з боку уряду, який «намагався, з одного боку, усунути можливість студентських
політичних виступів передусім на національному ґрунті; з іншого боку, стримати розвиток
національної самосвідомості народів імперії заради збереження її цілісності» [24, с. 5].
На основі ґрунтовної та деталізованої репрезентації проблеми добробуту студентства
В. Молчановим вперше в сучасній українській історіографії було окреслено узагальнений
тип студента кінця ХІХ – початку ХХ ст.: «Перш за все, це був різночинець, переважно
з інтелігентної сім’ї або стану з нетрудовими доходами, який за власним бажанням та з
потягом до науки набував вищу освіту. Він не завжди відвідував лекції, іноді займався
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спортом і брав участь у громадському житті, часто міняв місце проживання, оскільки його
житлове забезпечення залишало бажати кращого, погано харчувався, мало читав газети,
іноді грав в азартні ігри, мало вивчав іноземні мови, полюбляв займатися політикою й
розважатися» [15, с. 50].
Сучасна українська історіографія у 2010 р. поповнилася дисертаційними
дослідженнями, яким належить першість у комплексному вивченні структур повсякдення
та корпоративних засад студентського середовища Наддніпрянської України. Базована на
матеріалах семи українських архівів, широкому історіографічному та публіцистичному
матеріалі, робота М. Кругляк [9] репрезентує сутність студентської ідентичності,
матеріальних та нематеріальних сфер повсякденності, соціальні параметри вихованців
вищих навчальних закладів Києва, Харкова, Одеси, Катеринослава та Ніжина. Не
позбавлена праця і узагальненої характеристики даної групи з національної точки зору:
«Студентство др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. залишалося об’єктом імперської політики в
дотриманні принципу «православ’я, самодержавства, народності», свідченням чого були
процентні норми вступу для іудеїв та католиків, які напередодні Першої світової війни
були запроваджені навіть у закладах неурядової вищої школи. Що ж стосується власне
українського студентства, яке у статистичних відомостях не виокремлювалося, то воно
також перебувало у стані національної дискримінації, позбавлене права на навчання
рідною мовою та, подеколи, обмежене у праві на вступ до навчального закладу» [9, с. 45].
М. Кругляк належить також наукова розробка тематики повсякденності слухачок ВЖК
на основі їх мемуарів [11] та національно-етнографічного елементу повсякденного життя
власне українського студентства [10].
Матеріальне становище студентства як Наддніпрянщини, так і загалом Російської
імперії, зумовлювало появу нового явища в організації його життєдіяльності, – оформлення
та діяльність специфічних, властивих лише для даної суспільної групи організацій, які
безпосередньо регулювали вказаний аспект. Комплексне вивчення окресленого питання
знайшло відображення у дисертації М. Григор’євої [5], яка прослідкувала причини,
типологію, засадничі принципи діяльності даних співтовариств.
Репрезентація студентської субкультури у загальноімперському вимірі на означеному
етапі розвитку як вітчизняної, так і зарубіжної історичної думки в контексті висвітлення
сутнісних ознак ідентичності цієї соціально-професійної групи здійснена І. Посоховим [17].
Вченим прослідковано трансформацію ціннісних орієнтацій, національно-патріотичних
почуттів, суспільних настроїв та організації добробуту студентства Наддніпрянської України
впродовж ХІХ ст. Особливо актуальним постає окреслення автором вираження національного
через «повсякденні структури», де через зовнішній вигляд та дозвілля студентів другої
половини ХІХ ст. проявлялося «свідоме протиставлення різночинської культури дворянській»
[17, с. 86], а «одяг при цьому виступав наочним елементом ціннісних орієнтирів», звертаючи
увагу на те, що «якщо у першій половині ХІХ ст. студенти імітували дворянську культуру, то
друга половина століття позначилася намаганням студентів наслідувати народну культуру»,
що ілюструвало процес становлення національної свідомості в студентському середовищі [17,
с. 87]. На кінець ХІХ ст. формувався новий тип студента, що визначив цілий ряд факторів:
від критики «всього старого» із середини століття, «нового стилю відносин у дворянських
родинах», послаблення їх авторитарного характеру, «критичного сприйняття релігійних
цінностей у зв’язку з ознайомленням з літературою філософського змісту», розвитку
критичного мислення як ознаки науковості, зміни ідеалу жінки, вплив європейських подій
та суспільних настроїв, до заміни у 1890-х рр. студентського романтизму бажанням чіткого
визначення власного суспільно-політичного ідеалу.
На сучасному етапі наукової розробки тематики організації життєдіяльності вищих
навчальних закладів відбувається розширення її предметного поля, де наряду із деталізацією
університетського аспекту, розробляється сфера «закритих» ВНЗ, які на українських теренах
ХІХ – початку ХХ ст. представляла Київська духовна академія [6; 27].
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Ще одним тематичним напрямком історичної реконструкції соціального портрету
студентства сучасними вітчизняними дослідниками є його іноземна складова. На сьогодні
наявна історіографічна репрезентація даного питання на матеріалах м. Києва [4; 12; 20].
Підсумовуючи, можна зазначити, що окреслена тематика потребує подальшої
наукової розробки в історичному та історіографічному планах. Безперечно, у вітчизняному
історичному дискурсі впродовж другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. зроблено значний
поступ у реконструкції повсякденності студентства Наддніпрянщини не тільки з точки зору
соціально-матеріальних характеристик, а й у осмисленні даного феномену з національних
історико-культурних позицій. Українськими вченими глибинно прослідковано формування
соціального портрету студентів підросійської України, його соціокультурної природи.
Зважаючи на зосередженні інтересу істориків, головним чином, на повсякденному
житті вихованців університетів Києва, Харкова та Одеси, Київської духовної академії,
окремого дослідження та залучення ширшого комплексу джерел потребує повсякденність
спеціалізованих вищих навчальних закладів на вітчизняних теренах. Детальний аналіз
основ життєдіяльності студентів кожного із тогочасних вузів із використанням новітніх
методологічних підходів у контексті антропологічного повороту в історії дасть змогу
наблизитись до об’єктивного розуміння локального (окремий вищий навчальний заклад) та
загального рівнів проблеми.
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Грицик Л. Повседневность студенчества Надднепрянщины второй половины XIX –
начала ХХ в. в украинской историографии.
Статья посвящена выяснению состояния и степени научной разработки проблемы
повседневности студентов высших учебных заведений подроссийской Украины во второй половине
XIX – начале ХХ в. Целью исследования является освещение хронологических особенностей
проявления интереса историков к повседневной жизни студенчества Надднепрянщины,
реконструкции его социального портрета. На основе историографического анализа и
историко-генетического метода доказывается историко-культурный характер повседневности
воспитанников вузов Надднепрянской Украины. Раскрыта специфика представления темы в
отечественной историографии, в которой приоритет принадлежит нематериальной сфере.
Акцентируется внимание на утверждении украинскими историками определяющей роли в
формировании студенческой идентичности процесса «национального возрождения», развития
национального сознания и трансформации гражданской позиции. Учитывая важность проблемы
и наличие значительного количества публикаций, данная статья является попыткой частично
восполнить ее разработку в историографическом плане.
Ключевые слова: повседневность, студенчество, Надднепрянщина, социальный портрет,
украинская историография.
Grytsyk L. Students daily life of Naddnipryanshchina of the second half of XIX – at the
beginning of the XX century in the ukrainian historiography
The article deals with the clarification of a state and level of scientific problems development
of higher education students daily life of the Russian Ukraine in the second half of XIX – at the
beginning of the XX century. The purpose of the study is a description of the chronological features of
expression of historians interest to everyday life of students of Naddnipryanshchyna, reconstruction of
his social portrait. On the basis of the historiographic analysis and a historical and genetic method the
historical-cultural nature of higher education students’s daily life of Naddnipryanshina is justified. The
peculiarity of representation of theme in our historiography in which the priority belongs to the nonmaterial sphere is proved. The attention is focused on the substantiation by the Ukrainian historians
of the defining role in formation of student’s identity of «national revival» process, development of
national consciousness and transformation of a civic stand. Considering importance of a problem
and existence of a significant amount of publications, this article is an attempt to fill its development
partially in historiographic aspect.
Keywords: daily life, students, Naddnіpryanshchyna, social portrait, Ukrainian historiography.
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ДОСЛІДЖЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК
ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ ВОЛОСТІ ХІ-ХІІІ СТ.
У статті йде мова про археологічні дослідження поселенських пам’яток переяславської
волості ХI-XIII ст. Автори розглядають історію археологічних досліджень тієї частини колишньої
Переяславської землі, яка безпосередньо прилягала до її столиці – Переяславля Руського. Розгляд
історії досліджень археологічних пам’яток переяславської волості дозволив скласти уявлення про
її приблизні межі, а також структуру, яка складалась із численних гнізд поселень, розташованих
по берегах усіх водних об’єктів мікрорегіону та з’єднаних між собою сухопутними і річковими
шляхами. У статті не розглядаються археологічні дослідження самого Переяславля Руського,
ґрунтовно висвітлені у літературі.
Ключові слова: переяславська волость, археологічні дослідження, давньоруські пам’ятки,
дослідники, Переяславль Руський.

Історики, які намагались розглядати адміністративно-територіальну структуру
Переяславської землі, вже давно прийшли до висновку, що наявні писемні джерела не
містять достатньої кількості інформації з цього питання. Як відзначав дослідник історії
Переяславської землі М.М. Корінний, «Сыновья Ярослава четко разделили сферы влияния
каждого из княжений, определили размеры волостей и их пределы. К сожалению, ни
составители «завещания» Ярослава, ни позднее местные летописцы Переяслава-Русского
не рассказывают подробно о пределах пограничного Переяславского княжества, а также
его многочисленных волостей и вассальных земель. Их приблизительные рубежи
устанавливаются главным образом по данным конца ХІ-ХІІ вв., когда во время споров
за волость употребляется аргумент отчинности, провозглашенной на Любечском съезде
князей» [15, с. 55].
Дійсно, якщо ми спробуємо визначити межі найдавнішої (центральної) – власне
переяславської (у прямому розумінні цього слова) волості, яка розташовувалась навколо
центру Переяславької землі й князівства, й поглянемо, що ж пишуть з цього приводу
літописні джерела, то виявиться невтішний факт. Літописи містять лише кілька згадок про
переяславську волость, і ці згадки лише в загальних рисах дозволяють окреслити межі
переяславської волості у прилеглій до Переяславля місцевості. Достатньо точно, на нашу
думку, окресливши межі Переяславської землі, вже згаданий вище М.М. Корінний, спробував
виділити її дрібніші адміністративні одиниці – волості, у тому числі й переяславську:
«Очерченная территория вследствие природно-географических условий расчленялась как
бы на три зоны: первая из них собственно Переяславщина, местность от Супоя – на запад
до киевских владений, куда входил и стольный град княжества (отсюда встречающееся в
летописях наименование жителей этой местности «переяславцы»)» [15, с. 58].
Наведена М.М. Корінним спеціальна карта адміністративно-територіального устрою
Переяславської землі містить і схематичне зображення меж переяславської волості [15,
с. 56], хоч у тексті зазначений автор їх ніяк не аргументує. Природно-географічні межі
даної місцевості, очевидно, є визначальними, й дозволяють спиратися на дану карту
в нашій роботі. Фактично, у загальних рисах, мова йде про більшу частину сучасної
лівобережної Київщини.
Метою даної статті є розгляд історії досліджень археологічних пам’яток переяславської
волості ХІ-ХІІІ ст., оскільки такі пам’ятки (їх розташування та взаємозв’язок) також
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дозволяють уточнити як межі переяславської волості, так і її територіальну структуру.
У статті не розглядаються археологічні дослідження самого Переяславля Руського, детально
висвітлені у двох дисертаційних роботах – Г.В. Трофіменка [48] та О.В. Колибенка [14].
Дана проблема частково розглядалась у працях окремих дослідників. Перш за все
мова йде про вже неодноразово цитовану монографію М.М. Корінного «Переяславская
земля, Х – первая половина ХІІІ века», що вийшла друком у 1992 р. і в основі якої також
лежить дисертаційне дослідження [15]. У різних розділах цієї важливої роботи автор
наводить певну інформацію про історію дослідження археологічних пам’яток, у тому числі
й на території переяславської волості.
Ще однією працею, яка містить досить багато інформації із зазначеної проблеми,
є робота О.В. та О.В. Колибенків «Історико-краєзнавчі дослідження Переяславщини
(археологічні джерела)» (2005 р.) [13].
Значний масив інформації про дослідження археологічних пам’яток на території
переяславської волості наведено у дисертаційному дослідженні О.В. Юрченка
«Дослідження археологічних пам’яток Переяславщини: історіографія (ХІХ – початок
ХХІ ст.)», захищеному у 2013 р. [51].
Крім цих трьох найбільш об’ємних праць, є ще низка різноманітних публікацій, у яких
розглядаються дослідження окремих пам’яток чи їх груп, пов’язаних із функціонуванням
переяславської волості ХІ-ХІІІ ст. Це праці таких дослідників як М.О. Максимович,
М.О. Макаренко, В.М. Щербаківський, І.І. Ляпушкін, М.І. Сікорський, М.П. Кучера,
А.І. Кубишев, Є.В. Махно, Г.М. Бузян, В.О. Петрашенко, Ю.В. Костенко. Крім того, певну
кількість інформації з даного питання містять наукові звіти про археологічні дослідження
як багатьох названих вище науковців, так і інших археологів, які здійснювали розкопки та
розвідки на території, що нас цікавить.
Перші дослідження археологічних пам’яток переяславської волості почалися ще у
ХІХ ст. Їх здійснив відомий український учений, перший ректор Київського університету
М.О. Максимович. У 40-х рр. ХІХ ст. ним було проведено археологічну розвідку
«змійових» валів Переяславщини, та фактично уведено короткі дані про них до наукового
обігу. Фактично, з цього часу «змійові» вали Переяславщини стали відомі історикам, які
займались вивченням давньоруських літописів і знали з них про існування валів поблизу
Переяслава [26; 27]. Як вказує О.В. Юрченко, вперше серед учених М.О. Максимович
«ґрунтовно підійшов до вивчення й культурно-хронологічної атрибуції «змійових» валів
Переяславщини. Дослідник пройшов по обох гілках Великого та Малого валу від початку
до місця їх з’єднання біля с. Строкова. Він детально описав протяжність, положення
кожної лінії валу по відношенню до міста та між собою, вказав напрямок кожного сегменту
валу. В своєму досліджені він зазначив, що вали мають відносно добру збереженість, тому
доцільно було б зробити точну інструментальну зйомку планів. Походження «змійових»
валів М.О. Максимович пов’язував з діяльністю великого київського князя Володимира
Святославича у кінці Х ст., спрямованою на захист своїх земель від печенізьких інвазій.
На підтвердження давньоруського походження «змійових» валів він навів уривки з
давньоруських літописів та хроніки німецького єпископа Бруно» [51, с. 47].
Професор Варшавського університету Д.Я. Самоквасов у 1877 р. провів археологічні
розкопки великого кургану «Гостра могила» поблизу сс. Лецьки на Переяславщині.
Виявлене у ньому торчеське (чорноклобуцьке) поховання він визначив як поховання
«половецько-татарської епохи» [38; 39].
Відомий український вчений, археолог та художник-мистецтвознавець М.О. Макаренко
у 1906 р. здійснив розвідки та розкопки на Переяславщині. Серед іншого, у процесі цих
досліджень він обстежив збережений сегмент Наддніпрянського валу від с. Стовп’яги
до с. Андруші (ур. Валок), оглянув частину Великого «змійового» валу, розташованого
на схід від Переяслава, замалював його профіль, вказав приблизні розміри [25, с. 46-48].
Також ним було проведено дослідження на давньоруських городищах поблизу сс. Гайшин
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та Ліпляве. На першому з них він дослідив частину валу городища, на другому – крім
різних спостережень і збору підйомного матеріалу, розкопав 6 курганів давньоруського
могильника [25, с. 43-46; 33, с. 113].
Перед проведенням ХІV Археологічного з’їзду (Чернігів, 1908 р.) значні археологічні
розвідки на Переяславщині здійснив В.Г. Ляскоронський. У 1907 р., крім пам’яток інших
епох, він обстежував переяславські Великий та Малий «змійові» вали [24, с. 75-76].
Розвідковим дослідженням цих же «змійових» валів займався й член Полтавської
вченої архівної комісії Л.В. Падалка. Влітку 1913 р. він здійснив розвідкове обстеження
археологічних пам’яток на Переяславщині. Серед іншого ним було обстежено:
«4) «Змійові вали»; 5) залишки давнього валу, в безпосередній близькості від Дніпра,
над самою заплавою; 6) давні городки в земляному укріпленні «Карані» і в заплаві
р. Дніпра» [29, с. 13; 30].
Як зазначає О.В. Юрченко, дослідник намагався максимально пройти й простежити
напрям, розміри, стан збереження переяславських «змійових» валів, порівнював їх із
«змійовими» валами Київської губернії [51, с. 63].
У 1913-1914 рр. завідувач археологічного відділу Природничо-історичного музею
Полтавського губернського земства В.М. Щербаківський провів розкопки надзвичайно
цікавого давньоруського курганного могильника (розкопано 66 курганів) біля с. Ліпляве,
результати яких ним було опубліковано вже після еміграції до Праги у 1922 р. [50].
У 1925 р. археологами ВУАК було здійснено археологічні розвідки та розкопки на
території м. Бориспіль. Їх проводила спеціальна «Баришпільська комісія». Археологічні
розкопки проводила В. Козловська, історично-топографічні розшуки – проф.
В. Ляскоронський, історично-побутові досліди – співробітник УАН М. Ткаченко, розвідкові
розкопки на валах Бориспільського городища – проф. В. Данилевич. В чотирьох траншеях,
закладених уподовж Михайлівського провулка, сусіднього з Борисоглібською церквою
ХІХ ст., було виявлено матеріали XVII-XVIIІ ст., а також матеріали давньоруського часу
(уламки пірофілітового сланцю, кераміку, пірофілітові пряслиця тощо). Крім того, в одній
з траншей було зафіксовано сліди пожежі й залишки фундаменту споруди, складеної з
великих каменів червоного пісковику. Однак невеликі об’єми досліджень не дозволили
визначити план і характер цієї будівлі [11].
У 1928-1930 рр. археологічні розвідки на Переяславщині здійснював учасник семінару
при археологічному відділі Всеукраїнського історичного музею А.А. Піонтковський, який
виявив та обстежив низку різночасових пам’яток, й у тому числі відкрив курганний
некрополь давньоруського часу поблизу с. Циблі [32].
В 1947 р. розвідкові археологічні дослідження на Переяславщині здійснювала
Дніпровська лісостепова лівобережна експедиція ІІМК АН СРСР під керівництвом
І.І. Ляпушкіна. Нею було відкрито низку пам’яток у заплаві та на краю плато лівого
берега р. Дніпро, в тому числі давньоруські поселення біля сс. Андруші (Устя) та
Циблі (ур. Терни) [23].
Невеликі археологічні дослідження було здійснено співробітником ІА АН України
Р.І. Виєзжевим у 1949 р. на території давньоруського городища та могильника біля
с. Ліпляве Канівського р-ну. Серед інших матеріалів ним було там зібрано уламки виробів
із кістки, скла, металу та кераміки [12, с. 187].
У 1950 р. київська експедиція ІІМК АН СРСР за участі Державного Ермітажу,
під керівництвом археолога-архітектора М.К. Каргера здійснила розвідкові розкопки на
території м. Бориспіль. В першу чергу було досліджено залишки виявленої у 1925 р.
