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Секція 1  

 

ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

 

Самчинська Анна (Київ)   

Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

КЕРАМІКА ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОГО 

ПОДНІПРОВ'Я  

 

Черняхівська культура датується ІІ – V ст. н. е. Була названа по могильнику 

у с. Черняхів відкритим В. В. Хвойкою. Творцями Черняхівської культури були 

землеробські племена, які досягли більш високого рівня розвитку, ніж їх північні 

сусіди. Найчастіше вважається, що культура створена племенами різного 

етнічного походження (даки, сармати, готи, пізні скіфи, анти або венеди – 

слов'яни), згаданими древніми авторами на території її поширення. Думка про 

багатоетнічність підтверджується, зокрема, наявністю локальних особливостей в 

домобудівництві, кераміці і похоронному обряді а також в антропологічній 

різноманітності її носіїв. 

Ситуація що склалась в перших дослідників про уявлення черняхівської 

культури, як про зроблену виключно за допомогою гончарного кола, лощеної та 

багато орнаментованої, в даний час повинна бути відкинута, тому що, в 

більшості пам’яток зустрічаються як гончарний, так і ліпний посуд. Кількісне 

співвідношення тієї та іншої кераміки на поселеннях різне, тоді як в могильниках 

зазвичай переважає посуд, виготовлений на гончарному колі. Різний відсоток 

ліпної кераміки на поселеннях зумовлений низкою факторів, в числі яких мали 

значення близькість до гончарних центрів і географічне розташування 

пам'ятників, а також їх хронологія та, можливо, соціально-політична 

приналежність жителів. 
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На думку В. Д. Барана, переважання ліпного посуду на поселеннях, який 

поєднується з напівземлянковими житлами, відображає етнічну відособленість 

групи населення. Є селища, де ліпний посуд становить незначний відсоток, і такі, 

де її налічується 30-50%. За розміром цей посуд був різний – від маленького 

посуду до великих мисок – ваз. Миски поділяються на декілька типів, але перших 

три є найпоширенішими, і перша з них, це: миски закритого типу з чітко 

вираженою біконічністю тулуба; друга, це: миски закритого типу із слабо 

вираженою біконічність; і третя: миски відкритого типу; також є і такі варіанти, 

як: півсферичні і конічні миски; миски – вази з трьома ручками; мископодібні 

посудини. 

Крім техніки виготовлення, посуд поділяється за зовнішніми 

особливостями. Так, за характером обробки поверхні серед ліпного посуду 

виділяється кілька груп: посуд з шорсткою поверхнею і виступаючими на ній 

домішками: з нарочито ошершавленою поверхнею і загладженою верхньою і 

нижньою частинами посудини. Для гончарного посуду типова незагладженість 

кругових штрихів і щербин, що утворилися при роботі на гончарному крузі в 

нижніх частинах посуду, а також лощіння поверхні [1]. 

Весь посуд за функціональними ознаками ділиться на категорії: горщики, 

корчаги, миски, глечики, кружки, кубки та окремі рідкісні форми. Самостійні 

категорії становлять імпортні світло і червоно – глиняні посудини і амфори. 

Горщики - найбільш поширена категорія посуду. Вони застосовувалися як для 

приготування їжі, так і в якості урн або поховальний посуд. Горщики ліпилися 

вручну і в масовій кількості вироблялися гончарами на колі. Найхарактернішою 

і широко поширеною формою ліпних і кругових горщиків можна вважати 

порівняно невисокі посудини з округлим тулубом, які мають більш-менш 

виділені плечики і розширення у верхній третині або посередині висоти. Вінця у 

таких горщиків бувають невиділеними і загнутими всередину посуду, іноді 

майже вертикальними, а частіше відігнутими назовні. Орнаментовані горщики 

бідно: горизонтальними лініями або валиками. Ліпні горщики зрідка покриті 

защипами по всьому тілі посуду. Одним із основних етнічних маркерів, разом із 
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домобудуванням та поховальним обрядом, є ліпна кераміка. Ліпна кераміка 

північно-західної традиції в черняхівській культурі може бути розділена на два 

основні компоненти: вельбарський та пшеворський. Менш поширені низькі 

горщики з більш – менш вираженим переломом тулуба, або так звані біконічні. 