культової споруди – Летської божниці. Матеріали, знайдені у процесі розкопок, свідчили
про наявність у цьому місці залишків повністю знищеної культової споруди, від якої
залишились лише частини фундаментних ровів та численні фрагменти різноманітних
будівельних матеріалів давньоруського часу. На південь від руїн храму розвідковими
розкопами було виявлено залишки глибокого рову [10].
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Цього ж року археолог І.М. Самойловський продовжив археологічні розвідки на
узбережжі р. Дніпра на Переяславщині, обстеживши околиці сс. Андруші, Стовп’яги,
хут. Гречаники, Чубуки. Ним було виявивлено уламки кераміки різних періодів, включно
з давньоруським часом. Також, І.М. Самойловський дослідив залишки Наддніпрянського
валу в околицях хут. Чубуки [37].
Протягом 1952-1961 рр. експедицією Переяслав-Хмельницького історичного музею
під керівництвом М.І. Сікорського та А.П. Савчука проводились археологічні розвідки на
території Переяслав-Хмельницького району. В результаті цих розвідок було відкрито значну
кількість різночасових пам’яток, серед них і давньоруського часу. В 1957 р. розвідковою
експедицією ПХДІМ (М.І. Сікорський) було виявлено і обстежено багатошарову пам’ятку
біля с. Козинці в ур. Загай, яка розташовувалась поблизу озера (стариці) у заплаві
р. Дніпро, на лівому березі р. Трубіж. У видувах на поверхні знайдено хрест-енколпіон,
бронзову застібку від книги, шиферні прясла, уламки залізних предметів та гончарного
посуду ХІ-ХІІІ ст. [44, с. 145; 2].
У 1959 р. розвідкова експедиція ІА АН України під керівництвом Д.Я. Тєлєгіна
проводила археологічні дослідження в нижній течії р. Трубіж з метою перевірки свідчень
про наявність у цій місцевості залишків давніх поселень. Було здійснено обстеження
ділянки борової тераси в гирлі р. Трубіж, по обох її берегах, від м. ПереяславаХмельницького до с. Андруші на правому березі та с. Козинці на лівому. В результаті
досліджень виявлено та обстежено низку різноманітних пам’яток, як нових, так і відомих
раніше, в тому числі давньоруське поселення в ур. Городок (літописне Устя) в гирлі
р. Трубіж поблизу с. Андруші [46].
Розвідкова група Канівської експедиції ІА АН України (М.Ю. Брайчевський,
Н.М. Кравченко) у 1960 р. обстежувала ділянку лівого берега р. Дніпро між сс. В’юнище –
Андруші – Підсінне. Ними було виявлено та обстежено численні пам’ятки різних періодів,
серед яких давньоруське селище між с. В’юнище і хутором та давньоруське поселення в
ур. Городище біля с. Андруші [2].
На початку 60-х рр. ХХ ст. розпочалися багаторічні (понад півстоліття) археологічні
дослідження території Середнього Потрубіжжя (50-кілометрового відрізка р. Трубіж
від с. Вовчків Переяслав-Хмельницького р-ну до с. Русанів Броварського р-ну), які
здійснював краєзнавець Ю.В. Костенко. Протягом цього часу ним було відкрито й
обстежено значну кількість пам’яток різних епох, у тому числі такі давньоруські
пам’ятки як городища й селища поблизу с. Пристроми, х. Заострів, с. Борщів
(ур. Кут та Кленове), с. Коржі (ур. Рябці, Куликів Острів, Панський Кут та Солонець),
с. Волошинівка (ур. Черняків Острів та Осавулове), м. Баришівка (ур. Борисів
Кут), х. Хлопків, с. Селище (ур. Бирки та Під Веселою Горою), с. Гостролуччя
(ур. Остролівка), с. Червоноармійське, с. Лукаші [16, с. 486-522].
Розвідковою експедицією ПХДІМ у 1963 р. обстежувався курганний могильник в
с. Ташань Переяслав-Хмельницького р-ну, розташований за 200 м на захід від посаду
давньоруського городища (вул. Шевченка), у західній частині сучасного кладовища,
на плато. Зафіксовано курганні насипи висотою від 0,7 до 1,5 м, діаметром 4-10 м, із
залишками кругових ровиків [20, с. 2-3].
У 1963 р. Городищенським загоном Канівської експедиції ІА АН України під
керівництвом М.П. Кучери проводились розкопки давньоруського городища, розташованого
на відстані 0,6 км на захід від с. Городище в заплаві лівого берега р. Дніпро, за 4 км від
ріки. Воно займало невисоке піщане підвищення поблизу оз. Рядовиця й було оточене
укріпленнями (валом та ровом) з трьох сторін. У розрізах валу було відкрито дерев’яні зруби,
всередині городища виявлено окремі уламки гончарного посуду ХІ-ХІІ ст., сліди пожежі та
залишки знищених вогнем у XII ст. дерев’яних конструкцій валу. Одночасно обстежувалось
також селище площею близько 15 га, яке знаходилось на південь від городища, на невеликому
мису в заплаві лівого берега р. Дніпро в ур. Піски [17; 22].
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Лівобережним розвідзагоном Канівської слов’янської експедиції ІА АН України
(Є.О. Петровська, Д.Т. Березовець) у 1963 р. було відкрите поселення ХІ-ХV ст. неподалік
від с. Комарівка, яке досліджувалось у наступні роки [18].
Назване селище досліджувалось у 1964-1968 рр. Комарівським загоном Канівської
давньоруської експедиції ІА АН України (керівник – А.І. Кубишев). Воно розташовувалось
на березі рукава (протоки) Васильків, за 6-7 км на південний захід від тепер не існуючого
(затопленого) с. Комарівка. Воно займало підвищення у заплаві лівого берега р. Дніпро,
що простягалося з півдня на північ на відстань до 1-1,5 км і обмежовувалось з трьох
сторін низовинами та болотами, а з заходу – берегом протоки. В результаті досліджень
було розкрито 3,5 га площі селища (35 %), розкопано 30 жител наземного типу та їх
підклітів переважно каркасно-стовпової конструкції, лише 3 житла зрубні. 12 жител
мали поруч господарські будівлі та ями, що складали з ними єдині комплекси. В цілому
виявлено 15 господарських будівель та близько 100 ям. Виявлено печі з каменю та глини
на дерев’яних підставках, домницю для видобування заліза з болотної руди, залишки
залізних шлаків, криці, сільськогосподарські знаряддя, кістки свійських та диких тварин,
масовий керамічний матеріал кінця Х – середини XIII ст. [1].
Влітку 1964 р. співробітником Канівської слов’янської експедиції ІА АН України
М.П. Кучерою було проведено дослідження Процівського городища та здійснено
археологічні розвідки в околицях с. Проців, а також у гирлі р. Трубіж. Під час останніх
розвідок їх автором було виявлено, що зафіксоване попередніми дослідниками давньоруське
поселення в ур. Городок має значні розміри й може бути залишками розмитого весняними
повенями р. Дніпра давньоруського городища (літописне Устя). Також М.П. Кучера оглянув
західний кінець Великого «змійового» валу, що виходив до схилу другої надзаплавної
тераси р. Дніпра південніше м. Переяслава-Хмельницького. З внутрішньої сторони валу, у
місці його закінчення на краю корінного берега р. Дніпра, навпроти с. В’юнище, обстежено
відоме раніше давньоруське селище ХІ-ХІІІ ст. в ур. Терни [19; 21].
Експедиція Харківського державного університету (керівник – Б.А. Шрамко) у 1966 р.
проводила розвідки скіфських пам’яток на Переяславщині Нею було виявлено значну кількість
різночасових археологічних об’єктів в околицях сс. Мала Каратуль, Козинці, В’юнище, в тому
числі й обстежено переяславські «змійові» вали, які, на думку керівника розкопок, датувалися
раннім залізним віком. Також було складено їх схематичний план [49].
Археологічною експедицією Переяслав-Хмельницького державного історичного
музею (М.І. Сікорський, А.П. Савчук) у 1970 р. було продовжено дослідження на
території Переяславщини. Було виявлено давньоруські селища в ур. Живоглядовщина біля
с. Харківці та поблизу с. Пристроми [43].
Восени 1971 р. археологічні дослідження на Переяславщині здійснював розвідзагін
ІА АН України по обстеженню городищ Київщини під керівництвом М.П. Кучери.
Були досліджені давньоруські городища Переяславщини – Ташанське, Пристромське,
Гайшинське, Вінинське, обстежене давньоруське селище в с. Дениси (ур. Городище) та
виявлений поруч могильник цього ж періоду [20].
У 1975 р. Бортницькою експедицією ІА АН України досліджувався курган
№ 6 в ур. Часті могили поблизу с. Поділля, на межі Баришівського та ПереяславХмельницького р-нів Київської обл. Окрім поховання епохи бронзи він містив
пізньокочівницьке поховання чорноклобуцького типу ХІ ст. з типовим асортиментом
речей – поясним набором, золотими дротяними сережками, залізними ножем і стилетом,
берестяним колчаном, залізним кресалом та уламком кременя [28].
Експедиція по обстеженню курганів ПХДІМ (Г.М. Бузян, М.І. Сікорський) у вереснілистопаді 1975 р. розпочала розвідки в Переяслав-Хмельницькому та Яготинському р-нах.
За час роботи експедиції, крім курганів інших хронологічних періодів та «майданів»,
було обстежено курганний могильник давньоруського часу біля с. Нечипорівка
Яготинського р-ну [40].
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У серпні-жовтні 1978 р. Переяслав-Хмельницька археологічна експедиція (керівник –
М.І. Сікорський), організована ПХДІМ спільно з Київським обласним товариством охорони
пам’яток історії та культури, розпочала археологічні розвідки та розкопки на території
Київської обл., в тому числі в Переяслав-Хмельницькому р-ні. Розвідками було виявлено
давньоруський курганний могильник біля с. Сомкова Долина, додатково обстежено
давньоруське селище в ур. Терни біля с. Циблі [41].
Експедиція Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника
(М.І. Сікорський, Є.В. Махно, Г.М. Бузян), паралельно з дослідженням черняхівського
могильника у с. Соснова Переяслав-Хмельницького р-ну, в 1978, 1979, 1980, 1982 та
1983 рр. проводила розкопки на давньоруському курганному могильнику біля с. Сомкова
Долина (ур. Шия). Курганні насипи розміщені у лісі, на площі приблизно 2,5 га.
Кількість насипів – близько 80. Було розкопано 7 курганів з 10 похованнями: 7 дорослих,
3 дитячих [42, с. 56-65].
Завданням експедиції «Славутич» ІА АН України (керівник – Д.Я. Тєлєгін) у 1979 р.
було обстеження стану відомих пам’яток археології в зоні розмиву Канівського водосховища
та виявлення нових. На лівому березі Дніпра у межах Переяслав-Хмельницького р-ну в
результаті розвідки 1979 р. було зафіксовано 27 пунктів, чотири з яких містили різночасові
матеріали. Серед них виділяється низка пам’яток поблизу колишнього (затопленого)
с. Циблі, де було зібрано велику кількість фрагментів давньоруської кераміки [47].
У 1980-1982 рр. експедицією ПХДІКЗ (А.П. Савчук) було проведено розвідки й
розвідкові розкопки в басейні р. Трубіж та на узбережжі Канівського водосховища, в
результаті яких було виявлено групу різночасових пам’яток в околицях с. Циблі, у тому
числі зафіксовано залишки давньоруського городища [36].
Яготинсько-Переяславський загін Київської обласної археологічної експедиції
«Зводу» (керівник – Г.М. Бузян) у липні-серпні 1985 р. проводив археологічні розвідки
на території Переяслав-Хмельницького та Яготинського р-нів з метою обстеження
відомих археологічних пам’яток і виявлення нових для включення їх до «Словника»
«Зводу пам’яток археології» по Київській області. В Переяслав-Хмельницькому р-ні
основні зусилля спрямовувались на вияснення збереженості культурного шару, уточнення
розмірів, топографії та ін. вже відомих пам’яток. За дорученням новобудовного відділу
ІА АН України загоном обстежувались також ділянки, призначені для зрошування
поблизу м. Яготина, сс. Лебедівка, Сулимівка, Стара Оржиця, Лозовий Яр, Турівка
Яготинського р-ну, с. Пристроми Переяслав-Хмельницького р-ну. За час роботи експедиції
було обстежено 108 пам’яток археології, у тому числі в Переяслав-Хмельницькому р-ні
селище, городища та вали давньоруського часу, в Яготинському р-ні – давньоруський
курганний могильник та селище давньоруського часу [9].
У квітні та жовтні-листопаді 1988 р. експедиція ПХДІКЗ провела суцільне
обстеження правого берега р. Супій в межах Переяслав-Хмельницького р-ну (сс. Чопилки,
Горбані, Ташань, Положаї, Дениси), частково лівого берега р. Супій (с. Нечипорівка
Яготинського р-ну). Обстежувались також території та околиці сс. Велика Каратуль, Мала
Каратуль, Строкова, Воскресінське на р. Броварка, Дем’янці, Харківці (р. Альта), Циблі,
Студеники (Жовтневе), Сомкова Долина, околиці м. Переяслава-Хмельницького. У процесі
розвідок було обстежено 51 пам’ятку археології (46 нововідкритих, 5 обстежено повторно),
в тому числі виявлено 8 селищ та 1 городище давньоруського часу [8].
Археологічні розвідки ПХДІКЗ 1989 р. були зосереджені на обох берегах р. Супій,
де проводилось суцільне обстеження. Перевага надавалась обстеженню Яготинського
району, де на той час археологічних пам’яток, за виключенням курганів, було відомо ще
надзвичайно мало. Крім р. Супій, обстежувались також центральна частина ПереяславХмельницького району в давній долині р. Дніпра по берегах р. Карань та в нижній течії
р. Трубіж. В ході робіт було досліджено території та околиці таких сіл: на правому березі
р. Супій – Соснова, Дениси, Панфили, Засупоївка, Кулябівка, Тужилів, Мала Супоївка,
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Шевченкове, Червоне Заріччя; на лівому березі р. Супій – Плужники, Добраничівка,
Капустинці, Фарбоване, Нечипорівка, Супоївка, Озерне; в долині р. Дніпра (на р. Карань) –
Стовп’яги (хут. Кавказ, Веселий), Дівички, Єрківці, Ковалин, м. Переяслав-Хмельницький
(хут. Комуна, Карань-Трубайлівка); у нижній течії р. Трубіж – с. Гайшин. Внаслідок
проведених робіт було виявлено 86 пам’яток археології в 51 пункті, з них нововідкритих
пам’яток – 80. Серед нововідкритих пам’яток 15 селищ, 1 місцезнаходження та 1 могильник
давньоруського часу [4].
У вересні-жовтні 1990 р. археологічною експедицією ПХДІКЗ (керівник – Г.М. Бузян)
проводились розвідки на території Переяслав-Хмельницького району. Розвідками було
здійснене суцільне обстеження обох берегів рр. Трубіж, Альта й Броварка поблизу 20
населених пунктів – сс. Гайшин, Гланишів, Вовчків, Пристроми, хут. Заострівський, Довга
Гребля (Леніне) на р. Трубіж; сс. Дем’янці, Харківці, Мазінки, Борисівка на р. Альта;
сс. Чирське, Воскресінське, Велика Каратуль, Мала Каратуль, Вінинці, Лецьки, ПологиВергуни, хут. Плескачі, Мар’янівка на р. Броварка; с. Строкова. В результаті обстеження
виявлено 130 пам’яток різного часу в 60 пунктах, з них 16 – давньоруського часу [5].
Експедиція ПХДІКЗ (керівник – Г.М. Бузян) у 1991 р. продовжила розвідки на
території Переяслав-Хмельницького р-ну. Як і в попередні роки, проводилось суцільне
обстеження берегів рік, озер, боліт з метою складення повної археологічної карти району.
Основна увага приділялась фіксації залишків поселень. Під час досліджень було виявлено
43 нових пам’ятки, з них 11 селищ давньоруського часу. Гнізда поселень давньоруського
часу виявлені при обстеженні невеликої р. Саги в сс. Сомковій Долині, Радянському,
Соснові. Надзвичайно насиченою пам’ятками різних епох виявилась долина р. Карані, де
зафіксовано гніздо давньоруських селищ [6].
У 1992 р. експедицією ПХДІКЗ (керівник – Г.М. Бузян) було продовжено
археологічні розвідки в околицях м. Переяслава-Хмельницького й на території ПереяславХмельницького р-ну: в сс. Гребля та Гайшин на р. Трубіж, сс. Стовп’яги, Гречаники,
Дівички, Єрківці, Ковалин та хут. Комуна, Кавказ, Веселе у долині р. Карані. В результаті
цих робіт було відкрито і обстежено різночасові археологічні пам’ятки у 42 пунктах, в
тому числі 8 селищ давньоруського часу [3].
Експедиція ПХДІКЗ (керівник – Г.М. Бузян) у 1993 р. здійснила археологічні розвідки
у межах Переяслав-Хмельницького та Яготинського р-нів Київської обл. Суцільна розвідка
на території Переяславщини цього року була зосереджена в давній долині р. Дніпра
(басейн р. Карані), біля сс. Дівички, Єрківці та м. Переяслава-Хмельницького, де виявлено
23 пам’ятки у 20 пунктах, у тому числі 6 поселень давньоруського часу. Особливо цікавими
є поселення давньоруського часу в с. Єрківці (ур. Цьомине та Вертиби) [7].
У 1994 р. Канівською експедицією ІА НАНУ (керівник – В.О. Петрашенко) було
здійснено розвідкові дослідження узбережжя Канівського водосховища, в тому числі
на ділянці лівого берега на території Переяслав-Хмельницького й прилеглих районів.
В процесі досліджень було виявлено значну кількість нових різночасових пам’яток та
обстежено відомі раніше пам’ятки узбережжя, серед них і давньоруської доби, в околицях
та на території сс. Підсінне, хут. Чубука, Дівички, Гречаники, Стовп’яги, хут. Комуна,
м. Переяслав-Хмельницький, Циблі, Хоцьки, Озерище та Ліпляве. За результатами
експедиції авторами було складено археологічну карту й каталогізовано пам’ятки археології
узбережжя Канівського водосховища [31].
Лівобережнодніпровська слов’яно-руська експедиція ІА НАНУ (керівник –
О.В. Сухобоков), у 1995 р. здійснила археологічні дослідження різночасових пам’яток
поблизу с. Циблі на березі Канівського водосховища. Експедицією було проведено
археологічні дослідження на пам’ятках Узвіз 1, Узвіз 2, Церква та геофізичні дослідження
в ур. Узвіз 2. В останньому з них, за 1500-1700 м на північний захід від залишків
городища давньоруського часу та за кілька десятків метрів від сучасної берегової лінії
водосховища, було виявлено і досліджено 2 різночасові давньоруські житлові заглиблені
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споруди та споруду господарського призначення, а також господарську яму, що
відносилась до цього комплексу.
Дослідження на пам’ятці Узвіз 1 (давньоруське городище) проводилось у зв’язку з
повідомленням місцевого краєзнавця-аматора О.С. Якименка про пошкодження ділянки
валу городища внаслідок виборки з неї ґрунту для дачних ділянок. При побіжному огляді
виявилось, що значної руйнації зазнала і навколишня територія, тобто, посад, оскільки
майже вся вона використовувалась як територія ферми для утримання худоби і кожен рік
разом з гноєм вивозилась і значна частина культурного шару. Виявлене на початку 80-х рр.
городище овальної в плані форми площею 0,5 га та посад займають край плато лесової
тераси (висота 25-30 м) над заплавою р. Дніпра. Зачистка зруйнованої частини насипу
валу у північній частині городища показала, що його висота у даному місці коливається
від 1,6 до 2,0 м. У пошкоджених бульдозером ділянках проглядають людські кістки та
рештки домовин від кладовища ХVІ-ХІХ ст., яке займало всю площу городища, включно з
валом та схилом лесової тераси. Під самим розсунутим валом простежено культурний шар
давньоруського часу з уламками гончарного посуду ХІІ-ХІІІ ст., виявлено обвуглені зерна
гороху. У південній частині посаду шурфуванням було виявлено потужний (0,6-0,8 м)
культурний шар з дрібнофрагментованою давньоруською керамікою. На південній ділянці
посаду, у зачистці обрива довжиною 60 м, зафіксовано потужний (0,6-0,8 м, місцями – до
1 м) культурний шар з дрібними уламками кераміки ХІІ-ХІІІ ст. [45, с. 18-21].
Невеликі рятувальні дослідження було проведено також на невеликому півострові
(ур. Церква), який на 20 м виступає від лінії берега в бік водосховища. В береговому
урвищі, уподовж всього його краю фіксуються культурні нашарування потужністю від 0,8
до 2,0 м. В найбільш виразних ділянках було зроблено 4 зачистки на повну потужність
культурних відкладів. Матеріали досліджень показали, що нашарування більш давніх
культурних відкладів були зруйновані в процесі активної життєдіяльності давньоруського
населення, а їх культурний шар в свою чергу було зруйновано селом часів пізнього
середньовіччя. Остаточна руйнація пам’ятки продовжується зараз і пов’язана з водами
Канівського водосховища [45, с. 10-17].
У 1995 р. експедицією ПХДІКЗ (керівник – М.В. Роздобудько) проводилось
картографування «змійових» валів Переяславщини та дослідження окремих ділянок Великого
валу. Воно показало, що вали не створювали суцільної системи кільцевих дуг, замкнутих
довкола певної території, як це характерно для городищ. Вони складаються з окремих
прямолінійних і дугоподібних відрізків, які, спираючись кінцями на елементи рельєфу та
гідромережу, перекривали певні напрямки, головним з яких був напрямок з боку степу на
Переяславль Руський. Також експедицією було здійснено розріз краю Великого валу поблизу
с. Мала Каратуль, у місці його виходу до заплави р. Броварки. В цьому місці у попередні
роки розвідками було виявлено факт проходження валу через поселення черняхівської
культури. Переріз нижньої частини насипу валу нижче давньої денної поверхні зафіксував
перекривання насипом валу культурного шару черняхівського поселення, який залягає на
первісному (похованому) чорноземі, що переходить в материковий лес. Культурний шар
товщиною 0,2-0,5 м було простежено по всьому перерізу й виявлено численні знахідки –
уламки кераміки, фрагмент залізного виробу, кістки тварин. Даний факт дозволив відкинути
«скіфську» приналежність «змійових» валів Переяславщини (Великого, Малого та
Перехресного) й датувати їх давньоруським часом [34].
Археологічна експедиція НІЕЗ «Переяслав» у 2002 р. провела розвідки в районі
сс. Богдани і Каленики на лівому березі р. Супій. Було обстежено давньоруське селище
та городище біля цього села, останнє з яких визначено, очевидно, помилково, як залишки
«майдану» [51, с. 274-275].
Археологічною експедицією НІЕЗ «Переяслав» та Переяслав-Хмельницького ДПІ
імені Г.С. Сковороди (керівник – М.В. Роздобудько) у 2005 р. було повторно відкрито
й проведено рятівні дослідження на давньоруському курганному могильнику неподалік
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с. Циблі, в ур. Горчаків Гай. Могильник розташовувався на краю лесової тераси,
складався із двох, нерівномірних за кількістю груп земляних насипів, з напільної
сторони оточувався валом та ровом. Розкопками двох курганів було зафіксовано ознаки
тілопального обряду [35].
Багаторічні розвідкові археологічні дослідження та розкопки на території ПереяславХмельницького, Баришівського, Бориспільського та прилеглих районів дозволили створити
археологічну карту даної місцевості і скласти приблизне уявлення про щільність заселення
Переяславщини у кінці Х – першій половині XIII ст. Матеріали цієї карти свідчать, що
густота заселення території була досить значною. Це підтверджує численні згадки літописів
про села навколо Переяславля. Разом з тим, слід відкинути тезу про слабкий розвиток
землеробства на Переяславщині у давньоруський час. Навпаки, матеріали досліджень
показують, що береги рр. Альти, Трубежа, Супою, Карані, Недри, Броварки, Булатиці, Саги
та численних озер у заплаві р. Дніпра були щільно заселені.
Розгляд історії досліджень археологічних пам’яток переяславської волості ХІХІІІ ст. дозволив скласти уявлення про приблизні межі переяславської волості, а також
її структуру, яка складалась із численних гнізд поселень, розташованих по берегах
усіх водних об’єктів мікрорегіону та з’єднаних між собою численними сухопутними і
річковими шляхами.
Територія, яку займають розглянуті вище пам’ятки, відділена від інших прилеглих
до них археологічних пам’яток поселенського типу. Із заходу її обмежує р. Дніпро,
на півночі – лісові та болотні масиви, з півдня та сходу – степовий коридор, яким
кочовики з давніх часів постійно користувалися для виходу до дніпровських бродів від
верхів’їв р. Супій.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Бєляєва С.О. Поселення Дніпровського Лівобережжя Х-ХV ст. / С.О. Бєляєва, А.І. Кубишев. – К.:
Наукова думка, 1995. – 111 с.
2. Брайчевский М.Ю. Отчет о разведке Каневской экспедиции 1960 г. / М.Ю. Брайчевский,
Н.М. Кравченко // НА ИА НАНУ. – 1960/2 в. – 11 с.
3. Бузян Г.М. Археологічні дослідження на території м. Переяслава-Хмельницького та району /
Г.М. Бузян, О.В. Колибенко, М.Т. Товкайло // Археологічні дослідження на Україні 1992 р. – К., 1993. –
С. 26-27.
4. Бузян Г.М. Звіт Переяслав-Хмельницької археологічної експедиції за 1989 р. / Г.М. Бузян,
М.М. Буйлук, М.Т. Товкайло // НА ІА НАНУ. – 1989/84. – 44 с.
5. Бузян Г.М. Звіт про роботу Переяслав-Хмельницької археологічної експедиції за 1990 р. /
Г.М. Бузян, М.М. Буйлук, О.В. Колибенко, М.Т. Товкайло // НА ІА НАНУ. – 1990/186. – 40 с.
6. Бузян Г.М. Роботи Переяслав-Хмельницької археологічної експедиції / Г.М. Бузян, О.В. Колибенко,
М.Т. Товкайло // Археологічні дослідження в Україні 1991 р. – К., 1993. – С. 13-15.
7. Бузян Г.М. Розвідки на Лівобережжі Київщини / Г.М. Бузян // Археологічні дослідження в Україні
1993 р. – К., 1997. – С. 19-20.
8. Бузян Г.Н. Отчет о работе Переяслав-Хмельницкой археологической экспедиции за 1988 г. /
Г.Н. Бузян, Н.М. Буйлук, Н.Т. Товкайло // НА ИА НАНУ. – 1988/171. – 24 с.
9. Бузян Г.Н. Отчет о работе Яготинско-Переяславского отряда Киевской областной археологической
экспедиции «Свода» в 1985 г. / Г.Н. Бузян // НА ИА НАНУ. – 1985/1 в. – 30 с., 71 илл.
10. Каргер М.К. «Летская божница» Владимира Мономаха / М.К. Каргер // КСИИМК АН СССР. –
1953. – Вып. 49. – С. 13-20.
11. Козловська В.Є. Розкопи на території стародавнього Бориспільського городка / В.Є. Козловська //
Коротке звідомлення ВУАК за 1925 р. – К., 1926. – С. 18-21.
12. Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. – К.: Академперіодика, 2007. – 356 с.
13. Колибенко О.В. Історико-краєзнавчі дослідження Переяславщини (археологічні джерела) /
О.В. Колибенко, О.В. Колибенко. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – Ч. 1. – 114 с.
14. Колибенко О.В. Історична топографія Переяславля Руського (Х – перша половина ХІІІ ст.); дис.
канд. … іст. наук: 07.00.04 / Колибенко Олександр Володимирович. – К., 1999. – 337 с.
15. Коринный Н.Н. Переяславская земля, Х – первая половина ХІІІ в. / Н.Н. Коринный. – К.: Наукова
думка, 1992. – 312 с.
16. Костенко Ю.В. Археологічні пам’ятки Середнього Потрубіжжя / Ю.В. Костенко. – ПереяславХмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2015. – 550 с.: іл.

164

Збірник наукових статей. Випуск 37, 2015
17. Кучера М.П. Давньоруське городище біля с. Городище під Переяславом-Хмельницьким /
М.П. Кучера // Археологія. – 1970. – Т.24. – С. 217-225.
18. Кучера М.П. Дневник начальника Городищенского отряда Каневской славянской експедиции ИА
АН УССР / М.П. Кучера // НА ИА НАНУ. – 1963/3. – 30 с.
19. Кучера М.П. До питання про давньоруське місто Устя на р. Трубіж / М.П. Кучера // Археологія. –
1968. – Т. 21. – С. 244-249.
20. Кучера М.П. Звіт про роботу розвідзагону по обстеженню городищ Київщини у 1971 р. /
М.П. Кучера // НА ІА НАНУ. – 1971/17. – 19 с.
21. Кучера М.П. Отчет об исследовании Процевского городища и летописного Устья в 1964 г. /
М.П. Кучера // НА ИА НАНУ. – 1964/2 б. – 18 с.
22. Кучера М.П. Отчет о раскопках древнерусского городища у с. Городище на Днепре в 1963 г. /
М.П. Кучера // НА ИА НАНУ. – 1963/3. – 21 с.
23. Ляпушкин И.И. Днепровское лесостепное Левобережье в эпоху железа / И.И. Ляпушкин. – М.: Л.:
Изд. АН СССР, 1961. – 383 с.
24. Ляскоронский В.Г. Городища, курганы, майданы и длинные (змиевые) валы в области Днепровского
Левобережья / В.Г. Ляскоронский. – М., 1911. – 82 с.
25. Макаренко Н.Е. Отчет об археологических исследованиях в Полтавской губернии в 1906 г. /
Н.Е. Макаренко // ИАК. – СПб., 1907. – Вып. 22. – С. 38-90.
26. Максимович М.А. О древнем вале, бывшем еще при Владимире Святом, южнее Киева на границе
земли печенегов / М.А. Максимович // Собрание сочинений. – К., 1877. – Т. 2. – С. 340-342.
27. Максимович М.А. О переяславских валах / М.А. Максимович // Труды І АС в Москве. 1869 г. –
М., 1871. – Т. 1. – С. 75-76.
28. Орлов Р.С. Поховання кочівника поблизу с. Поділля на Київщині / Р.С. Орлов, В.І. Погорілий //
Археологія. – 1977. – № 24. – С. 87-89.
29. Падалка Л.В. Древние земляные сооружения в пределах Полтавской губернии / Л.В. Падалка. –
Полтава, 1905. – 60 с., 12 илл.
30. Падалка Л.В. Прошлое Полтавской территории и ее заселение / Л.В. Падалка. – Полтава, 1914. – 239 с.
31. Петрашенко В.О. Узбережжя Канівського водосховища (каталог археологічних пам’яток) /
В.О. Петрашенко, В.К. Козюба. – К.: ІА НАНУ, 1999. – 329 с.
32. Піонтковський А.А. Археологічні розвідки у Переяславському районі р. 1930 / А.А. Піонтковський //
Хроніка археології та мистецтва. – К., 1931. – Ч. 3. – С. 80-81.
33. Полтавская губерния // ОАК за 1906 год. – СПб., 1909. – С. 112-113.
34. Роздобудько М.В. До питання про так зване Каратульське городище / М.В. Роздобудько,
Д.А. Тетеря // Більське городище в контексті вивчення пам’яток раннього залізного віку Європи. – Полтава:
ЦОДПА, 1996. – С. 233-234.
35. Роздобудько М.В. Курганний могильник давньоруського часу із ознаками тілопального обряду
поблизу с. Циблі на Переяславщині / М.В. Роздобудько, О.В. Юрченко, С.М. Вовкодав // Наукові записки з
української історії. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 20. – С. 117-123.
36. Савчук А.П. Отчет о разведках и раскопках в бассейне р. Трубеж и на берегу Каневского
водохранилища близ Переяслава-Хмельницкого в 1980 г. / А.П. Савчук // НА ИА НАНУ. – 1980/45. – 15 с.
37. Самойловський І.М. Археологічні розвідки під Переяславом-Хмельницьким р. 1950 /
І.М. Самойловський // НА ІА НАНУ. – 1950/26. – 5 с.
38. Самоквасов Д.Я. Могилы Русской земли / Д.Я. Самоквасов. – М., 1908. – 271 с.
39. Самоквасов Д.Я. Основания хронологической классификации, описание и каталог коллекции
древностей / Д.Я. Самоквасов. – Варшава, 1892 – 143 с.
40. Сикорский М.И. Отчет о работе археологической экспедиции по обследованию курганов
Переяслав-Хмельницкого района Киевской области за 1975 г. / М.И. Сикорский, Г.Н. Бузян // НА ИА
НАНУ. – 1975/118. – 37 с.
41. Сикорский М.И. Отчет о работе Переяслав-Хмельницкой археологической экспедиции за 1978 г. /
М.И. Сикорский, Е.В. Махно, Г.Н. Бузян // НА ИА НАНУ. – 1978/85. – 24 с., 33 илл.
42. Сикорский М.И. Отчет о работе Переяслав-Хмельницкой археологической экспедиции за 1983 г. /
М.И. Сикорский, Е.В. Махно, Г.Н. Бузян // НА ИА НАНУ. – 1983/157. – 72 с.
43. Сікорський М.І. Знахідки в с. Козинці Переяслав-Хмельницького району / М.І. Сікорський,
А.П. Савчук // Археологія. – К., 1971. – № 4. – С. 65-66.
44. Сікорський М.І. Переяславщина напередодні Київської Русі / М.І. Сікорський, А.П. Савчук //
Середні віки на Україні. – К.: Наукова думка, 1971. – Вип. 1. – С. 140-147.
45. Сухобоков О.В. Звіт про археологічні дослідження Лівобережно-Дніпровської слов’яноруської експедиції ІА НАН України в 1995 р. / О.В. Сухобоков, Г.М. Бузян, Б.У. Вайнер, О.В. Колибенко,
М.В. Роздобудько // НА ІА НАНУ. – 1995/64. – 54 с., 40 іл.
46. Телегин Д.Я. Отчет о командировке в устье р. Трубеж в марте 1959 г. / Д.Я. Телегин // НА ИА
НАНУ. – 1959/37. – 6 с.

165

Наукові записки з української історії
47. Телєгін Д. До археологічної карти Переяславського Подніпров’я / Д. Телєгін, С. Балакін //
Переяславська земля і світ людини. – К.- Переяслав-Хмельницький: ВФ Пальміра, 1998. – С. 57-58.
48. Трофіменко Г.В. Архітектура Переяславля Південного Х – першої половини ХІІІ ст.: Автореф.
дис. … канд. архітектури: 18.00.01 / Укр. акад. мистецтва. – К., 1995. – 17 с.
49. Шрамко Б.А. Отчет о раскопках и разведках скифо-словянской археологической экспедиции
Харьковского государственного университета им. А.М. Горького в 1966 г. // НА ИА НАНУ. – 1966/66. – 60 с.
50. Щербаківський В. Ліплявський могильник: (попереднє звідомлення) / В. Щербаківський //
Niederluv sbornik. – Praha, 1925. – S. 339-348.
51. Юрченко О.В. Дослідження археологічних пам’яток Переяславщини: історіографія (ХІХ – початок
ХХІ ст.); дис. канд. … іст. наук: 07.00.06 / Юрченко Олександр Васильович. – Переяслав-Хмельницький,
2013. – 290 с.

REFERENCES
1. Byelyayeva S.O. Poselennya Dniprovskoho Livoberezhzhya Х-ХV st. / S.O. Byelyayeva, A.I. Kubyshev. –
K.: Naukova dumka, 1995. – 111 s.
2. Braychevskiy M.Yu. Otchet o razvedke Kanevskoy ekspeditsii 1960 g. / M.Yu. Braychevskiy,
N.M. Kravchenko // NA IA NANU. – 1960/2 v. – 11 s.
3. Buzyan H.M. Arkheolohichni doslidzhennya na terytoriyi m. Pereyaslava-Khmelnytskoho ta rayonu /
H.M. Buzyan, O.V. Kolybenko, M.T. Tovkaylo // Arkheolohichni doslidzhennya na Ukrayini 1992 r. – K., 1993. –
S. 26-27.
4. Buzyan H.M. Zvit Pereyaslav-Khmelnytskoyi arkheolohichnoyi ekspedytsiyi za 1989 r. / H.M. Buzyan,
M.M. Buyluk, M.T. Tovkaylo // NA IA NANU. – 1989/84. – 44 s.
5. Buzyan H.M. Zvit pro robotu Pereyaslav-Khmelnytskoyi arkheolohichnoyi ekspedytsiyi za 1990 r. /
H.M. Buzyan, M.M. Buyluk, O.V. Kolybenko, M.T. Tovkaylo // NA IA NANU. – 1990/186. – 40 s.
6. Buzyan H.M. Roboty Pereyaslav-Khmelnytskoyi arkheolohichnoyi ekspedytsiyi / H.M. Buzyan,
O.V. Kolybenko, M.T. Tovkaylo // Arkheolohichni doslidzhennya v Ukrayini 1991 r. – K., 1993. – S. 13-15.
7. Buzyan H.M. Rozvidky na Livoberezhzhi Kyyivshchyny / H.M. Buzyan // Arkheolohichni doslidzhennya
v Ukrayini 1993 r. – K., 1997. – S. 19-20.
8. Buzyan G.N. Otchet o rabote Pereyaslav-Khmelnitskoy arkheologicheskoy ekspeditsii za 1988 g. /
G.N. Buzyan, N.M. Buyluk, N.T. Tovkaylo // NA IA NANU. – 1988/171. – 24 s.
9. Buzyan G.N. Otchet o rabote Yagotinsko-Pereyaslavskogo otryada Kievskoy oblastnoy arkheologicheskoy
ekspeditsii «Svoda» v 1985 g. / G.N. Buzyan // NA IA NANU. – 1985/1 v. – 30 s., 71 ill.
10. Karger M.K. «Letskaya bozhnitsa» Vladimira Monomakha / M.K. Karger // KSIIMK AN SSSR. –
1953. – Vyp. 49. – S. 13-20.
11. Kozlovska V.Ye. Rozkopy na terytoriyi starodavnoho Boryspilskoho horodka / V.Ye. Kozlovska //
Korotke zvidomlennya VUAK za 1925 r. – K., 1926. – S. 18-21.
12. Kolektsiyi Naukovykh fondiv Instytutu arkheolohiyi NAN Ukrayiny. – K.: Akademperiodyka, 2007. – 356 s.
13. Kolybenko O.V. Istoryko-krayeznavchi doslidzhennya Pereyaslavshchyny (arkheolohichni dzherela) /
O.V. Kolybenko, O.V. Kolybenko. – Pereyaslav-Khmelnytskyy, 2005. – Ch. 1. – 114 s.