Найбільше розширення тулуба у цих посудинах частіше доводиться на середину 

висоти і рідше буває розташоване у верхній частині посуду. Вінця, як правило, 

відігнуті назовні. Узагальнена характеристика цих двох провідних форм 

горщиків, звичайно, не охоплює всього їх розмаїття, маси різновидів і деталей, 

виділення яких необхідно для вирішення багатьох питань, пов'язаних з 

походженням і датуванням черняхівської культури [2]. 

На другому місці за поширеністю в черняхівських комплексах стоять миски. 

Іноді вони ліпилися від руки, але частіше виготовлялися на гончарному крузі. 

Миски були не тільки приналежністю домашнього господарства, але і 

супроводжуючим поховальним інвентарем. У могилах миски використовувалися 

в якості урн, їх покришок і просто столового посуду, можливо, поставленої з 

їжею. Звичайні миски середніх розмірів були приблизно – діаметр краю 15–25 

см, висота 7 – 15 см [3]. 

Основна маса зроблених на колі мисок розділяється на відкриті, закриті, 

глибокі і низькі. За формою виділяються миски напівсферичні і тарілкоподібні 

відкритого типу, іншу групу складають біконічні гостро – реберні більш – менш 

глибокі і приземкуваті. Миски, як правило, мають виділені або кільцеві піддони. 

гладкостінні і лощені посудини цього роду, особливо біконічної форми, бувають 

різноманітно і багато орнаментовані. Верхню частину тулуба часто 

прикрашають горизонтальні валики, жолобки, пунктирні і штамповані 

візерунки, заштриховані трикутники, зигзаги. За межі перегину тулуба - овальні 

зрізи і косі канелюри. 

Поряд із загальновживаними в черняхівської культури мисками 

зустрічаються рідкісні форми посуду – наприклад, миски – цідилки з 

наскрізними отворами в дні, призначені для приготування сиру. Виділяється 
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своєрідний різновид гончарних посудин, близьких за формою до глибоких 

мисок. Для них характерне максимальне розширення і біконічний перегин в 

нижній частині тулуба. Посуд зазвичай лощений, покритий горизонтальними 

валиками або рифленням і прикрашений зигзагоподібними або хвилястими 

лініями. 

Серія глечиків, призначених для рідини, за чисельністю поступається 

мискам, а виліплені від руки глечики взагалі представлені одиничними 

екземплярами. Останні зазвичай наслідують посуд, зроблений на колі. 

Зустрічаються глечики і на поселеннях, і в могильниках. Майже кожна посудина 

має специфічні риси. Я. Тейрана і Б. В. Магомедов спробували визначити витоки 

та з'ясувати походження деяких типів цього посуду. У типологічному відношенні 

виділяються глечики, позбавлені ручок, одноручні (чисельно переважають) і 

дворучні. Крім ручок, при підрозділі глечиків враховується висота горла, від 

майже невиділеного іноді до досить довгого і вузького, а також обсяг і форма 

тулуба - від кулястого до різко біконічного. Згідно типології глечиків, 

розробленої Б. В. Магомедовим, виділяються типи, характерні для двох великих 

зон: в першій з них, охоплюють ще й Середнє Подніпров'я, Надпорожжя і 

Поділля, поширені переважно біконічні форми глечиків; по-друге, що займає 

землі Західної України і Молдови, переважають глечики з округлим тулубом [4]. 