14. Kolybenko O.V. Istorychna topohrafiya Pereyaslavlya Ruskoho (Х – persha polovyna ХIII st.); dys.
kand. … ist. nauk: 07.00.04 / Kolybenko Oleksandr Volodymyrovych. – K., 1999. – 337 s.
15. Korinnyy N.N. Pereyaslavskaya zemlya, Х – pervaya polovina ХІІІ v. / N.N. Korinnyy. – K.: Naukova
dumka, 1992. – 312 s.
16. Kostenko Yu.V. Arkheolohichni pamyatky Seredn’oho Potrubizhzhya / Yu.V. Kostenko. – PereyaslavKhmelnytskyy: FOP Lukashevych O.M., 2015. – 550 s.: il.
17. Kuchera M.P. Davnoruske horodyshche bilya s. Horodyshche pid Pereyaslavom-Khmelnytskym /
M.P. Kuchera // Arkheolohiya. – 1970. – T. 24. – S. 217-225.
18. Kuchera M.P. Dnevnik nachalnika Gorodishchenskogo otryada Kanevskoy slavyanskoy ekspeditsii IA AN
USSR / M.P. Kuchera // NA IA NANU. – 1963/3. – 30 s.
19. Kuchera M.P. Do pytannya pro davnoruske misto Ustya na r. Trubizh / M.P. Kuchera // Arkheolohiya. –
1968. – T. 21. – S. 244-249.
20. Kuchera M.P. Zvit pro robotu rozvidzahonu po obstezhennyu horodyshch Kyyivshchyny u 1971 r. /
M.P. Kuchera // NA IA NANU. – 1971/17. – 19 s.
21. Kuchera M.P. Otchet ob issledovanii Protsevskogo gorodishcha i letopisnogo Ustya v 1964 g. /
M.P. Kuchera // NA IA NANU. – 1964/2 b. – 18 s.
22. Kuchera M.P. Otchet o raskopkakh drevnerusskogo gorodishcha u s. Gorodishche na Dnepre v 1963 g. /
M.P. Kuchera // NA IA NANU. – 1963/3. – 21 s.
23. Lyapushkin I.I. Dneprovskoe lesostepnoe Levoberezhye v epokhu zheleza / I.I. Lyapushkin. – M.: L.:
Izd. AN SSSR, 1961. – 383 s.
24. Lyaskoronskiy V.G. Gorodishcha, kurgany, maydany i dlinnye (zmievye) valy v oblasti Dneprovskogo
Levoberezhya / V.G. Lyaskoronskiy. – M., 1911. – 82 s.

166

Збірник наукових статей. Випуск 37, 2015
25. Makarenko N.E. Otchet ob arkheologicheskikh issledovaniyakh v Poltavskoy gubernii v 1906 g. /
N.E. Makarenko // IAK. – SPb., 1907. – Vyp. 22. – S. 38-90.
26. Maksimovich M.A. O drevnem vale, byvshem eshche pri Vladimire Svyatom, yuzhnee Kieva na granitse
zemli pechenegov / M.A. Maksimovich // Sobranie sochineniy. – K., 1877. – T. 2. – S. 340-342.
27. Maksimovich M.A. O pereyaslavskikh valakh / M.A. Maksimovich // Trudy І AS v Moskve. 1869 g. –
M., 1871. – T. 1. – S. 75-76.
28. Orlov R.S. Pokhovannya kochivnyka poblyzu s. Podillya na Kyyivshchyni / R.S. Orlov, V.I. Pohorilyy //
Arkheolohiya. – 1977. – № 24. – S. 87-89.
29. Padalka L.V. Drevnie zemlyanye sooruzheniya v predelakh Poltavskoy gubernii / L.V. Padalka. – Poltava,
1905. – 60 s., 12 ill.
30. Padalka L.V. Proshloe Poltavskoy territorii i ee zaselenie / L.V. Padalka. – Poltava, 1914. – 239 s.
31. Petrashenko V.O. Uzberezhzhya Kanivskoho vodoskhovyshcha (kataloh arkheolohichnykh pamyatok) /
V.O. Petrashenko, V.K. Kozyuba. – K.: IA NANU, 1999. – 329 s.
32. Piontkovskyy A.A. Arkheolohichni rozvidky u Pereyaslavskomu rayoni r. 1930 / A.A. Piontkovskyy //
Khronika arkheolohiyi ta mystetstva. – K., 1931. – Ch. 3. – S. 80-81.
33. Poltavskaya guberniya // OAK za 1906 god. – SPb., 1909. – S. 112-113.
34. Rozdobudko M.V. Do pytannya pro tak zvane Karatulske horodyshche / M.V. Rozdobudko,
D.A. Teterya // Bilske horodyshche v konteksti vyvchennya pamyatok rannoho zaliznoho viku Yevropy. – Poltava:
TsODPA, 1996. – S. 233-234.
35. Rozdobudko M.V. Kurhannyy mohylnyk davnoruskoho chasu iz oznakamy tilopalnoho obryadu poblyzu
s. Tsybli na Pereyaslavshchyni / M.V. Rozdobudko, O.V. Yurchenko, S.M. Vovkodav // Naukovi zapysky z
ukrayinskoyi istoriyi. – Pereyaslav-Khmelnytskyy, 2008. – Vyp. 20. – S. 117-123.
36. Savchuk A.P. Otchet o razvedkakh i raskopkakh v basseyne r. Trubezh i na beregu Kanevskogo
vodokhranilishcha bliz Pereyaslava-Khmelnitskogo v 1980 g. / A.P. Savchuk // NA IA NANU. – 1980/45. – 15 s.
37. Samoylovskyy I.M. Arkheolohichni
rozvidky
pid
Pereyaslavom-Khmelnytskym
r. 1950
/
I.M. Samoylovskyy // NA IA NANU. – 1950/26. – 5 s.
38. Samokvasov D.Ya. Mogily Russkoy zemli / D.Ya. Samokvasov. – M., 1908. – 271 s.
39. Samokvasov D.Ya. Osnovaniya khronologicheskoy klassifikatsii, opisanie i katalog kollektsii drevnostey /
D.Ya. Samokvasov. – Varshava, 1892 – 143 s.
40. Sikorskiy M.I. Otchet o rabote arkheologicheskoy ekspeditsii po obsledovaniyu kurganov PereyaslavKhmelnitskogo rayona Kievskoy oblasti za 1975 g. / M.I. Sikorskiy, G.N. Buzyan // NA IA NANU. – 1975/118. – 37 s.
41. Sikorskiy M.I. Otchet o rabote Pereyaslav-Khmelnitskoy arkheologicheskoy ekspeditsii za 1978 g. /
M.I. Sikorskiy, E.V. Makhno, G.N. Buzyan // NA IA NANU. – 1978/85. – 24 s., 33 ill.
42. Sikorskiy M.I. Otchet o rabote Pereyaslav-Khmelnitskoy arkheologicheskoy ekspeditsii za 1983 g. /
M.I. Sikorskiy, E.V. Makhno, G.N. Buzyan // NA IA NANU. – 1983/157. – 72 s.
43. Sikorskyy M.I. Znakhidky v s. Kozyntsi Pereyaslav-Khmelnytskoho rayonu / M.I. Sikorskyy,
A.P. Savchuk // Arkheolohiya. – K., 1971. – № 4. – S. 65-66.
44. Sikorskyy M.I. Pereyaslavshchyna naperedodni Kyyivskoyi Rusi / M.I. Sikorskyy, A.P. Savchuk //
Seredni viky na Ukrayini. – K.: Naukova dumka, 1971. – Vyp. 1. – S. 140-147.
45. Sukhobokov O.V. Zvit pro arkheolohichni doslidzhennya Livoberezhno-Dniprovskoyi slovyano-ruskoyi
ekspedytsiyi IA NAN Ukrayiny v 1995 r. / O.V. Sukhobokov, H.M. Buzyan, B.U. Vayner, O.V. Kolybenko,
M.V. Rozdobudko // NA IA NANU. – 1995/64. – 54 s., 40 il.
46. Telegin D.Ya. Otchet o komandirovke v ustye r. Trubezh v marte 1959 g. / D.Ya. Telegin // NA IA
NANU. – 1959/37. – 6 s.
47. Telyehin D. Do arkheolohichnoyi karty Pereyaslavskoho Podniprovya / D. Telyehin, S. Balakin //
Pereyaslavska zemlya i svit lyudyny. – K.- Pereyaslav-Khmelnytskyy: VF Palmira, 1998. – S. 57-58.
48. Trofimenko H.V. Arkhitektura Pereyaslavlya Pivdennoho Х – pershoyi polovyny ХIII st.: Avtoref. dys. …
kand. arkhitektury: 18.00.01 / Ukr. akad. mystetstva. – K., 1995. – 17 s.
49. Shramko B.A. Otchet o raskopkakh i razvedkakh skifo-slovyanskoy arkheologicheskoy ekspeditsii
Kharkovskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.M. Gorkogo v 1966 g. // NA IA NANU. – 1966/66. – 60 s.
50. Shcherbakivskyy V. Liplyavskyy mohylnyk: (poperednye zvidomlennya) / V. Shcherbakivskyy //
Niederluv sbornik. – Praha, 1925. – S. 339-348.
51. Yurchenko O.V. Doslidzhennya arkheolohichnykh pam’yatok Pereyaslavshchyny: istoriohrafiya (ХIХ –
pochatok ХХ st.); dys. kand. … ist. nauk: 07.00.06 / Yurchenko Oleksandr Vasylovych. – Pereyaslav-Khmelnytskyy,
2013. – 290 s.

Колыбенко А., Колыбенко В. Исследования археологических памятников переяславской
волости ХІ-ХІІІ вв.
В статье идет речь об археологических исследованиях поселенческих памятников
переяславской волости ХI-XIII вв. Авторы рассматривают историю археологических исследований
той части бывшей Переяславской земли, которая непосредственно прилегала к ее столице –
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Переяславлю Русьскому. Это дало возможность составить представление о ее примерных
границах, а также о ее структуре, состоявшей из многочисленных гнезд поселений, расположенных
по берегам всех водных объектов микрорегиона и соединенных между собой многочисленными
сухопутными и речными путями. В статье не рассматриваются археологические исследования
самого Переяславля Русьского, основательно освещенные в литературе.
Ключевые слова: переяславская волость, археологические исследования, древнерусские
памятники, исследователи, Переяславль Русьский.
Kolybenko O., Kolybenko V. Research of archaeological monuments of Pereyaslavl volost XIXIII centuries.
The article deals with the archaeological research of settlement monuments Pereyaslavl volost XIXIII centuries. The authors examine the history of the archaeological research of the former Pereyaslavl
land, which is directly adjacent to its capital – the Pereyaslavl of Rus’. This made it possible to make
representation about its approximate boundaries, as well as its structure consisting of numerous nests
of settlements located along the banks of water bodies and micro-interconnected by numerous land and
river routes. The article does not discuss the archaeological study of the Pereyaslavl of Rus’ thoroughly
covered in the literature.
Keywords: Pereyaslavl volost, archaeological research, the Old Rus’ monuments, researchers,
Pereyaslavl of Rus’.
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УДК 902:070(477,41)(091)«1970/1979»
Марина Бражник
(Переяслав-Хмельницький)
АРХЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА ПЕРЕЯСЛАВА
НА СТОРІНКАХ МІСЦЕВОЇ ПРЕСИ У 70-х рр. ХХ ст.
Археологічні дослідження на території Переяслава, проведені у ХХ ст., створили наукові
передумови для детального вивчення історії древнього міста. В процесі розкопок було виявлено
багато важливих, невідомих раніше археологічних об’єктів, які суттєво розширили уявлення про
історію міста Переяслава. У вибраний період часу активно працювали такі місцеві дослідникиархеологи та музейники як Г. Бузян, А. Савчук, В. Слюсар, В. Ричка, Є. Махно, М. Палагута.
Свої роботи вони часто публікували у місцевій пресі для ознайомлення з історією рідного міста.
Найбільше уваги у своїх працях вони присвячували давній історії Переяславщини.
У статті розглянуті та проаналізовані публікації переяславських археологів та краєзнавців,
надруковані у районній газеті «Комуністична праця» протягом 1970-1979 рр.
Ключові слова: Переяславщина, «Комуністична праця», археологи, краєзнавці, публікації,
70-ті рр. ХХ ст.

У сучасній історичній науці досить важливими та актуальними є дослідження
місцевих краєзнавців, які своєю науковою працею зробили вагомий внесок у розвиток
історичної науки в цілому та краєзнавчої, археологічної зокрема. На жаль, матеріали
краєзнавчих розвідок, що друкувалися на сторінках місцевої преси, мало вивчені, а відтак
виховний потенціал історії рідного краю є недостатньо використаним. Отже, у даному
огляді зроблена спроба розкрити внесок місцевих істориків-археологів та краєзнавців у
дослідження перлини вітчизняної культури – древнього Переяславського краю.
Мета роботи: розглянути та проаналізувати публікації місцевої преси за 19701979 рр., які стосуються археологічних пам’яток та археологічних досліджень
Переяславщини.
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Дану проблему в деякій мірі розглядали такі науковці, як М. Сікорський [17],
О. Юрченко [22], О. Колибенко [10], Л. Сога [21], але спеціально темою публікацій у
місцевій пресі ніхто не займався.
Переяслав-Хмельницький – рідкісна, унікальна пам’ятка археології. Земля
Переяслава має незліченні скарби – монументальні кам’яні споруди, майстерні ремісників
та їх вироби, залишки бідних землянок та багатих будівель. На початку ХХ ст. археологи
активно досліджували Переяславський край і окремі результати своєї роботи публікували
в місцевій газеті. На Переяславщині, починаючи з 1925 р., виходила газета «Змичка»,
яка пізніше називалася «Прапор Переяслава-Хмельницького», а потім – «Комуністична
праця» (з 1991 р. «Вісник Переяславщини»), де й публікувалися місцеві дослідники,
у тому числі й археологи.
Автором були переглянуті всі випуски місцевої газети «Комуністична праця» за
1970-1979 рр. та ґрунтовно проаналізовані публікації, які стосуються саме археологічних
досліджень Переяславщини. У період 1970-1973 рр. знаходимо досить малу кількість
публікацій, присвячених з минувшині рідного краю, статті мають одиничний характер.
Лише з 1974 р., коли редакцією газети була введена рубрика «Люби і знай рідний край»,
кількість публікацій дослідників Переяславщини збільшується в рази. У названий період
часу активно друкувалися такі місцеві дослідники-археологи та краєзнавці як Г. Бузян,
А. Савчук, В. Слюсар, В. Ричка, Є. Махно, М. Палагута.
Найбільше статей належало дослідниці минувшини Г. Бузян – завідувачу відділу
археології Переяслав-Хмельницького державного історичного музею (з 1979 р. – ПереяславХмельницький державний історико-культурний заповідник).
У 1974 р. в рубриці «Люби і знай рідний край» Г. Бузян опублікувала статтю під
назвою «Житло черняхівської культури». Археологічні дані свідчать, що в ІІ-VI ст. н.е.
на Переяславщині існували поселення черняхівської культури, поселення якої, разом з
могильником, було виявлено в 1952 р. на землях радгоспу «Переяславський». У 1971 р.
подібне поселення відкрите на території музею народної архітектури та побуту.
Вищеназваний автор пише: «Одне з жител реконструйоване саме на тому місці, де й
розкопано. Воно представляє собою напівземлянку овальної форми. По боках житла
виявлено дві заглибини від стовпів, що тримали дах. В правому кутку знаходилися
залишки печі з каменю… . У лівому кутку містилося невисоке підвищення – «лежанка»,
яка збереглася майже повністю. Підлога була глиняною» [3, с. 2].
Наступна стаття Г. Бузян «Античний лутерій» була опублікована у 1975 р. Тазлутерій, вилитий із золотистої бронзи античними майстрами 2600 років тому, є унікальним
експонатом скіфського часу. Історія знаходження лутерія досить цікава і заслуговує на
окрему публікацію: «Він і 13 подібних йому давньогрецьких бронзових посудин знайдені
в торфових відкладах річки Супій біля села Піщана Черкаської області. Біля дубового
дерев’яного човна довжиною сім та шириною 1,5 метра лежали залишки людини… .
Відомий археолог І.Г. Шовкопляс вважає, що на дні річки збереглися залишки злодія, який
викрав дорогоцінний скарб у законного власника…» [1, с. 3].
Скіфський лутерій був експонатом археологічного музею НІЕЗ «Переяслав». У 19992000 рр. мандрував світом із виставкою «Золото скіфів». Як повідомляє журналіст
«Вісника Переяславщини» В. Набок: «В жовтні 2010 року був викрадений з музею.
П’ять років розшуків ні до чого не призвели. І ось, навесні цього року (2015 р. – прим.
авт.), представники МБФ «Фонду Олександра Фельдмана» в межах програми повернення
експонатів, втрачених українськими музеями, сприяли поверненню цієї безцінної знахідки»
[12, с. 8]. На даний час лутерій знаходиться в музеї Ханенків у м. Києві. Багато наукових
публікацій присвячені темі цього скіфського лутерія.
У «Комуністичній праці» за 1976 р. археолог Г. Бузян опублікувала декілька статей,
зокрема «Подих історії». В 1975-1976 рр. на Переяславщині працювала археологічна
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експедиція, якою було виявлено декілька поселень неолітичного та мезолітичного часу,
поселення та кургани мідно-бронзового віку, давньоруські городища. На думку автора
даної статті, справу щодо охорони цих пам’яток поставлено не належним чином. Недбале
ставлення до їх охорони в кінцевому результаті призводить до їх повного руйнування. Це,
таким чином, унеможливлює дослідження пам’яток археології, які найчастіше є єдиними
джерелами для вивчення найдавніших епох в історії [8, с. 2].
Ще одна стаття археолога-дослідника Переяславщини Г. Бузян була надрукована в
1976 р. під назвою «Німі свідки історії», так дослідники інколи називають давні пам’ятки
монументальної скульптури. Спадщину слов’ян на Переяславщині можна поділити на
дві категорії. Перша – переяславська стела, яку вчені відносять до епохи міді-бронзи
(близько 5000 років тому). У статті автор подає її опис: «Висічена вона з плоскої брили
каменю розміром майже в зріст людини. На вигляд досить проста і зображена в позі
поклоніння». До другої категорії належать кам’яні баби, археологи відносять їх походження
до тюркомовних народів середньовіччя. Г. Бузян в публікації надає їх характеристику:
«Музейні кам’яні баби – це жіночі постаті. У складених руках у них – чаша. Одяг – пишно
гаптований, на грудях разки намиста» [5, с. 3].
Наступна публікація була надрукована під назвою «Подих віків». У 1971-1975 рр.
були проведені археологічні обстеження території Переяслав-Хмельницького району, під
час яких виявлено ряд городищ Київської Русі, слов’янський могильник та майже 250
курганів ІІІ, ІІ, І тис. до н.е. Давньоруські поселення поділяються на два типи: укріплені –
городища і неукріплені – селища. Дослідник у статті подає такі дані: «Зараз у нас відомо
чотири городища – Пристрімське і Гайшинське по Трубежу, Улянівське та Віненське на
водорозділі річок Супою та Броварки» [7, с. 3].