Багато категорій черняхівської посуду, особливо кругового, багато і 

різноманітно орнаментованого, що в давнину мало не тільки декоративне, але і 

смислове значення. Найбільш часто орнаментувались миски різних типів, майже 

всі глечики і кубки, значно рідше - горщики. В цілому виявляється, що 

орнаментований посуд становить близько четвертої частини всієї знайденої. За 

технікою виконання виділяється кілька груп орнаменту. Орнаменти часто 

складаються з вдавлених і прокреслених ліній, в тому числі і жолобків, що йдуть 

горизонтально по тулубу посуду, найчастіше сірих гончарних горщиків. 

Горизонтальні лінії зазвичай поєднуються з хвилястими, іноді ті й інші наведені 

багаторядною гребінкою, що особливо характерно для зерновиків. Вдавлення і 

насічки були улюбленим способом орнаментації, особливо ліпних горщиків, у 
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яких весь тулуб буває покрито безладними вдавленнями пальців або нігтів. До 

пластичних орнаментів відносяться опуклі візерунки. Це всілякі уступи, валики, 

рифлення, що йдуть часто декількома паралельними рядами навколо тулуба 

посуду і обмежують зони орнаменту інших видів. Валики бувають покриті 

проколами, вдавленнями, зрізами. Поверхня кубків і глечиків іноді розчленована 

вертикальними валиками, що нагадує напаяні нитки на скляних посудинах. 

Також, у 2003 – 2004 рр. було розпочато дослідження поселення Дмитрівка 

ІІІ, розташованого на стариці р. Псел. Найбільшу частку традиційно складає 

гончарна кераміка — не менше 80 %. Серед кераміки зустрічаються римські 

імпорти. До них відносяться фрагменти двох мисок, одна з яких червонолакова. 

Значний відсоток складає амфорна тара. Більшість її датується в межах ІV ст. але 

кілька фрагментів вимагають додаткової перевірки. Ліпна кераміка представлена 

не дуже широко, але деякі висновки зробити можна.  

У поселенні Легедзине (2015 р.), було знайдено в шарі могильника уламки 

глиняного посуду в кількості 2831 одиниця. У матеріалах останніх розкопок 

серед фрагментів гончарного посуду зустрічаються столові екземпляри, 

орнаментовані пролощенною сіткою, трикутниками і зигзагами, а також верхня 

частина кубка, прикрашена відбитками зубчастого штампу. Більша серія цілих 

форм (17 посудин) виходить з дитячого поховання 68: трьохручна ваза і в ній 

маленька кружка, три глечика - без ручки (аналогічний за стилем екземпляр 

знайдений в похованні 57), з одного і з двома ручками, кухонний дворічний 

глечик, миски і горщики. Цікавим є фрагмент вінця горщика вельбарського типу, 

так званого «Кумпфа». З імпортної кераміки зустрічалися червоно - глиняні 

фрагменти: стінка амфори з рифленням, дно червоно – лакової тарілки і дно 

посудини з грубого тіста зі слідами червоної фарби [5]. 

Підсумуємо, існує багато категорій черняхівського посуду, особливо 

кругового і різноманітно орнаментованого, що в давнину мало не тільки 

декоративне, але і смислове значення. Ліпний посуд відігравав дуже велику роль 

у черняхівській культурі. Як зазначають більшість істориків, ліпну кераміку 

можна поділити на два основних компоненти:  вельбарський та пшеворський. І 
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це доводить, що кераміка була однією з найважливіших компонентів життя цього 

народу. 
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВИШЕНСЬКИЙ СЕЙМИК ЯК СТАНОВИЙ 

ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН ВЛАДИ ОКРЕМИХ ЗЕМЕЛЬ З 1572 Р. ДО 

КІНЦЯ ПРАВЛІННЯ КОРОЛЯ СТЕФАНА БАТОРІЯ 1568 р.  

 

 Актуальність теми: Генеральний Вишенський сеймик – досить помітна 

подія у історії Руського воєводства XVI-XVII ст. За часів короля Стефана Баторія 

цей сеймик став станово-представницьким органом урядників Львівської, 

Перемишльської, Сяноцької землі. В українській історіографії добре висвітлено 

питання, що стосується діяльності сеймиків  узагалі. В своє чергу недостатньо 

досліджено питання, що стосується діяльності саме Генерального сеймику 

Вишенського, його особливостей і ролі у житті Руського воєводства. 

 Мета: охарактеризувати Генеральний Вишенський сеймик, навести його 

станово-представницькі ознаки за часів правління Стефана Баторія. Завдання: 
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навести дані про містечко Судова Вишня, висвітлити причини і регулярність 

скликання сеймиків, - визначити види сеймиків, дослідити місце та роль 

Генерального сеймику Вишенського в Руському воєводстві Речі Посполитої. 

Сеймики Львівської, Перемишльської, Сяноцької землі Руського воєводства 

з другої половини XVI ст. збиралися у негродовому містечку Судовій Вишні. 

Судова Вишня - місто районного значення Мостиського району Львівської 

області. Розташоване над річками Раків та Вишнею (притока Сяну). Свою 

теперішню назву місто отримало після того, як з 1545 р. тут почали відбуватися 

щорічні виїзні суди Перемиської землі [5].  26 березня 1368 року Вишня 

отримала від польського короля Казимира ІІІ (1333-1370) привілей на 

магдебурзьке право, який ознаменував початок власне «міської» її історії [5]. 

Станіслав Сарницький, польський придворний історик, публіцист, географ, 

представник шляхетського роду Сарницьких гербу Слєповрон, кальвініст, писав: 

«Судова Вишня упродовж свого «магдебурзького періоду» мала свою візитну 

картку – тут відбувались з’їзди шляхти – сеймики» [5]. 

 Генеральний Вишенський сеймик являв собою нерегулярне зібрання 

шляхти Львівської, Перемишльської, Сяноцької землі і по суті виконував 

подвійну політичну роль: по-перше, був інституцією місцевого шляхетського 

самоврядування; по-друге, відігравав роль головного механізму участі шляхти в 

політичному житті держави. Сеймик виступав переважно як представницький 

орган; у звичайній ситуації в державі жодної адміністративної влади на місцях, 

чи в сфері судочинства він не мав. 

 В другій половини XVI ст. на сеймику в Судовій Вишні збиралося в 

основному 100-200 зем’ян. На Генеральному сеймику могли бути присутні 

урядники не лише з Львівської, Перемишльської, Сяноцької землі Руського 

воєводства. Тут часто були представники з Подільського, Київського, Белзького 

воєводства, Галицької, Холмської, Белзької землі. Можна припустити, що 

присутність шляхти на цих сеймиках з іншої землі певною мірою являла собою 

розуміння урядовців спільності(«спорідненості») територій. Траплялися 
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випадки, коли на ці сеймики сам король посилав свого посла. Проте це 

траплялося рідко і очевидно для вирішення вкрай нагальних питань. 

 Генеральний Вишенський сеймик міг скликатися з різних питань: збір 

податків, вирішення питань про землю, про оборону, судові питання, написання 

протестації до короля. Періодично на  сеймику проводився реєстр зем’ян 

(зазвичай, наводилося ім’я та прізвище шляхтича, але не його уряд і 

територіальна приналежність). 

 За період з 1572 року по 1586 рр. (смерть короля Стефана Баторія) 

Генеральний Вишенський сеймик за документами збирався в 1572, 1573, 1574, 

1575, 1577, 1584 роках. Головним на сеймику призначався маршалок, був також 

писар. Часто сеймик відбувався без присутності воєводи Руського воєводства.За 

період з 1572 по 1586 рр. в документах нараховується 31 сеймик Львівської, 

Перемишльської, Сяноцької землі. Найбільша їх кількість була скликана 1575 

року. Одним із найважливіших питань було і залишається проблема класифікації 

сеймиків за їхнім функціональним призначенням. Доцільно буде брати до увагу 

класифікацію, яка прийнята в польській історіографії на основі сеймикових 

матеріалів воєводств Речі Посполитої. За нею сеймики поділяються на: [1, c.47-

49] - передсеймові сеймики – скликалися за шість тижнів до сейму, саме тут 

вибирали послів на сейм, які представляли інтереси окремого повіту. У 

прийнятому королем Стефаном Баторієм на коронаційному сеймі артикулі 

зазначалося, що перед сеймами повинен відбуватися – у Короні Польській згідно 

зі звичаями – «повітовий сеймик», на яких король «звиклим звичаєм» мав через 

своїх послів представляти свої потреби [2, c.230]. 