Г. Бузян постійно доносила до широких кіл населення результати своєї роботи. На
цей раз у поле її зору потрапили давньоруські скарби, про які дослідниця написала статтю
«Німі свідки історії», у якій зазначила: «Клади групуються в основному навколо Києва,
Чернігова, Новгорода та в інших землях Русі. На території Переяславського князівства
їх теж знаходили». У 1884 та 1889 рр. на Переяславщині були знайдені скарби: перший
на території лікарні, другий – біля села Вітовці в помісті О.В. Томачинської. Обидва
ці скарби були сховані в 1239-1240 рр. під час монголо-татарської навали. Незвичний
для Русі скарб був знайдений в Переяславі, на Трубежі в 1912 р. При його вивченні
дослідники висунули думку, що він належав половцям. Археолог подає його історію так:
«В 1096 році половецькі хани Куря і Тугоркан здійснили набіги на Переяслав, але були
відігнані і розбиті. В бою загинув і сам Тугоркан. Цей клад можна віднести якраз до цього
часу». Причини закопування скарбів у Х-ХІІІ ст. були різноманітні, але найважливішою
була постійна боротьба з кочівниками та монголо-татарськими набігами. Вивчення
скарбів важливе для історії ремесла, мистецтва, торгівлі, військової та соціальної історії
давньоруського суспільства [6, с. 3].
У 1978 р. Г. Бузян опублікувала статтю «Могильник ранніх слов’ян». В радгоспі
«Переяславський» у 1951 р. був виявлений могильник черняхівської культури. Під
час розкопок виявлено 40 поховань та два кенатофи (поховання з супроводжуючим
інвентарем, але без померлого, який загинув на чужині), 21 поховання здійснено за
обрядом тілоспалення, 19 за обрядом тілопокладення. Тілоспалення – характерний обряд
для черняхівської культури. В літописах цей старовинний поховальний обряд називається
тризною. Розкопані поховання становлять невелику частину могильника, та з них
можна зробити висновок, що могильник біля радгоспу «Переяславський» є типовим для
черняхівської культури [4, с. 3].
1979 р. датований вихід ще однієї публікації Г. Бузян «Склоробна майстерня». Серед
дослідників довгий час існувала думка, що всі скляні речі, які знаходили в давньоруських
містах і городищах, були візантійського походження. З даного приводу археолог навела
таку інформацію: «І лише розкопками В.В. Хвойки на початку ХХ століття в Києві були
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відкриті залишки першої склоробної майстерні, чим доведено існування її ще за часів
Київської Русі».
На Переяславщині у 1958 р. під час розкопок на дитинці древнього міста, були
виявлені залишки склоробної майстерні. На площі близько 300 м² було знайдено великі
скупчення поташу, дерев’яного вугілля, піску, окисів, заліза та міді, численні залишки
смальти, скляних шлаків, ями, де випалювали поташ. Переяславська склоробна майстерня
була великим комплексом з повним циклом скляного виробництва. Основна будівля
являла собою монументальну споруду, округлої форми, складену з каменю та плінфи.
Г. Бузян писала в своїй статті: «Автор розкопок М.І. Сікорський висунув дуже цікаву
гіпотезу, що відкрита будівля є залишком загадкової споруди, яка згадується в літописі
під 1089 роком в зв’язку з будівельною діяльністю митрополита Єфрема – «строенье
баньное каменно, сего же не быть преже в Руси». Масштаби виробництва свідчать, що
переяславська майстерня існувала протягом тривалого часу, а вироби реалізовувалися
навіть за межами міста [9, с. 2].
Археолог А. Савчук, ще один дослідник Переяславщини, який публікувався в місцевій
газеті «Комуністична праця» у вказаний період, у 1970 р. опублікував статтю під назвою
«Шануємо історії народу», де закликав людей відповідально відноситися до археологічних
пам’яток, зокрема до курганів, які через необізнаність населення пошкоджуються, а нерідко
і повністю руйнуються, що в свою чергу призводить до втрати археологічної пам’ятки.
А. Савчук у свої публікації наголошує: «Треба пам’ятати, що без наукових розкопок не
може бути знесений ні один археологічний об’єкт» [16, с. 3].
«Знахідка бронзового віку» – під такою назвою була надрукована у 1975 р. ще
одна стаття А. Савчука. На території Музею народної архітектури та побуту Середньої
Наддніпрянщини знаходиться відомий курган бронзового віку. Поселення ж коло села
Пристроми викликає значний інтерес. Зпоміж усіх знахідок потрібно виділити черепки
глиняного посуду, прикрашеного відбитками шнура. Такий орнамент характерний саме
для бронзового віку. В одному з найдавніших курганів понад Трубежем були знайдені
крем’яні наконечники для стріл серцевидної форми. В розміщенні археологічних пам’яток
прослідковується певна закономірність. Кургани більше тяжіють до високих місць, а
поселення людей переважно зустрічається в долинах, ближче до води. На Переяславщині
залишалося багато курганів та поселень не досліджених науковцями, тому А. Савчук
наголошував: «Навіть невеликий горщик знайдений коло стародавнього поселення,
допоможе в дослідженні історії рідного краю» [15, с. 3].
У 1977 р. свою статтю «Перлина архітектури» опублікував В. Слюсар, який
також досліджував історію Переяславщини. В кінці ХІ ст. у Переяславі був збудований
Михайлівський собор, який не раз згадували літописці в зв’язку з різними подіями в
житті Київської Русі. Як відомо, собор був пошкоджений двома землетрусами, а в 1239 р.
зруйнований монголо-татарською навалою. Вже в 1646-1666 рр. на руїнах собору була
збудована нова церква святого Михайла. У вересні 1840 р. А. Аненковим були проведені
перші розкопки в Переяславі і біля стін церкви відкриті фундаменти ХІ ст. Пізніше про
розкопки А. Аненкова забули, а в 1945 р. в Переяславі археологічні дослідження проводив
майбутній академік Б. Рибаков, якому знайти фундаменти церкви не вдалося. Лише в 19491952 рр. експедиція під керівництвом М. Каргера відкрила значну площу, північну стіну та
частину західної стіни, його центральну апсиду.
Археологом В. Харламовим у 1975 р. були відкриті фундаменти західної, північної
і східної стіни. В. Слюсар писав: «Про внутрішнє оздоблення храму свідчать знайдені
під час розкопок різьблені орнаментовані шиферні плити з різнокольоровою мозаїкою,
полив’яні плитки, фрагменти фресок. На стінах також була мозаїка… . Над розкритою
частиною давніх фундаментів церкви буде збудовано павільйон, і відвідувачі зможуть
побачити ще один визначний пам’ятник архітектури ХІ століття, ще одну сторінку нашої
славної історії» [19, с. 3].
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У 1979 р. В. Слюсар у статті «Цехи Переяслава» писав, що перша половина ХVІІ ст.
є часом бурхливого піднесення економічного розвитку Переяслава. Місто стає великим
ремісничим та торгівельним центром, ремісники об’єднуються у цехи (своєрідні професійні
об’єднання), а кожен цех мав власне дворище і знак. Виробництво очолював виборний
цехмістер, якого обирали на загальних зборах раз на рік. Торгувати своїми виробами
дозволялося лише на ярмарках, на порушників накладався штраф у розмірі десяти
злотих. У першій половині ХVІІ ст. в Переяславі вже існують такі цехи як кравецький,
ковальський, колісницький, різницький, шевський, пекарський [20, с. 2].
У 1978 р. археолог В. Ричка опублікував статтю під назвою «Водолій». Бронзовий
водолій у вигляді фігури лева був знайдений в Переяславі поруч з залишками
фундаментів Воскресінської церкви ХІІ ст. Вищеназваний автор у статті подає таку
інформацію: «Бронзові водолії у вигляді реальних чи фантастичних звірів у часи
середньовіччя використовувалися для миття священниками рук під час богослужіння, а
також у побуті заможних феодалів». Стилістичний аналіз переяславського водолія вказує
на західноєвропейське походження, датується він першою половиною ХІІІ ст. Знайдений
водолій свідчить про широкі торговельні відносини Переяслава з країнами Західної
Європи [14, с. 3].
На сторінках «Комуністичної праці» була надрукована стаття ще однієї дослідниці
Переяславщини Є. Махно під назвою «Цікаві знахідки». В 1978 р. на Переяславщині
проводила роботу археологічна експедиція, якою було обстежено поселення і могильник
поблизу села Циблі, що існував у кінці ІІ – на початку І тис. до н.е. Автор статті
пише: «Детально обстежена була і територія музею народної архітектури та побуту, де
встановлено, що вона була заселена, починаючи з ІІ тисячоліття до нашої ери. Сліди
перебування тут людей доби бронзи знайдено в південній та північній частині… Помітні
також виразні сліди тривалого заселення, зокрема північної частини площі в часи
Київської Русі (Х-ХІІІ ст.), коли місто Переяслав був центром великого Переяславського
князівства. З тих часів ця площа до ХVІІ, можливо до початку ХVIII ст. постійно була
заселена. Слідів же заселення в пізніші часи не виявлено». Експедицією було проведено
розкопки на могильнику ранніх слов’ян ІІ-V ст., що розташований в південно-західній
частині села Соснова. Археологами було розкопано 75 поховань. Біля села Сомкова Долина
на курганному могильнику давньоруських часів теж був розкопаний курган. Є. Махно
повідомляє про ще одну знахідку: «Дуже цікавою знахідкою є виявлення в одному з
поховань глиняного зображення жолудя. Можливо, отже припустити, що плоди дуба
вживали не тільки для годівлі тварин, вони відігравали певну роль і в харчуванні людей.
Виникає також думка, що, можливо, дуб був священним деревом» [11, с. 2].
Отже, аналіз публікацій про археологічні пам’ятки Переяславщини на сторінках
місцевої преси у період з 1970 по 1979 р. дозволяє виділити головні проблеми, які піднімали
місцеві дослідники. Найбільше публікацій присвячено давній історії Переяславщини, що
визначається існуванням великої кількості археологічних об’єктів даного періоду історії.
Археологічне вивчення пам’яток історії давнього Переяслава щорічно приносило нові
та надзвичайно важливі результати, деякі з них публікувалися у пресі для ознайомлення
широких кіл населення з історією рідного краю. Дані публікації зробили вагомий внесок
у поширення археологічних знань і стали запорукою яскравого спалаху краєзнавчого
руху на Переяславщині, що вилився у перетворення у 1979 р. Переяслав-Хмельницького
державного історичного музею у Переяслав-Хмельницький державний історико-культурний
заповідник, широко відомий як в Україні, так і за її межами.
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Бражнык М. Археологическое наследие Переяслава на страницах местной прессы
в 70-х гг. ХХ в.
Археологические исследования на территории Переяслава, осуществленные в ХХ в., создали
научные предпосылки для детального изучения истории древнего города. В процессе раскопок было
обнаружено много важных, неизвестных ранее археологических объектов, которые существенно
расширили представления об истории города Переяслава .
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В избранный период времени активно работали такие местные исследователи-археологи и
музейщики как Г. Бузян, А. Савчук, В. Слюсар, В. Рычка, Е. Махно, М. Палагута. Свои работы они
часто публиковали в местной прессе для ознакомления с историей родного города. Больше всего
внимания в своих трудах они посвящали древней истории Переяславщины.
В статье рассмотрены и проанализированы публикации переяславских археологов и краеведов,
опубликованные в районной газете «Комуністична праця» в течение 1970-1979 гг.
Ключевые слова: Переяславщина, «Комуністична праця», археологи, краеведы, публикации,
70-е гг. ХХ в .
Brazhnyk M. Archaeological heritage of Pereyaslav on the pages of the local newspaper in
the 70’s of XX century.
Archaeological research in the territory of Pereyaslav were taken place in the twentieth century,
and they created the conditions for the detailed study of the history of an ancient city. During the
excavations were found many important, previously unknown archaeological sites, which greatly expanded
the understanding of the history of the city Pereyaslav. Local researchers, archaeologists and museum
workers as G. Buzyan, A. Savchuk, B. Slyusar, V. Rychka, E. Makhno M. Palahuta actively worked in the
selected period of time. Their works are often published in the local press to review the history of their
hometown. Most attention in their works are dedicated to the ancient history of Pereyaslav.
The article describes and analyzes the Pereyaslav archaeologists and regional ethnographers’
published works, that were printed in the city newspaper «Communist labor» for 1970-1979 XX century.
Keywords: Pereyaslav, «Communist labor», archaeologists, regional ethnographers, published
works, the 70’s of XX century.
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ПРОЯВИ У ВІКІПЕДІЇ ВІДМІННОСТЕЙ МІЖ УКРАЇНСЬКИМ
ТА РОСІЙСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ БАЧЕННЯМ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (У КОНТЕКСТІ
СУЧАСНИХ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ)
Метою дослідження було визначити та оцінити у контексті сучасних етнокультурних процесів
в Україні характерні прояви засадничих відмінностей між українським та російським національним
баченням історії України у період Другої світової війни, що проявляються в українському й
російському мовних сегментах веб-енциклопедії «Вікіпедія». Автор порівняв зміст українського
мовного сегмента Вікіпедії з російським та деякими іншими найбільшими сегментами європейськими
мовами щодо висвітлення історії України в період Другої світової війни. У дослідженні застосовано
загальнонаукові та історичні методи. Виявлені прояви відмінностей відображають різну швидкість
та різні напрямки перетворень, що відбуваються у суспільній свідомості громадян України та
Росії, зокрема в історичній пам’яті, етнічній та національній свідомості. Зближення українського
бачення Другої світової війни з польським, німецьким, французьким, англійським відбувається у руслі
євроінтеграційного прямування українського суспільства після розпаду СРСР.
Дослідження здійснено на виконання НДР «Україна й українство в етнокультурних процесах
світу» (0115U002511, 2015-2017 рр.).
Ключові слова: історія України, Друга світова війна, Вікіпедія, українці, росіяни.

Сучасне людство переходить від індустріальної до інформаційної стадії розвитку.
Інформаційно-комунікаційна реальність стала вагомим чинником його трансформації,
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зокрема у сфері виховання, освіти, науки, культури, господарства тощо. Та перехід цей
відбувається не одночасно в усіх країнах. Серед лідерів більшість країн Європи, країни
Північної Америки, Японія, Австралія. Українське і російське суспільства у процесі
інформатизації як визначальній тенденції сучасного суспільно-історичного поступу
людства перебувають поряд, характеризуються подібністю явищ і суб’єктів. Обидві країни
мали в умовах СРСР багато спільних економічних, політичних, культурних та інших явищ.
Громадян обох країн десятиліттями навчали одній московській версії історії СРСР, а знання
про Другу світову війну інтерпретувалися з позицій російської комуністичної імперії та
активно використовувалися для її зміцнення.
Проте різний історичний поступ України та Росії, а також сучасні відмінності суспільнополітичного розвитку двох країн зумовлюють наявність певних відмінностей на цьому шляху
(наприклад, за рівнем контролю держави інформаційних потоків), які проявляються, зокрема,
в історичному контенті веб-ресурсів українською і російською мовами, а також веб-ресурсів,
що створюються на території України і Російської Федерації.
Національні картини історичного процесу природно відрізняються. Це пояснюється
багатьма чинниками. Але існує загальносвітова тенденція зближення національних
позицій щодо головних історичних подій, яка набирає сили в добу глобалізації. Однією з
найважливіших і найтрагічніших подій світової історії є Друга світова війна. В історичній
пам’яті українців і росіян вона посідає велике місце. Але визначальне українське і провідне
російське бачення України у роки цієї війни суттєво відрізняються, що видно за змістом
підручників з історії, за змістом наукових історичних праць, за публіцистичними працями,
за інтепретацією подій, пов’язаних з Другою світовою війною у художніх творах (літературі,
театрі, кіно, живопису) та ЗМІ, за політичними заявами провідних політичних партій та
державних лідерів, за результатами соціологічних опитувань громадян двох країн.
Ці відмінності є значною мірою несумісними, породжують конфлікти не лише на
полі історичної науки, але й у політичній практиці. З іншого боку вони засвідчують процес
трансформації української «соціалістичної нації», що була частиною радянського суспільства
і не мала суверенітету, у самодостатню, самобутню націю сучасного типу. Віддалення
українського національного бачення Другої світової війни від російського, зближення його
з литовським, польським, грузинським та іншими є закономірним явищем з погляду зміни
визначального напрямку етнокультурних, економічних, політичних процесів в Україні.
Впливовим на суспільство явищем стала започаткована на початку ХХІ ст. вебенциклопедія «Вікіпедія», що містить тепер понад 37 млн статей (разом із незавершеними
та лише започаткованими) понад 290 мовами, діалектами й мікромовами. Сьогодні Вікіпедія
є найбільшим за обсягом і найзапитуванішим веб-ресурсом довідково-енциклопедичних
знань, найбагатомовнішим за мовами їх фіксації. Цей ресурс активно розвивається:
збільшується кількість мовних сегментів, зростає обсяг контенту, розширюється тематика,
поліпшується обґрунтованість наведеної інформації, зменшується кількість помилок і
неточностей тощо. Така тенденція розвитку характерна як для українського мовного
сегмента Вікіпедії, так і для російського. Обидва впевнено перебувають у групі 20
найбільших та найзапотребованіших. Російський сегмент наприкінці листопада 2015 р.
мав близько 1 млн 270 тис. статей та понад 1,6 млн зареєстрованих користувачів [2],
український – понад 600 тис. статей та близько 295 тис. зареєстрованих користувачів [1].
Англійський сегмент за більшістю показників не має конкурентів (близько 5 млн статей) [6],
а французький, німецький, польський і китайський перебувають серед найнаповненіших
та найчитабельніших сегментів [5;4;7;8]. Вікіпедія є найповнішим, найбагатомовнішим та
найчитабельнішим (найпопулярнішим) довідково-енциклопедичним веб-ресурсом у світі.
Серед усіх веб-сайтів за кількістю переглядів користувачами Вікіпедія перебуває серед
першого десятка в Україні і в багатьох інших країнах.
Вікіпедія є наслідком науково-технічного прогресу та міжнародної співпраці користувачів
Інтернету. Одночасно вона стала компонентом освітнього процесу, суттєвим чинником
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подальшої глобалізації, інформатизації суспільства, його соціокультурної трансформації,
підтримання мовної та етнокультурної самобутності наявних спільнот і груп. Найбільший
інформаційний вплив Вікіпедія справляє на підлітків та молодь. Велике значення має
повнота та якість інформації, відповідність вікіпедичного наповнення до критеріїв довідковоенциклопедичної інформації, неупередженості та різнобічності висвітлення контраверсійних
питань і суспільно конфліктних тем. Дослідження наповнення Вікіпедії знаннями про Україну
і зарубіжне українство є актуальним завданням, що дає змогу її поліпшити, характеризує
участь українців у великих міжнародних проектах тощо.
Питання українознавчого наповнення Вікіпедії та її суспільного значення вже
досліджувалися у відділі української етнології НДІУ і висвітлювалися у виданнях
НДІУ, КНУ ім. Тараса Шевченка, Інституту енциклопедичних досліджень НАН
України тощо. Вікіпедичні знання про Україну у Другій світовій війні аналізувалися, а
результати повідомлялися у доповідях на Всеукраїнській науковій конференції «Друга
світова війна: події, факти, версії» (Переяслав-Хмельницький, 24 квітня 2015) та на
Міжнародній науковій конференції «Українська Друга світова. До 70-ї річниці перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні» (Київ, травень 2015). Проте означений предмет
взято до розгляду вперше.