Післясеймові сеймики – мали проводитися протягом 8 тижнів після сейму. 

На них слухалися звіти послів, які були присутні на Вальному сеймі. 

Депутатські – мали сталий термін скликання. Формально – тут вибиралися 

депутати до коронного трибуналу 

Виборчі (елекційні) – тут відбувалися вибори кандидатів на земські уряди. 

Ці сеймики відбувалися в період безкоролів’я. 
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Надзвичайні (екстраординарні) – скликалися в окремих випадках для 

вирішення різноманітних нагальних потреб. У сеймикових документах (що 

стосується і наших) ці сеймики, зазвичай, не мають назв. Олексій Вінниченко 

називає їх «безіменні» сеймики. І впринципі така назва є дуже зручною, 

враховуючи те, що більшість сеймиків були саме «безіменними». 

 Дуже цікавими для науковців є депутатські сеймики. В Руському 

воєводстві вони були введені в  1578 р.. На них шляхта обирала суддів-депутатів 

Короного трибуналу [3]. Згодом місця проведення депутатських сеймиків могли 

змінюватися лише з огляду на збільшення числа депутатів з окремих воєводств. 

Запровадження депутатських сеймиків відбувся у Руському воєводстві, як і в 

інших коронних воєводствах і землях, на підставі конституції Варшавського 

сейму 1578 р. Їх поява принесла функціональне різноманіття до існуючої 

системи сеймиків: доти діяли тільки передсеймові  та елекційні  сеймики. 

          Доцільно вказати, що на кожному документі, який був укладений писарем 

була зазначена дата та місце проведення сеймику. Можна припустити, що 

урядники розуміли важливість цих документів для майбутніх поколінь, саме 

тому таким способом полегшували завдання сучасним дослідникам цього 

періоду історії. 

          Варто відзначити, що правління Стефана Баторія характеризується 

зростанням популярності сеймиків. Саме в цей час сеймики стали постійно 

діючим органом. Якщо брати до уваги той факт, що правлінню Стефана Баторія 

передували 2 безкоролів’я, то ці 10 років його королювання цілком справедливо 

можна назвати стабізатором сеймикового життя Речі Посполитій, його 

унормуванням. 

          Підсумуємо, до кінця правління Стефана Баторія (та і після цього) 

Генеральний Вишенський сеймик був станово представницьким органом влади 

у Львівській, Перемишльській, Сяноцькій землі. Саме тут шляхтою 

вирішувалися нагальні питання і саме завдяки сеймику здійснювалося 

врегулювання благоустрою окремих земель Речі Посполитої. Саме на сеймиках 
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визначалися головні питання, скарги, протестації, маніфести які вже пізніше 

могли бути надіслані самому королю. Друга половина XVI ст. характеризувалася 

зростанням ролі сеймиків у політичному житті. Це призвело до нагромадження 

великої кількості документів, які дать змогу сучасним науковцям дослідити 

шляхту, її рішення, уряди, територіальні уявлення, та багато інших, потрібних 

аспектів життя окремих земель Руського воєводства. 
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Шляхетська культура є надзвичайно цікавим предметом дослідження, адже, 

вона є вкрай багата та розвинена. Оскільки, шляхетська верхівка була 

неоднорідною, кожен елемент цієї неоднорідності вносив той, чи інший вклад у 

високу культуру Речі Посполитої. 

І хоча, станом на сьогодні існує чимало досліджень з цієї тематики, проте, 

вони не є вичерпними, адже, питання має чимало своїх особливостей та є 

надзвичайно об’ємним.  

Таким чином, актуальність даної теми полягає у тому, що вона є вкрай 

малодослідженою та в цей же час, вкрай важливою для історії України, адже, 

головним завданням сучасного історика ранньомодерної доби є розвінчання 

козацького міфу та погляд на історію з іншого ракурсу. 

Існує чимало дослідників, які так, чи інакше розглядали шляхетське питання 

в зазначений період. Серед них, можна особливо відзначити Наталію Яковенко 

та її роботу «Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь 

і Центральна Україна», в якій автор детально розглядає особливості 

шляхетського стану на даних територіях. Не менш значущою у даній 

проблематиці є також книга, вищезазначеного автора «Дзеркала ідентичності. 

Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVIII століття», 

дана праця є цілком унікальною та дає уявлення про ідентичність руської шляхти 

у Речі Посполитій. Також, серед вітчизняних істориків, не менш вагомий вклад 

у розвиток цієї теми зробив Віталій Михайловський у своїй праці «Еластична 

спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV-70-х роках XVI століття», 

дана робота є вичерпним дослідженням з історії подільської шляхти. Також, 
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одним із нових досліджень є праця Наталії Старченко «Честь, кров і риторика. 

Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга половина ХVI-ХVІI 

століття)». Також, частково цю проблему підіймали такі дослідники, як Юрій 

Мицик, Сергій Плохій, Микола Крикун, Зенон Когут та інші. 

Серед зарубіжних дослідників слід особливо зазначити Генріка Литвина та 

його працю «З народу руського. Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини 

(1569-1648)». Також, цікавими є роботи Януша Мацейського, Анджея Перналя, 

та інших. 

Переходячи до дослідження, слід спершу осягнути місце шляхти у 

державній структурі Речі Посполитої.  

Ця держава, яка за своїм устроєм була виборною монархією, де короля 

обирали вищі верстви населення – себто шляхта. І хоча, існує чимало різних 

типів шляхти, починаючи від магнатів та князівських родин, закінчуючи 

безземельною шляхтою, проте, формально, вони всі були рівні у своїх правах і 

могли так, чи інакше впливати на хід подій у державі.  

Як правило, культурне середовище формувалося довкола тієї, чи іншої 

магнатської родини, яка створювала умови для життя своїх клієнтів та 

формувала їх культурні особливості.  

На території України, можна назвати такі основні «князівщини»: 

1. Острожчина з відгалуженням у Заславщину; 

2. Несвізька, яка була розділена у кінці ХVст., на Вишневеччину, 

Колоденщину і Збаражчину; 

3. Землі роду Сангушків; 

4. Чорторийщина; 

5. Кореччина; [1, c. 66]. 

По всій території Речі Посполитої шляхетська культура мала свої 

особливості та, часом, могла серйозно відрізнятися. Адже, на неї впливали ряд 

обставин, але в першу чергу – релігійні вподобання. 

Так, до прикладу, кнзяі Острозькі, які протягом всього ХVI ст., мали славу 

православних магнатів та активно поширювали православну віру.  
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Особливо актуальним, питання релігії стало після Берестейської унії 

1696 р., яка потягнувши за собою чимало наслідків, внесла новий вклад у 

шляхетську культуру, адже саме в цей час з’являється  полемічна література, 

завдяки якій окрім богословської думки, розвивається ще й літературна. В цей 

час активно починають відкриватися друкарні: У Дермані, в Панківцях, Києві, 

Угерцях, Почаєві, тощо [2, c.243]. Найяскравішими представниками полемічної 

літератури були Христофор Філарет, Мілетій Смотрицький, Захарія 

Копистенський, Іван Вишенський, тощо [4, c.104]. 