У цій статті представлено результати дослідження вмісту українського [1] та
російського [2] сегментів Вікіпедії на предмет виявлення проявів засадничих відмінностей
між українським та російським національним баченням історії України в роки Другої
світової війни та оцінки їх у контексті сучасних етнокультурних процесів в Україні. Для
порівняння їх за деякими показниками розглянуто також групу інших мовних сегментів:
англійський [6], французький [5], німецький [4], польський [7], китайський [8]. Спроба
скористатися японським сегментом була невдалою. Джерелом був також веб-сайт, що
містить сервіс статистики переглядів певних статей [3].
Метою дослідження було виявлення і оцінка головних відмінностей у висвітленні
історії України в роки Другої світової війни в українському та російському сегментах
Вікіпедії за станом на весну-осінь 2015 р. у контексті сучасних етнокультурних процесів
в Україні. Головні завдання дослідження: 1) виявити, систематизувати та узагальнити
характерні прояви засадничих відмінностей в оцінках історичного розвитку України у період
Другої світової війни, наявних у 2015 р. в українському та російському сегментах вебенциклопедії «Вікіпедія», 2) визначити міру подібності українського та російського мовних
сегментів Вікіпедії з деякими найбільшими її сегментами за ознаками, що характеризують
зацікавлення мовних спільнот Вікіпедії темами: «Друга світова війна», «Велика вітчизняна
війна» у контексті сучасного євроінтеграційного прямування України; 3) оцінити виявлені
прояви відмінностей у контексті сучасного етнокультурного розвитку України.
Висвітленню історії Інтернет-спільнота Вікіпедії від початку свого формування
приділяє велику увагу. Ентузіасти з багатьох країн світу переносять наявні історичні знання
до Вікіпедії, упорядковують, доповнюють, зберігають та оновлюють їх. Історичні знання
становлять помітну частку змісту Вікіпедії, зокрема найбільших її мовних сегментів. Слово
«історія», що є одним з ідентифікаторів наявності історичних знань, вживається у понад
100 тисячах з-поміж 37 млн статей Вікіпедії різними мовами (оцінка автора).
Серед історичних знань, наявних у Вікіпедії, помітну частину становлять ті, що
стосуються Другої світової війни. Словосполучення-назва «Друга світова війна» вживалося
наприкінці травня 2015 р. у незмінюваній формі у 3672 статтях українського сегмента
Вікіпедії [1], 6081 – російського [2], 179147 – англійського [6], 58896 – французького [5],
5340 – німецького [4], 8186 – польського [7], 4079 – китайського [8] (для обчислення
застосовано пошуковий сервіс Вікіпедії). Це свідчить про важливість знань про Другу
світову війну для історіографії та історичної пам’яті відповідних мовних і національних
спільнот. Стаття, що має назву «Друга світова війна», наприкінці квітня 2015 р. була у
багатьох мовних сегментах Вікіпедії. Тематична категорія «Друга світова війна», що
176

Збірник наукових статей. Випуск 37, 2015
об’єднувала статті та підкатегорії відповідного тематичного спрямування, була утворена у
121 мовному сегменті Вікіпедії (обчислено за мовною панеллю категорії).
Кількість переглядів статей, що містять знання про Другу світову війну, свідчить
про великий інтерес до цих знань, важливість їх для формування історичної свідомості
молодого покоління, його соціалізації. Статистика переглядів статті «Друга світова війна» за
90 діб, що передували 22.04.2015 р. [3], українського сегмента Вікіпедії (37538 переглядів),
російського (369696), англійського (2177310), французького (57235), німецького (341743),
польського (181362), китайського (108134) підтверджує важливість статті, велику потребу в
довідково-енциклопедичній інформації про Другу світову війну в суспільствах, де ще живі
поодинокі представники покоління, що брало в ній участь.
Мовні сегменти Вікіпедії містять відмінні інтерпретації історичних подій
Другої світової війни. Їх у багатьох мовних сегментах можна назвати національними
інтерпретаціями (французькою, німецькою, польською, українською, російською,
китайською тощо). Помітною є наявність двох основних груп мовних сегментів, що
відрізняються не лише своєрідністю національного погляду, оцінок чи тлумачень певних
фактів, подій і явищ Другої світової, але й політично-історичним світоглядом. Ці групи
можна умовно назвати європейсько-американською та совєтсько-російською.
Одними з критеріїв поділу інтернет-спільнот мовних сегментів на такі групи є
назви певних історичних подій, відмінності активності вживання їх у статтях та потреба
у користувачів мовних сегментів Вікіпедії звертатися до знань, що містяться за цією
назвою-гаслом.
Словосполучення «Велика Вітчизняна війна» вживається у незмінюваній формі
у 9653 статтях українського сегмента Вікіпедії [1], 399619 – російського [2], 12539 –
англійського [6], 953 – французького [5], 10618 – польського [7] (обчислено за пошуковим
сервісом Вікіпедії). За наведеними статистичними показниками обчислюємо, яка назва
вживається у більшій кількості статей певного мовного сегмента – «Друга світова війна»
чи «Велика вітчизняна війна».
Кількість переглядів статті «Велика Вітчизняна війна» [3] у більшості великих
мовних сегментів Вікіпедії (де така стаття є) значно поступається кількості переглядів
статті «Друга світова війна». В українському сегменті вона менша (на 22.04.2015) у 4 рази,
польському – 17, французькому – 60, англійському – 173 рази. Натомість у російському
сегменті статтю «Велика Вітчизняна війна» за останні 90 днів переглянули трохи більше
разів, ніж статтю «Друга світова війна». Подібне співвідношення характерне для багатьох
мовних сегментів, що створені мовами народів Російської Федерації і містять обидві статті.
Показово, що українськомовна вікіпедична спільнота за цим показником перебуває між
польськомовною та російськомовною.
Наведене співвідношення відбиває засадничі відмінності у ставленні мовних
вікіпедичних спільнот до Другої світової війни, зокрема місця і ролі в ній окремих країн і
народів. Оскільки ці спільноти представляють відповідні частини людства та ґрунтуються
на конкретних національних історичних науках маємо підстави стверджувати, що сучасні
світоглядні політично-історичні відмінності націй і народів щодо Другої світової війни
певним чином відображено у мовних сегментах Вікіпедії, де висвітлюється історичний
процес 70-76-річної давнини.
Організація знань про Другу світову війну в українському і російському мовних
сегментах схожа. В обох мовних сегментах Вікіпедії є портали «Друга світова війна» (які
є головними ворітьми до відповідних знань). В обох є тематичні категорії «Друга світова
війна» і «Велика Вітчизняна війна», що містять підкатегорії та сторінки-статті, файли
зображень. Проте у російському сегменті є також портал «Велика Вітчизняна війна».
З порталу «Друга світова війна» українського сегмента Вікіпедії немає виходу на
спеціальну тематичну категорію чи статтю з узагальненими знаннями про історію України
у роки війни. У російському сегменті портал «Друга світова війна» пропонує переходи
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на статті «Азербайджан у Великій Вітчизняній війні», «Молдавія у Великій Вітчизняній
війні», «Румунія у Великій Вітчизняній війні» [2]. Але на історію України в роки війни
виходу з цього порталу також немає. Вважаємо ці факти дивними, зважаючи на існування
в обох мовних сегментах відповідних тематичних категорій «Україна у Другій світовій
війні» (в українському), «Украина в годы Великой Отечественной войны» (у російському)
та статті «Україна у Другій світовій війні» в українській Вікіпедії [1; 2].
В українському сегменті тематична категорія «Друга світова війна» містить 24
підкатегорії-підтеми (які, за нашим обчисленням, об’єднують 106 підкатегорій-підтем
і понад 2000 статей у них) та 177 безпосередньо підпорядкованих статей. Тематичними
підкатегоріями, що стосуються переважно історії України, є дві: «УГВР» та «УПА» [1].
У російському сегменті тематична категорія «Друга світова війна» містить 30
підкатегорій-підтем (які об’єднують, за нашим обчисленням, 243 підкатегорії і близько
2000 статей) та 116 безпосередньо підпорядкованих статей [2]. Тематичних підкатегорій,
що стосуються переважно історії України, немає. Основними статтями про Другу світову
війну в обох мовних сегментах є стаття «Друга світова війна».
Категорія «Велика Вітчизняна війна» у російському мовному сегменті Вікіпедії має у
кілька разів більше наповнення, ніж в українському. У російському сегменті вона об’єднує
20 підкатегорій та 94 статті» [2], в українському – 6 підкатегорій та 21 статтю [1].
Тематична категорія «Україна у Другій світовій війні» українського сегмента Вікіпедії
наприкінці квітня 2015 р. об’єднувала 8 підкатегорій та 61 сторінку-статтю. Основною
статтею цієї тематики є «Україна у Другій світовій війні». Тематичну структуру зазначеної
катенгорії наводимо шляхом переліку підкатегорій-підтем та зазначенням кількості
категорій першого нижчого рангу та кількості сторінок-статей, що не розподілені за
підкатегоріями, а безпосередньо підпорядковані зазначеній категорії. Категорії нижчого
рангу можуть містити інші категорії нижчого рангу, а ті – ще нижчого, кількість яких тут
не наведено. Тематичними підкатегоріями категорії «Україна у Другій світовій війні» були
такі: «Винищення в’язнів НКВС УРСР у Другу світову війну» (7 с.), «Голокост в Україні»
(2 к., 16 с.), «Молода гвардія» (9 с.), «Одеса у роки Німецько-радянської війни» (7 с.),
«Райхскомісаріат Україна» (8 к., 20 с.), «УГВР» (1 к., 2 с.), «Українці в Другій світовій
війні» (2 к., 68 с.), «УПА» (19 к., 215 с.) [1].
Вичерпний перелік сторінок категорії «Україна у Другій світовій війні» наводимо для
наочного порівняння з тими, що є у російському сегменті (правопис збережено): «Україна у
Другій світовій війні», «14-а гренадерська дивізія Ваффен СС «Галичина», «Айнзатцгрупи»,
«Бій під Бродами», «Боротьба УПА проти німецьких окупантів», «Губернаторство
Буковина», «Буковинська Українська Самооборонна Армія», «Буковинський курінь», «Відділ
особливого призначення», «Військові відділи націоналістів», «Втрати України в Другій
Світовій війні», «Десант в Кілію-Нову», «Допоміжна поліція», «Друга Українська дивізія
Української національної армії», «Другий Український фронт», «Дружини українських
націоналістів», «Битва під Дубном», «Дунайський десант», «Злочин у Кисилині»,
«Карбованець Райхскомісаріату Україна», «Карпатський рейд», «Київський курінь», «Козача
повстанська армія», «Колківська республіка», «Комбат (фотографія)», «Комуністичне
підпілля на території України у часи Другої світової війни», «Корюківська трагедія»,
«Луцький вишкільний курінь», «Львівсько-Луцька оборонна операція», «Миколаївський
підпільний центр», «Міус-фронт», «Нахтігаль (легіон)», «Німецько-радянська війна»,
«Охримович Василь Остапович», «Перша Українська дивізія Української національної
армії», «Перший Український фронт», «Поліська Січ», «Поліське лозове козацтво»,
«Прикордонні битви (1941)», «Протипанцерна бригада «Вільна Україна», «Радянська анексія
західноукраїнських земель», «Радянський партизанський рух на території України у часи
Другої світової війни», «Радянські партизани», «Роланд (легіон)», «Самооборонні Кущові
Відділи», «СС Карпати», «Станіславсько-Проскурівська операція», «Третій Український
фронт», «Українська головна визвольна рада», «Українська держава (1941)», «Українська
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допоміжна поліція», «Українська Народна Самооборона», «Українська національна армія»,
«Українська повстанська армія», «Українське Визвольне Військо», «Український визвольний
рух 1920-1950 років», «Український легіон (Хорватія)», «Фронт Української революції»,
«Четвертий Український фронт», «Чорногорська трагедія», «Шуцманшафт» [1].
Тематична категорія «Україна у Другій світовій війні» існувала ще в 10 сегментах
Вікіпедії іншими мовами (у тому числі: англійською, арабською, перською). У російській
Вікіпедії такої категорії немає, проте є інша, яку російські вікіпедисти видають за
відповідник: «Украина в годы Великой Отечественной войны» (рос. м.). Вона об’єднувала
13 підкатегорій та 25 сторінок-статей. Підкатегорії категорії «Украина в годы Великой
Отечественной войны» (рос. м.) такі (наведено у редакції оригіналу): «1939 год на
Украине» (1 с.), «1940 год на Украине» (1 с.), «1941 год на Украине» (4 к., 11 с.), «1942 год
на Украине» (1 к., 8 с.), «1943 год на Украине» (2 к., 9 с.), «1944 год на Украине» (1 к.,
8 с.), «1945 год на Украине» (1 кат., 2 с.), «Молодая гвардия» (52 с.), «Памятники Великой
Отечественной войны на Украине» (19 с.), «Транснистрия» (1 к., 4 с.), «Украинская
повстанческая армия» (4 к., 43 с.), «Украинский коллаборационизм» (5 кат., 63 с.),
«Холокост на Украине» (5 к., 16 с.) [2].
Сторінки категорії такі (наведено рос. м. в редакції оригіналу): «1-й Украинский
фронт», «2-й Украинский фронт», «3-й Украинский фронт», «4-й Украинский фронт»,
«Бабий Яр (фильм, 2002)», «Буковинская Украинская Самооборонная Армия», «Выстрел
в спину (монумент)», «Гебитскомиссар», «Губернаторство Буковина», «Магуния,
Вальдемар», «Миус-фронт», «Музей-архив переходного периода», «Назови своё имя по
буквам», «Народная гвардия имени Ивана Франко», «Немецкая оккупация Харькова»,
«Памятник жителям Луганщины, павшим от рук карателей-националистов из ОУН-УПА»,
«Памятники жертвам ОУН-УПА», «Партизанское движение на Украине во время Великой
Отечественной войны», «Рейхскомиссариат Украина», «Сергеевский концлагерь», «Список
награждённых городов Украины», «Украинский коллаборационизм во Второй мировой
войне», «Украинское государственное правление», «Шталаг 301/Z», «Шталаг 355» [2].
Зазначимо, що словосполучення «український колабораціонізм» вжито принаймні
1 раз у 21 статті російського сегмента та у 5 статтях українського сегмента [1; 2]. Та
словосполучення «російський колабораціонізм» вжито принаймні 1 раз у 60 статтях
російського сегмента та у 33 статтях українського (для обчислень застосовано пошуковий
сервіс Вікіпедії) [1; 2].
Порівняння змісту тематичної категорії «Україна у Другій світовій війні»
українського сегмента та категорії «Украина в Великой Отечественной войне» (рос. м.)
російського сегмента виявляє беззастережну перевагу українського сегмента у висвітленні
історії України в роки Другої світової війни. В українському сегменті цей період історії
України висвітлено повніше, без однобічних ідеологічних чи історичних упереджень, з
представленням різних оцінок і поглядів. У цьому ми переконуємося при постатейному
перегляді теми.
Російська Вікіпедія додатково до порталу «Друга світова війна» має портал «Велика
Вітчизняна війна», якого немає в українському і в жодному іншому мовному сегменті.
Тематичної категорії, що є в українській Вікіпедії, «Україна у другій світовій війні» немає,
натомість створено категорію «Україна в роки Великої Вітчизняної війни». Її наповнення має
ознаки тенденційного добору статей. У назвах статей, їх тематичній категоризації, у змісті
статей, у зв’язках з відповідними статтями інших мовних сегментів спільнота російської
Вікіпедії часто ототожнює Другу світову війну з Великою Вітчизняною війною.
Засадничі відмінності між українським та російським національним баченням історії
України у період Другої світової війни проявляються у відсутності чи наявності певних
статей, обсязі та оціночному змісті статей, назвах статей і тематичних категорій, кількості
переглядів статей відповідної тематики українською та російською мовними спільнотами,
наявності так званої «війни редагувань» чи конфліктних обговорень змісту статей тощо.
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У російському сегменті впадає в око схильність до цілеспрямованої однобічної
вибірковості тем. У доборі тем та у змісті статей помітним є прагнення звинуватити
українців у зраді та співпраці з окупантами. Одного з головних принципів вікіпедичної
спільноти – нейтральності у висвітленні суспільно конфліктних контраверсійних тем,
автори російського сегмента, щодо історії України 1939-1945 рр. не завжди дотримуються.
Найбільш негативне чи роздратоване ставлення проявляється до національно-визвольних
прагнень українського народу під час Другої світової війни.
Зазначена вибірковість тем є тенденційною, зумовленою, на нашу думку,
неоімперським ідеологічним спрямуванням багатьох редакторів російського сегмента
Вікіпедії та консерватизмом історичної свідомості російського суспільства у ставленні до
українців, України та її історії.
У засадничих підходах до висвітлення історії Другої світової війни та за ознаками,
що характеризують зацікавлення мовних спільнот Вікіпедії темами: «Друга світова війна»,
«Велика Вітчизняна війна» користувачі сегмента Вікіпедії українською мовою близькі до
користувачів сегментів польською, німецькою, французькою, англійською. Користувачі
російського сегмента у ставленні до цих тем мають певну схожість з користувачами
українського, але суттєво відрізняються від користувачів польського, німецького,
французького, англійського. Велика частина веб-спільноти російського сегмента Вікіпедії
продовжує затято крокувати шляхом історіографії совєтської комуністичної епохи у
питаннях місця і ролі України у Другій світовій війні.
В українському сегменті, порівняно з російським, цей період історії України
висвітлено, на нашу думку, збалансованіше, об’єктивніше, з меншим проявом тенденційних
ідеологічних чи історичних упереджень, з представленням різних оцінок і поглядів.
Сучасні головні відмінності між українським та російським сегментами веб-енциклопедії
«Вікіпедія» у висвітленні історії України в роки Другої світової війни, на нашу думку, зумовлені
світоглядними політично-історичними відмінностями українського та російського суспільств.
Виявлені прояви відмінностей відображають різну швидкість та різні напрямки
перетворень, що відбуваються у суспільній свідомості громадян України та Росії, зокрема
в історичній пам’яті, етнічній та національній свідомості. Українська частина «совєтського
народу» трансформується в суверенне національне суспільство, що має власну історію та
самобутню культуру. Зближення українського бачення Другої світової війни з польським,
німецьким, французьким, англійським відбувається у руслі євроінтеграційного прямування
українського суспільства після розпаду СРСР.
Віддалення українського національного бачення Другої світової війни від російського,
зближення його з литовським, польським, грузинським та іншими є позитивним явищем,
необхідним для власного бачення нації себе в історії, об’єктивного, без гіпертрофованого
потужного впливу іншої нації. Процес такого віддалення є синхронним з багатьма
суспільними явищами, що визначають чи супроводжують новий визначальний напрямок
етнокультурних процесів в Україні, сформований під час розпаду СРСР.
Організація знань про історію України у роки Другої світової війни в українському
та російському сегментах потребує поліпшення, наприклад, не завжди відповідний портал
чи тематична категорія об’єднують вже наявні у цих сегментах статті та підкатегорії, що
містять відповідні тематичні знання.
Подальше порівняння змісту українського та російського сегментів Вікіпедії доцільно
провадити щодо гострих та суспільно конфліктних історичних тем, про події насамперед
ХХ й початку ХХІ ст. Порівняння наповнення українського сегмента знаннями про
Другу світову війну варто робити також із тими сегментами, що створені міжнародними
мовами, найпоширенішими мовами, мовами наших сусідів та активних учасників Другої
світової війни, зокрема: арабською, іспанською, португальською, японською, італійською,
румунською, угорською, словацькою, чеською, сербською, грузинською, білоруською,
литовською, турецькою.