Продовжуючи тему літератури, слід зазначити, що вона мала свою яскраву 

специфіку, як і вся культура назагал, вона мала яскраві елементи бароко, для 

якого притаманна дуже специфічна риторика, яку необхідно розшифровувати, 

маючи при цьому чимало невідомих. Для неї характерно те, що автор може 

відходити від прототипів, в залежності від своєї освіти та персональних 

пріоритетів [3, c.293]. Яскравим прикладом такого твору є панегірик 1646 р. 

«Tentoria venienti» [3, c.293].  

Слід зазначити, що шляхетська культура на території Речі Посполитої, часто 

розвивалася в залежності від місця проживання. Зокрема, шляхта, яка проживала 

на кордонних воєводствах, була більш еластичною, адже часто, її культура 

переймала козацькі елементи, що породжувало зовсім окремий елемент 

культури, це особливо стало помітно, після відновлення православної ієрархії та 

за служіння Петра Могили [3, c.179-270], який вдало міг «тримати рівновагу» 

між козаками та шляхтою. 

Втім, не слід забувати, що шляхетська культура багато в чому сформувалася 

саме завдяки Єзуїтським колегіумам, де отримували освіту чимало визначних 

шляхтичів, завдяки колегіумам вони могли навчатись у різних країнах Європи та 

перейняти досвід, що також, не могло не збагачувати культуру. 

Підсумуємо, як ми бачимо, шляхетська культура у Речі Посполитій була 

вкрай різноманітною, потрапляючи під вплив тих, чи інших течій. З одного боку, 

це були впливи з Європи, куди їздили представники нобілітату отримувати 

освіту, а зі іншого боку, це був синтез багатьох релігійних поглядів, починаючи 
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від православного, закінчуючи римо-католицьким та протестантським. Такий 

синтез культур, спричини те, що та спільнота, яка проживала на території Речі 

Посполитої мала свою яскраво виражену культуру та не була подібною до інших 

країна Європи. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1.Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. 

Волинь і Центральна Україна. Видання друге, переглянуте і виправлене.  К.: 

Критика, 2008. 472 с.іл. 

2.Архієпископ Ігор Ісіченко. Історія Христової Церкви в Україні. Видання 

п’яте змінене та доповнене. Видавництво «Акта», 2013. 760 с. 

3. Яковенко Н.М. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та 

ідей в Україні XVI – початку XVIII століття.  К.: Laurus, 2012.  472 с.: іл.  

4. Передерій І.Г. Історія української культури: навч. посіб. для студентів 

усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання. Полтава: ПолтНТУ, 

2015. 274 с. 

 

 

П`янкова Єлизавета (Київ) 

Київський університет імені Бориса Грінченка  

 

ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТАРНОГО КОЛА БРАТІВ ХОДЕЦЬКИХ У 

ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XV СТОЛІТТЯ 

  

Мережа клієнтарно-патрональних взаємовідносин у шляхетському 

середовищі доби пізнього середньовіччя, являє собою особливий різновид 

неформальних тривалих стосунків двох сторін, де з одного боку політично 

сильний і впливовий патрон був уособленням всіх тих важливих цінностей і 

бенефіцій від яких з іншого боку залежав клієнт. Для можновладців одного роду 

або родини, приналежність до клієнтели політично активних світських осіб, 

дозволяло за рахунок взаємозв’язків, протекції і швидкого кар’єрного зростання 
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при такій особі, зайняти не тільки власну виняткову позицію на політичній арені 

але і піднести значущість родини. У своїй праці польський історик Януш 

Куртика окреслив клієнтелу як певну групу осіб, котра має безпосередній вплив 

на позицію можновладця серед владної еліти і до того ж зміцнена родинними 

інтересами та клієнтарними зв’язками, що у свою чергу підтримуються обома 

сторонами цього зв’язку [1, с.70]. Такі стосунки, на відміну від усталеної ленної 

залежності шляхтича від можновладця, носили подвійний характер і були 

обопільно корисними як для патрона так і для клієнта  [2, с.31-32]. У своєму 

дослідженні Антоні Манчак окреслив, що для шляхти наявність впливового 

захисника (патрона), у першу чергу мало на меті забезпечити реалізацію власних 

інтересів, як от політичних – отримання низки урядів а разом з тим можливість 

кар’єрного зростання, так і економічних – надання алодіальних маєтків і земель 

під заставу. 