180

Збірник наукових статей. Випуск 37, 2015
Науковцям, що спеціалізуються на дослідженні історії України в роки Другої світової
війни, варто приділяти увагу наповненню українського та інших мовних сегментів Вікіпедії
науковими знаннями про цей період української минувшини, їх оновленню, поліпшенню,
додатковому обґрунтуванню. Адже наявність у Вікіпедії перекрученої та упереджено
сформованої інформації про Україну чужими мовами сприяє формуванню викривленого
образу України, необ’єктивної думки про українців серед певної частини іноземних
користувачів Вікіпедії.
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Чирков О. Проявления в Википедии отличий между украинским и российским
национальным видением истории Украины в период Второй мировой войны (в контексте
современных этнокультурных процессов в Украине).
Целью исследования было определить и оценить в контексте современных этнокультурных
процессов в Украине характерные проявления главных отличий между украинским и российским
национальным видением истории Украины в период Второй мировой войны, которые проявляются
в украинском и русском языковых сегментах веб-энциклопедии «Википедия». Автор сравнил
содержание украинского языкового сегмента Википедии с русским и некоторыми другими
наибольшими сегментами на европейских языках относительно освещения истории Украины
в период Второй мировой войны. В исследовании применены общенаучные и исторические
методы. Выявленные проявления отличий отображают разную скорость и разные направления
преобразований, происходящих в общественном сознании граждан Украины и России, в частности
в исторической памяти, этническом и национальном сознании. Сближение украинского видения
Второй мировой войны с польским, немецким, французским, английским происходит в русле
евроинтеграционного движения украинского общества после распада СССР.
Исследование осуществлено в рамках НИР «Украина и украинство в этнокультурных
процессах мира» (0115U002511, 2015-2017).
Ключевые слова: история Украины, Вторая мировая война, Википедия, украинцы, русские.
Chyrkov О. Wikipedia Cases of differences in Ukrainian and Russian national view on
the history of Ukraine during the Second World War (in the context of modern ethnic-cultural
processes in Ukraine).
Annotation. The aim of the research was to identify and assess typical cases of essential differences
between Ukrainian and Russian national view on the history of Ukraine during the Second World War,
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which can be found in Ukrainian and Russian segments of Wikipedia, in the context of modern ethniccultural processes. The author has compared the contents of Ukrainian-written segment of the Wikipedia
with the Russian-written one and with several other most filled segments in European languages
concerning the covering of the history of Ukraine during the Second World War. The researcher used
general scientific and historical methods in his paper. The detected cases of essential differences reflect
diverse speed and diverse directions of transformations, which are taking place in the social consciousness
of Ukrainian and Russian citizens, namely in the historical memory, ethnic and national consciousness.
The convergence of the Ukrainian view on the Second World War with the view of Polish, German,
French, and English people is in line with the euro-integration movement of the Ukrainian society after
the collapse of the USSR. The research was carried out within the scientific research paper «Ukraine and
Ukrainehood in Ethnic-Cultural Processes of the World» (0115U002511, 2015-2017).
Keywords: history of Ukraine, the Second World War, Wikipedia, Ukrainians, Russians.
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УДК 946:[623.438.37623.437.42(47+57)«1939/1950»
Сергій Ващенко
(Переяслав-Хмельницький)
ВНЕСОК М. ДУХОВА ТА Ж. КОТІНА В ТАНКОБУДУВАННЯ
ТА РОЗРОБКУ НОВИХ ТРАКТОРІВ ДЛЯ ПОТРЕБ ВІДБУДОВИ
НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА (1939-1950 рр.)
У статті розкриваються досягнення в танкобудуванні під час війни та вплив отриманого
досвіду на створення новітньої тракторної техніки. Дане досягнення військової техніки якнайповніше
відображене саме в середньому танку Т-34, який згодом був визнаний за найкращий танк періоду
Другої світової війни, та важких танках КВ і ІС. Саме досвід Другої світової війни, накопичений
при створенні та еволюції важких танків КВ та ІС, був використаний для створення тракторів
КТ-12 та С-80 під керівництвом знаменитих конструкторів Ж. Котіна та М. Духова.
Дані трактори мали велике значення для розвитку тракторобудування та відновлювальних
робіт в країні. Тому не дивно, що створення даної техніки довірили таким знаменитим
конструкторам танків як Ж. Котін та М. Духов. За допомогою КТ-12 було забезпечено народне
господарство деревиною, необхідною для швидкісної відбудови економіки країни, а С-80 став першим
універсальним трактором, який можна було використовувати в різних галузях господарства. Крім
того, дані трактори мали замінити на заводах у мирний час випуск танків. С-80 став першою
«мирною» машиною, яку випускав колишній танковий гігант (Танкоград).
Ключові слова: М. Духов, Ж. Котін, танк, трактор, Танкоград, КВ, ІС, Т-34, КТ-12, С-80.

Як відомо, танкам довелося стати основним видом наступальних озброєнь періоду
Другої Світової війни. Саме тому в танкобудуванні й відбувся підйом наукової думки.
До початку війни в СРСР вже були створені новітні танки КВ та Т-34. Основною
проблемою даних танків була неготовність вітчизняної промисловості до їх випуску, а
з нападом Німеччини цю проблему довелося вирішувати в умовах війни та евакуації
підприємства. Об’єднання зусиль науки та виробництва дало можливість здійснити
прогрес у танкобудуванні. Вагомий внесок у розвиток танкобудування відіграв Танкоград,
який об’єднав науковий і виробничий потенціал трьох заводів-гігантів з Челябінська,
Харкова та Ленінграду.
Метою статті є дослідження розвитку танкобудування та вплив М. Духова
і Ж. Котіна на створення новітніх тракторів для потреб народного господарства та
якнайшвидшої відбудови економіки країни.
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Аналіз останніх досліджень. Проблема впливу Ж. Котіна та М. Духова на
розвиток танкобудування та створення новітніх тракторів змістовно розкривається
в працях В. Орлова [5], М. Попова [6], В. Сергійчука [7-8]. Розвідки В. Орлова [5]
та В. Сергійчука [8] присвячені М. Духову, його внеску в танкобудування (не лише
важких танків КВ та ІС, а й середнього танку Т-34) та ролі у створенні нового трактора
С-80. М. Попов [6] розкриває творчу спадщину Ж. Котіна, її значення для розвитку
танкобудування та створення трактора КТ-12, а у монографії В. Сергійчука [7] йде мова
про керівника Танкограду І. Зальцмана, описуються досягнення в танкобудуванні та історія
створення нового трактора С-80. Досить цікавою для даного дослідження є праця Ж. Котіна
[2], в якій він розкрив значення КТ-12 для народного господарства та П. Березкіна [1], де
детально описано трактор С-80.
Розвиток танкобудування під час війни досить змістовно відображено в праці
О. Лосика [3]. У розвідках М. Матійко і О. Коренної [4] описано розвиток автоматичного
зварювання під флюсом та його значення в танкобудуванні. У колективній монографії
«Танкоград: Історія. Люди. Події» автори [9] розкривають технічні досягнення,
отримані конструкторами під час війни, аналізують переобладнання танкових конвеєрів
на випуск тракторів, що стало одним із факторів підвищення випуску військових
машин, а згодом рушієм проведення післявоєнної відбудови народного господарства.
У справі «Наукового-дослідження співробітника Комісії про політичні та економічні
основи відродження промисловості в ході Великої вітчизняної війни», яка зберігається
в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України,
знаходимо дані щодо значення військової промисловості для відбудови [10], що склало
джерельну базу даної роботи.
Важливою складовою розвитку танкобудування стала евакуація Харківського
моторного заводу № 75 та Ленінградського Кіровського заводу в місто Челябінськ на
місцевий тракторний завод. Челябінський тракторний завод (ЧТЗ), введений в дію в
1939 р., був наймолодшим і найдосконалішим заводом країни і оснащувався новітнім
високопродуктивним обладнанням. Підприємства-гіганти злилися в єдиний дружний
виробничий колектив [9, с. 104].
На Кіровському заводі танки складали стаціонарним методом, тобто були спеціальні
майданчики, на яких танк «обростав» деталями й вузлами, а в Челябінську (ЧТЗ) –
методом конвеєра, кожен робітник виконував свою операцію. М. Духов зрозумів, що
метод конвеєра має низку переваг, що в свою чергу допоможе налагодити масовий випуск
танків, але щоб освоїти випуск танків-тракторів КВ за даним методом потрібні були зміни
в технологічному процесі. Цікаво, що потоковий метод виявив прорахунки в конструкції
машини. Багато деталей потрібно було перевести на литво або штамповку, деякі вузли –
спростити чи замінити, потрібні були надійні метали. Микола Леонідович заявляв:
«… будемо переходити на челябінський метод…» [8, с. 70-71].
Поточні лінії вперше були створені на Кіровському заводі в Челябінську, а потім
і на інших, що різко збільшило виробництво найважливіших деталей і вузлів танків.
Танкобудівники розробили і першими в світовій практиці замість виливки великих сталевих
деталей у земляних формах застосували високопродуктивний спосіб виливки в металевих
формах. У результаті трудомісткість операцій знизилася в два рази, а продуктивність праці
підвищилася в два-три рази. Велике поширення на заводах отримала штамповка деталей,
що заміняла лиття та ковку. Так, на Уралмаші було навіть освоєно штампування веж танків
Т-34 [6, с. 15-16].
Зростання військово-промислового виробництва в роки війни характеризувалося
технічним прогресом, виробництво військової техніки безперервно удосконалилося,
впроваджувалися нові технічні процеси, причому кожне нововведення покращувало
бойову техніку Радянського Союзу, що обумовлювалося зростанням випуску військової
промисловості [10, арк. 10].
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Народний комісар танкової промисловості В. Малишев стверджував: «Найважливіші
проблеми, пов’язані з впровадженням передової техніки в танковому виробництві,
розроблялися при безпосередній участі діячів науки і техніки. Багато і плідно працював
у галузі впровадження автоматичного зварювання у танкобудування Герой Соціалістичної
праці Є. Патон. З його допомогою був організований потік у бронекорпусному виробництві
із застосуванням зварювальних автоматів» [4, с. 65].
Поряд зі зростанням кількості випущених машин поліпшувалася і їх якість.
Виконуючи урядові накази, колективи конструкторів під керівництвом Ж. Котіна,
А. Морозова та ін. наполегливо працювали над створенням нових зразків озброєння. На
противагу новим німецьким машинам вони розробляли більш досконалі і потужні танки
і самохідні артилерійські установки [6, с. 17]. Вдалим доповненням основного танка
армії Т-34 під час війни був важкий танк КВ-1 і його наступні модифікації, створені
колективом конструкторів під керівництвом Ж. Котіна [6, с. 19]. У період війни створення
важких танків розвивалося, головним чином, у напрямку посилення їх вогневої потужності
та броньового захисту. На початку війни перші зразки танків Т-34 і КВ-1 майже не
відрізнялися між собою за властивостями, а з 1944 р., незважаючи на установку в Т-34
нової 85-мм гармати, важкі танки як з вогневої потужності, так і з броньового захисту
істотно перевищували середній танк Т-34-85, що і визначило їх використання в бойових
умовах. Важкі танки призначалися для якісного посилення середніх танків за принципом
«вогнева міць – броньовий захист» [6, с. 19].
Але до даного напряму розвитку в танкобудуванні важких танків прийшли не відразу.
Восени 1942 р. був випущений важкий танк КВ-1С, який, порівняно зі своїм попередником
танком КВ-1, мав меншу масу (42,5 т) і більшу швидкість руху. На його озброєнні
перебувала 76-мм гармата, а з кінця літа 1943 р. на важкі танки стали встановлювати
литі башти з більшою товщиною броні, а замість 76-мм гармати була введена більш
потужна, 85-мм, даний танк отримав марку КВ-85. Маса танка збільшилася до 46 т, екіпаж
зменшився до 4-х чоловік. Згодом була розроблена проміжна модель важкого танка ІС-1
з 85-мм гарматою і посиленим броньовим захистом. З грудня 1943 р. на озброєння армії
став надходити танк ІС-2, оснащений 122-мм гарматою. У порівнянні з КВ-1 танк ІС-2
мав навіть дещо меншу масу, але по комплексу «вогнева міць броньовий захист» він
значно перевершував перший, що було величезним досягненням наших конструкторів. На
завершальному етапі війни замість танка ІС-2 на озброєння армії став надходити танк ІС-3,
що відрізнявся від свого попередника посиленням броньового захисту [6, с. 19-20].
Розвиток масового виробництва танків на всіх заводах ґрунтувався на застосуванні
новітньої техніки, передових методів виробництва. «Танкова промисловість за роки війни
пройшла в галузі впровадження техніки і технології шлях, на який в довоєнний час було б
витрачено 10-15 років», – писав згодом В. Малишев [6, с. 15].
Цікаво, що до закінчення війни, ще в 1944 р., І. Зальцмен дав команду створення
нового трактора С-80, що сприяло швидкому переходу заводу в Челябінську на випуск
мирної техніки [7, с. 224-225]. Отриманий у ході війни технічний досвід дозволив колективу
заводу розпочати підготовку до випуску більш досконалих і потужних тракторів, ніж ті,
що випускалися раніше. При їх створенні були враховані зростаючі потреби народного
господарства. Новий розроблений трактор був більш потужним та високопродуктивним,
надійним у експлуатації і, разом з тим, економічним по витраті палива [1, с. 19].
Після завершення війни зусилля Танкограду були спрямовані на розробку нового
трактора. До даної роботи залучили конструктора дизельних двигунів І. Трашутіна й
танкіста М. Духова. Під керівництвом М. Духова перебували всі групи, пов’язані з
майбутнім трактора С-80. Крім С-80 також розроблявся проект трактора Т-10 на базі
важкого трактора С-60, але Т-10 мав бути зменшений у вазі. Проект трактора Т-10
М. Духов відразу відкинув, оскільки з важкого трактора С-60 не міг вийти середній
трактор Т-10. Згодом дану думку, висловлену головним конструктором, підтримали інші
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конструктори і закриття проекту Т-10 дало можливість зосередити зусилля на проекті
трактора С-80 [8, с. 122-123].
Кіровський завод на Уралі під час війни називався Танкоград. Станом на 1946 р.
перехід на випуск тракторів для народного господарства затягувався, запуск конвеєра для
виробництва С-80 відкладався. Але 12 червня на заводі розпочали випуск трактора С-80,
який зарекомендував себе з гарної сторони в різних галузях народного господарства [8,
с. 128]. С-80 створювався як перший трактор широкого призначення [8, с. 89].
Іншому конструктору танків КВ та ІС Ж. Котіну було доручено створити робочий
проект і дослідні зразки трелювального трактора в III кварталі 1947 р. Як бачимо, були
визначені короткі терміни, бо йшла післявоєнна п’ятирічка [6, с. 367-368]. Ж. Котін
відразу включився в створення трелювального трактора. Загартований ще під час війни
котінський конструкторський колектив, ще не остиглий від бойових завдань Танкограда, із
ентузіазмом взявся за справу створення трактора. І знову вечори конструктори проводили
за креслярськими дошками, безсонними ночами прокручували вузли, агрегати вигадувалися
ними на випробувальних стендах [6, с. 368-369].
Трактор КТ-12 створювався «з чистого аркуша», бо ніде у світі не було досвіду
конструювання таких машин. Ж. Котін показав себе сміливим новатором, який не
звик відступати перед труднощами та прагнув зміцнити співдружність конструкторів з
технологами та виробничниками. Головного конструктора захоплювала ідея всюдихідної
трелювальної машини, чимось схожої на бойову, покликану працювати в екстремальних
умовах, у глухих лісових нетрях [6, с. 369].
Експериментальні гусеничні трелювальні трактори отримали назву КТ-12, що
розшифровується, як кіровський трелювальний. Їх виготовили і зібрали, використовуючи
підручну оснастку і верстати Кіровського заводу. Дані машини відправили в лісові
господарства для проведення пробних випробувань. Відразу на завод стали надходити
неприємні звістки про технічний стан трелювального трактора КТ-12: «в однієї відмовив
двигун, в іншої забивається сміттям ходова частина, у третьої переломилася рама...»
[6, с. 369]. «Жозеф Якович Котін думав недовго: убрався в комбінезон механікаводія – і в ліс. Багато днів і ночей провів він біля машин. Сідав за важелі управління,
разом з робітниками відкочував важкі стовбури. Але головним для нього була сама
машина. Необхідно було знайти межі її технічних можливостей, намацати найкращі
варіанти причіпних пристосувань, знайти оптимальні рішення конструкцій тягових
лебідок, вивчити причини поломок» – зазначається в дослідженні М. Попова. Головний
конструктор встановив, що частина поломок трапилася через невдалу конструкцію,
а частина – через неправильну експлуатацію нової для робітників лісозаготівельної
техніки. На лісозаготівлях разом з майстрами та робітниками Ж. Котін визначив,
грузопідйомність навантажувального щита, розробив рекомендації з експлуатації двигуна
і ходової частини, а повернувшись до Ленінграду організував усунення конструкторських
недоробок [6, с. 369-370].
КТ-12 вдалося створити менш ніж через рік після отримання завдання. Цікаво, що
Ж. Котіну як військовому фахівцю, вдалося так глибоко вникнути в суть суто мирної
справи, зрозуміти специфіку машинної обробки лісу і сформулювати технічні вимоги до
нової, навіть для самих лісозаготівників, машини [6, с. 370].
Створення трактору КТ-12 пов’язане з механізацією лісозаготівельної промисловості.
Трактор був створений у тісній співпраці науково-дослідної організації лісової промисловості
та конструкторськими силами заводу імені Кірова. Розробка та виробництво трактора КТ-12
для трелювання лісу є важливим кроком вперед у розвитку тракторобудування. Тракторів
подібного класу до того часу не було ні в СРСР, ні за кордоном. Трактор КТ-12 мав високу
прохідність та працював на місцевому виді палива, тому даний трактор посів чільне
місце в лісозаготівельній промисловості [2, с. 3]. Майбутній трелювальний трактор мав
відповідати таким вимогам: висока прохідність в умовах повного бездоріжжя, можливість
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працювати на місцевому паливі та наявність спеціальних навантажувальних пристроїв для
механізації збирання зрубаних дерев [2, с. 5].
Отже, війна виступила своєрідним каталізатором розвитку танкобудування. До
війни виготовлення танків було дрібносерійним, а під час війни набуло масового
характеру. Використання конвеєра, штамповки деталей та застосування автоматичного
зварювання під флюсом сприяло масовому виробництву танків, а згодом і всіх видів
зброї. Не дивно, що накопичений досвід танкобудівників був використаний у розробці
нових зразків тракторів для потреб народного господарства та пришвидшення
відбудови економіки країни. Створення нових тракторів довірили таким відомим
конструкторам важких танків як Ж. Котін та М. Духов (відповідно КТ-12 та С-80).
Кожен з цих тракторів був унікальний: КТ-12 не мав аналогів у світі, а С-80 був
першим універсальним трактором в СРСР.
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Ващенко С. Вклад М. Духова и Ж. Котина в танкостроительство и разработку новых
тракторов для нужд восстановления народного хозяйства (1939-1950 гг.).
В статье раскрываются достижения в танкостроении во время войны и влияние полученного
опыта на создание новой тракторной техники. Данное достижение военной техники наиболее
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полно отражено именно в среднем танке Т-34, который впоследствии был признан лучшим
танком периода Второй мировой войны, и тяжелых танках КВ и ИС. Именно накопленный опыт
в создании и эволюции тяжелых танков КВ и ИС был использован при разработке тракторов
КТ-12 и С-80 под руководством знаменитых конструкторов Ж. Котина и М. Духова.
Данные трактора имели большое значение для развития тракторостроения и
восстановительных работ в стране. Поэтому неудивительно, что создание данной техники
доверили таким знаменитым конструкторам танков как Ж. Котин и Н. Духов. КТ-12 обеспечил
народное хозяйство древесиной, которая была нужна для быстрого восстановления экономики
страны, а С-80 стал первым универсальным трактором, который можно было использовать в
различных отраслях хозяйства. Кроме того, данные трактора должны были заменить на заводах
в мирное время выпуск танков. С-80 стал первой мирной машиной, которую выпускал бывший
танковый гигант (Танкоград).
Ключевые слова: М. Духов, Ж. Котин, танк, трактор, Танкоград, КВ, ИС, Т-34, КТ-12, С-80.
Vashchenko S. The contribution of M. Duhov and Zh. Kotin in the tank building and the
development of new tractors because of the needs to recover the national economy (1939-1950.)
The article describes the advances in tank development during the war and the impact of this
experience on the creation of the newest tractor equipment. This achievement of military vehicles most
fully reflected in average of tank T-34, which was subsequently recognized as the best tank of the Second
World War, and heavy tanks KV and IS. It is the experience of the Second World War, accumulated
during the production and evolution of heavy tanks KV and IS was used to build tractors KT-12 and S-80
under the direction of famous designers Zh. Kotin and M. Duhov.
These tractors have the great importance for the development of tractor construction and
rehabilitation works in the country. Therefore it is not surprising that the development of this equipment
was entrusted to famous designers of tanks Zh. Kotin and M. Duhov. Using the KT-12 was provided the
national economy with wood necessary for recovering the country’s economy, and the S-80 became the
first universal tractor, which could be used in various sectors of the economy. In addition, these tractors
were replaced in the factories to peace time production of tanks. S-80 became the first peace machine,
which produced former giant tank (Tankograd).
Keywords: M. Duhov, Zh. Kotin, tank, tractor, Tankograd, KV, IS, T-34, KT-12, S-80.
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ВІТЧИЗНЯНІ І МІЖНАРОДНІ АНТАРКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
В 1970 – 1980-і рр.
У статті йдеться про створення та реконструкцію науково-дослідницьких станцій, таких
як: Мирний, Молодіжна, Схід, Беллінсгаузен і Ленінградська. Проаналізовано матеріально-технічну
базу антарктичних дослідних станцій, широкомасштабні роботи їх будівництва та оснащення.
Збільшення числа радянських станцій в Антарктиці, а також розширення досліджень на
материку і шельфі Південного океану зумовило зростання кількості базових об’єктів, збільшення
обслуговуючих експедицію суден, авіатехніки, обсягів вантажних перевезень тощо.
Велика увага приділялася питанням міжнародної співпраці. Розширення науково-дослідних
завдань а Антарктиці, зміцнення міжнародних наукових контактів зумовило постійне зростання
учасників експедицій.
Ключові слова: Антарктида, експедиція, дослідження, наука.
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Для третього етапу робіт Радянської антарктичної експедиції характерні
широкомасштабні комплексні наукові дослідження, що здійснювалися за спеціальними
програмами, в тому числі й міжнародними.
Важливий перехід від комплексних національних програм до довготривалих
міжнародних наукових проектів стався в Антарктиді на початку 1970-х рр. Ідея організації
була висловлена на XIV Генеральній асамблеї Міжнародного геодезичного і геофізичного
союзу, що проходила в 1967 р. в Швейцарії. Протягом наступних двох років це питання
обговорювалося кожною з країн-учасниць майбутніх досліджень (Австралія, СРСР, США,
Франція) і, нарешті, в травні 1969 р. в Парижі відбулася перша нарада, присвячена
організації та розробці наукової програми. З радянського боку польові роботи в Антарктиді
і теоретичні дослідження за програмою МАГП вели ААНДІ, Інститут географії АН СРСР,
Ленінградський гірський інститут та інші наукові установи.
Основою для отримання даних про природу Антарктиди і раніше залишалася
мережа постійно діючих наукових станцій: Мирний, Молодіжна, Схід, Беллінсгаузен і
Ленінградська. З березня 1980 р. розпочато регулярні спостереження на відкритій на мисі
Беркс Берега Хобса (Західна Антарктида) станції Руська. У квітні 1988 р. (Тридцять третя
РАЕ – Радянська Антарктична експедиція) в дію вступила нова наукова станція Прогрес в
оазисі Ларсеманна – перша зимовочна геологічна станція в Антарктиді. Для забезпечення
польотів літаків ІЛ-14 за маршрутом Мирний-Схід у листопаді 1979 р., після багаторічної
перерви, була задіяна сезонна продбаза Комсомольська. На продбазу санно-гусеничним
поїздом було доставлено обладнання, паливо і продовольство, зібрані будиночки ПДКО
для відпочинку екіпажу.
З найбільш трагічних пригод, що сталися на радянських антарктичних станціях у цей
період була пожежа на станції Схід. 12 квітня 1982 р. на внутріконтинентальній станції
згоріла будівля ДЕС. В умовах наступаючої полярної ночі (мороз -70 °С), позбавлені
тепла і світла, 20 осіб змогли прийняти екстрені заходи, щоб вижити і навіть продовжити
деякі наукові спостереження. Для обігріву станції використовувалися солярові печі –
крапельниці, роботу радіостанції забезпечував бурової дизель-генератор. Лише в грудні
1982 р. походом була доставлена аварійна пересувна ДЕС, що дозволило відновити майже
всі види наукових спостережень.
Роботи з вивчення природи антарктичних оазисів почалися з перших радянських
експедицій. Для детального вивчення оазису Бангера на його території (в тиловій частині
шельфового льодовика Шеклтона) в січні 1987 р. була створена польова база Оазис-2,
названа так на відміну від тієї, що діяла тут в 1956-1959 рр. радянської станції Оазис,
яка була згодом передана Польщі і отримала назву Добровольський. Комплекс нової
бази включав службово-житловий будинок, розміщений у наметі, і склад. У наступні
роки на території польової бази з’явилося ще кілька будівель. У будиночках і вагончиках
розмістилися: кают-компанія, житловий будинок, радіобудинок, лазня та мікробіологічна
лабораторія. Опалення житлових приміщень здійснювалося електрорадіаторами.
На побудованих раніше станціях виконувалися великі будівельні роботи. З 1973 р.
почалися роботи з реконструкції обсерваторії Мирний, більшість будівель якої до того
часу перебувала під снігом. У 1974 р. на сопці Радіо було побудовано першу будівлю з
алюмінієвих панелей – двоповерховий будинок кают-компанії загальною площею 4900 м2,
на першому поверсі якого розмістилися камбуз, їдальня і кінобудка, на другому –
медчастина, бібліотека, житлові кімнати.
Станція Новолазаревська включала чотири об’єкти: стару станцію, власне станцію
Новолазаревська, нафтобазу на березі моря Лазарєва, польову базу аеродрому. До старої
станції ставилися будівлі, побудовані в період її створення (1961-1962 рр.), будівлі нової
станції почали споруджувати в 1978 р. У 1987 р. нова станція включала в себе чотири
службово-житлові будівлі, кают-компанію, гараж, баню, павільйон «Метеорит» і склад,
побудований з алюмінієвих панелей, а також збірно-щитовий аерологічний павільйон. На
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електростанції працювали три дизель-генератора. Станція володіла двома нафтобазами:
на бар’єрі моря Лазарєва (мис Гострий, 80 км на південь від станції) загальним об’ємом
430 м3 і на самій станції – об’ємом 140 м3. Радіостанція була забезпечена 15 одиницями
радіовипромінювальних засобів, 7 радіоприймачами різних типів, факсимільною
апаратурою. Транспортний парк складався з 17 одиниць техніки.
Реконструкція станції Беллінсгаузен почалася в період Вісімнадцятої РАЕ, коли були
побудовані перші будинки зі стандартних алюмінієвих панелей. Під час Тридцять другої
РАЕ (1987 р.) на вільній від криги ділянці суші біля озера Кітеж розташовувалося 11
споруд, побудованих із алюмінієвих панелей, а також кілька будиночків. У семимодульній
будівлі ДЕС були встановлені два дизель-генератори по 75 кВт кожен і один дизельгенератор потужністю 100 кВт. Нафтобаза мала дев’ять резервуарів РБС-1000, з’єднаних
між собою сталевими трубопроводами. Радіостанція мала вісімнадцять різних передавачів,
десять радіоприймачів. Було в наявності 11 транспортних засобів, водопостачання
здійснювалося з озера Кітеж.
Збільшення числа радянських станцій в Антарктиці, а також розширення досліджень
на материку і шельфі Південного океану в літній період призвело до збільшення кількості
обслуговуючих експедицію суден. У розглянутий період в експедиціях в Антарктику брало
участь від чотирьох (Вісімнадцята РАЕ) до шести-семи суден (починаючи з Двадцять
другої РАЕ), у деяких експедиціях, у зв’язку із збільшенням обсягу перевезень, їх кількість
збільшувалася до восьми.
Починаючи з сезону Тридцять третьої РАЕ в обслуговуванні експедиції стали
приймати участь судна кригового класу нової серії, головним судном яких з’явився дизельелектрохід «Вітус Берінг», побудови 1987 р. Ці судна мали замінити на крижаних трасах
Антарктики дизель-електроходи типу «Амгуема». На нових суднах існувала вертолітна
площадка і ангар, в якому могли розміститися два вертольоти.
У розглянутий період двічі змінився флагман радянського антарктичного флоту.
У 1975 р. на зміну судну «Обь», яке протягом 19 років було основним експедиційним судном
РАЕ, прийшло спеціально побудоване для роботи в Антарктиці науково-експедиційне судно
«Михайло Сомов». Це судно вийшло у свій перший антарктичний рейс 14 жовтня 1975 р.
(Двадцять перша РАЕ). Воно було побудоване на верфі в Херсоні і спочатку нічим не
відрізнялося від усіх дизель-електроходів серії «Амгуема». Надбудова, в якій було обладнано
декілька лабораторій і пасажирських кают, перекривала третій трюм, перероблений під
рефрижераторний. У процесі подальшої перебудови і ремонтів, що виконувалися в Фінляндії,
«Михайло Сомов» змінив свій вигляд. На його борту з’явилася вертолітна площадка, замість
застарілих двигунів були встановлені більш потужні, деякі службові та житлові приміщення
забезпечили кондиціонерами, збільшилася кількість пасажирських місць.
Під час Тридцять другої РАЕ було здійснено перше плавання в Антарктиду
спеціалізованого геологорозвідувального судна «Геолог Дмитро Наливкин», що належав
Мінгеології СРСР.
У загальній складності за період з 1974 по 1990 р. (Тридцять п’ята РАЕ) судна
доставили на крижаний континент 163 тис. тонн різних вантажів, включаючи паливо
(продовольство, різні наукові прилади та обладнання, будматеріали, рулонні ємності для
ГСМ, транспортні засоби, бурові установки). Крім того, зазвичай, в іноземних портах СантаКрус, Монтевідео, Фримантл, Мельбурн і ін. за валюту для зимівників закуповувалися свіжі
продукти (овочі, фрукти, зелень, соки, молочні продукти, свіжа риба і т. д.).
Були випадки, коли через важкі льодові умови доставити на берег весь вантаж не
вдавалося. Бували й поломки суден, які значно впливали на весь хід експедиції. Велика
аварія сталася в кінці грудня 1979 р. (Двадцять п’ята РАЕ), коли в протоці Великий Бельт
судно «Оленек» зіткнулося з танкером, у результаті чого на дизель-електроході виникла
пожежа, загинуло дві особи, постраждала частина експедиційного вантажу, а саме судно
вийшло з ладу.
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З дев’ятнадцятої РАЕ особливо інтенсивно при вивантаженні суден стали
використовуватися вертольоти МІ-8. Цей тип вертольота був визнаний найбільш зручним
для роботи в Антарктиці. Маючи дві турбіни і достатній запас потужності, вертольоти
МІ-8 могли перевозити від 2,5 до 3 т вантажу на відстань до 100 км. Так, в грудні 1973 р.
судна дев’ятнадцятої РАЕ не змогли подолати пояс згуртованості дрейфуючого льоду
в затоці Алашеєва і підійти до станції Молодіжна. Розвантажувати судно і доставляти
на берег людей довелося з використанням дрейфуючих крижин і айсбергів. Вертольоти
працювали одночасно в розвантаженні трьох суден: «Ніна Сагайдак», «Оленек» «Василь
Федосєєв». Всього в Дев’ятнадцятій РАЕ на вивантаження суден вертольоти затратили
понад 550 годин льотного часу, під час Двадцятої РАЕ – більше 570 годин. Під час
Двадцять першої РАЕ розвантаження на станції Молодіжна проходило на відстані 110 км,
в Мирному – 27 км, на станції Ленінградська – 80 км. У районі польової бази Дружна
вертольоти виконували широкий спектр робіт, що включали транспортні, десантнознімальні, аеровізуальні і рекогносцирувальні польоти, льодову розвідку. У період
Двадцять третьої РАЕ навіть у Мирному через несприятливі умови довелося здійснювати
доставку вантажів за допомогою вертольотів.
Зміна персоналу та постачання станції Схід, як і в попередні роки, здійснювались
за допомогою авіації (50-60 рейсів) і санно-гусеничних поїздів, у яких застосовувалися
добре зарекомендовані тягачі типу «Харків’янка-2». У період роботи Тридцять
третьої РАЕ (1988 р.) було проведено випробування і введення в експлуатацію нової
транспортної техніки: тягача-транспортера ДТ-30-П вантажопідйомністю 30 т і
тягача МТТ (багатоцільовий важкий тягач) вантажопідйомністю 30 т. Побудовані на
Ішимбайському заводі транспортного машинобудування (Республіка Башкортостан),
вони відрізнялися високою прохідністю і маневреністю та були використані на
маршруті Мирний-Схід.
Льотний загін експедиції володів чотирма-п’ятьма літаками ІЛ-14, двома літаками АН-2
і чотирма-шістьма вертольотами МІ-8. У роботі авіації Тридцять п’ятої РАЕ (1989-1991 рр.)
взяв участь новий вітчизняний літак АН-28. Салон цього літака, в якому в комфортних
умовах могли розміститися 17 пасажирів, також міг бути пристосований для перевезення
різних вантажів: продуктів, ящиків, палива і т.д. Під час Тридцять п’ятої РАЕ літак виконав
72 польоти. Свій перший політ на станцію Схід він здійснив 16 січня 1990 р.
Найбільша кількість авіатехніки у розглянутий період перебувала в районах
польових баз. Велика авіакатастрофа сталася в період роботи Двадцять четвертої РАЕ,
коли поблизу станції Молодіжна, при зльоті зазнав аварії літак ІЛ-14. У результаті
аварій загинули командир літака В.С. Заварзін, другий пілот Ю.Т. Козлов, бортмеханік
В.І. Шальнев, решта членів екіпажу і пасажири отримали травми. У грудні 1985 р.
(Тридцята РАЕ) на станції Комсомольська при зльоті впав літак ІЛ-14. Екіпаж залишився
неушкоджений, але літак вийшов з ладу. У період тридцятої РАЕ при вимушеній посадці
на материковому льоду, приблизно за 240 км на захід від Мирного, розбився літак ІЛ-14.
Загинули всі шість членів екіпажу.
Часто льотчикам доводилося приймати участь у безпрецедентно складних польотах.
Так, 17 березня 1982 р. (вже після закриття льотного сезону) санітарний рейс літака
ІЛ-14 з Молодіжної на Схід (командир авіаційного загону Е.Д. Кравченко, командир
літака В.І. Бєлов) здійснив посадку на станції Схід при температурі повітря -62°, що в
екстремальних умовах антарктичного високогір’я було винятковою подією.
Загальна кількість учасників експедицій збільшувалася з кожним роком. Якщо під
час вісімнадцятої РАЕ вона складала 712 осіб, Двадцять першої РАЕ – 828 чоловік, то
під час наступних експедицій кількість учасників перевищувала 1000 чоловік. У роботі
Тридцять другої РАЕ брала участь рекордна кількість – 1435 осіб. Таке збільшення
чисельності експедицій пояснюється збільшенням обсягів сезонних геолого-геофізичних
робіт (на зимівлю залишалося від 200 до 400 осіб).
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Одним із важливих завдань, які вирішувалися РАЕ, був подальший розвиток
міжнародних контактів (обмін діловою інформацією, взаємні візити, надання наукової,
технічної та медичної допомоги іноземним колегам) в руслі основних положень Договору
про Антарктику. Так, в період діяльності Тридцять третьої РАЕ (1987-1989 рр.) на
радянських антарктичних станціях побувало більше 1200 іноземних громадян, серед яких
були відомі вчені, представники організації «Грінпіс», кореспонденти зарубіжних газет і
журналів, кіно- і телеоператори. На станціях Схід і Мирний часто здійснювали посадки
американські літаки ЛС-130 «Геркулес», на АМЦ Молодіжна – австралійські літаки і
вертольоти. На радянських станціях зимували вчені з Монголії, США, Чехословаччини,
Польщі, Монголії, Куби та ін. країн. На американських станціях Амундсен-Скотт, МакМердо, австралійських – Моусон і Дейвіс виконували дослідження метеорологи, геологи
і геофізики з СРСР. Інститут обміну вчених приблизно з Двадцять восьмої РАЕ (1983 р.)
перестав працювати. Однак саме протягом всього аналізованого періоду велика увага
приділялася питанням міжнародної співпраці як в плані проведення спільних наукових
досліджень, так і здійснення спільних логістичних операцій. Яскравими прикладами
міжнародного співробітництва були роботи з проведення експедиції за радянськоамериканським проектом «Ополонка Уедделла-81», буріння і дослідження кернів на станції
Схід, що проводилися в рамках науково-технічної співпраці з Францією і США й ін.
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Черняев А. Отечественные и международные антарктические исследования в 19701980-е гг.
В статье речь идет о создании и реконструкции научно-исследовательских станций,
таких как: Мирный, Молодежная, Восток, Беллинсгаузен и Ленинградская. Проанализировано
материально-техническую базу антарктических исследовательских станций, широкомасштабные
работы по их строительству и оснащению. Увеличение числа советских станций в Антарктиде,
а также расширение исследований на материку и шельфе Южного океана привело к увеличению
количества базовых объектов, обслуживающих экспедицию судов, авиатехники, объемов грузовых
перевозок и др.
Большое внимание уделялось вопросам международного сотрудничества. Расширение
научно-исследовательских заданий в Антарктике, усиление международных научных контактов
обусловило постоянное возрастание участников экспедиций.
Ключевые слова: Антарктида, экспедиция, исследования, наука.
Chernyaev О. National and international Antarctic research in the 1970-1980-ies.
The article mostly covered tendency creation and reconstruction of scientific - research stations
such as Peace, Youth, East, Bellingshausen and Leningrad.
It analyzed the material and technical base of the Antarctic research stations, large-scale work
on its construction and equipping. Increasing the number of Soviet stations in Antarctica, as well as
increasing research on the mainland and offshore Southern Ocean has led to an increase in the number
of basic facilities serving the expedition ships of aircraft, cargo volumes and others.
Great attention was paid to international cooperation. Expanding research tasks and Antarctic
strengthen international scientific contacts resulted in the steady growth of participants expeditions.
Keywords: Antarctica, expedition, research, science.
Одержано 10.09.2015
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