Клієнтарне коло братів Ходецьких простягалося на території де були їхні 

маєтки, і власне де вони посідали земські уряди. Головним чинником для 

формування та сталого існування цього кола було зосередження у їх руках низки 

ґродських староств як от у Галичі Кам`янці, Львові, а також неґродських у 

Теребовлі, Коломиї, Снятині, Любачові. Разом з тим, спільне тримання братами 

галицького староства зумовило існування потужної клієнтели, до складу якої 

входили особи досить різні як за соціальним, етнічним так і економічним 

складом. Адже довготривале тримання братами Ходецькими галицького 

староства, ставало тим великим капіталом що приваблював до них середню і 

дрібну шляхту, яка у різний спосіб прагнула реалізувати власні потреби на цих 

землях.  

Успішна протягом XV століття кар’єра братів Ходецьких, зокрема 

Станіслава і Оттона, є першим з чинників, що спонукає припустити наявність 

сильної і розвиненої клієнтели представників родини. Разом з тим, утримання 

братами чималих королівських маєтків і нагромаджених на них сум (переважно 

у заставах) спонукало до очевидно швидкої співпраці з урядниками цих земель, 

які автоматично потрапляли у сферу впливу Ходецьких.  



21 
 

Відтак, до осіб що перебували у клієнтарних стосунках можемо зарахувати 

ґродських урядників тих ґродів, які були підконтрольні братам. Важливим тут, 

буде ґрод у Галичі – центрі галицької землі Руського воєводства, у якому брати 

Ходецькі старостували від 1474-1529 рр. Далі центри неґродових староств у 

Теребовлі, Снятині, Коломиї, причому останні два перебували під контролем 

Оттона Ходецького від 1512-1534 рр. [3, с.124]. Маємо королівський дозвіл про 

викуп братами замку у Коломиї і того ж року в Снятині.  

У 1521 Оттон з Ходчі як руський воєвода, староста галицький, 

коломийський та снятинський році засвідчений на королівському 

підтверджувальному документі Сигізмунда I львівським лавникам. На жаль, 

брак джерельної інформації, особливо з території цих староств, не дає змогу 

відтворити хоча б приблизну структуру і склад урядників із якими ймовірно 

могли співпрацювати Ходецькі.  

Збережені найдавніші ґродські книги у Галичі дають змогу 

продемонструвати кількість людей, що входили до близького оточення панів з 

Ходчі, клієнтів що були пов’язані із своїми патронами в силу різних життєвих 

обставин і для яких співпраця з представниками можновладної родини була 

важливим елементом для побудови власної кар’єри. Відтак, до урядників ґроду 

у Галичі можемо зарахувати: ґродського суддю (iudex castrensis), підстаросту 

(vicecapitaneus, subcapitaneus), ґродського писаря (notarius castrensis), коморника 

старости (camerarius capitanei), бурґрабія замку у Галичі (burgrabius castrensis 

Haliciensis).  

Оскільки брати провадили політику орендування, і надання у застави своїх 

маєтків у галицькій землі середній і дрібнозаможній шляхті, тут не обійшлося 

без співпраці із урядниками галицького земського суду до складу яких можемо 

зарахувати земського суддю (iudex terrestris Halic.), підсудка (subiudex terr. 

Halic.), земського писаря (notario terr. Halic.) а також земського підписаря 

(vicenotarius terr. Halic.) [4, с.259], урядника до функцій якого очевидно входило 

допомагати писарю у роботі земської канцелярії [5, с.144]. 
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Оскільки брати старостували у Галичі основним місцем їх перебування а 

відтак і діяльності на цій території був замковий ґрод. У галицьких ґродських 

книгах другої половині XV століття, що дає змогу припустити наявність 

службової клієнтели братів Ходецьких. Нерідко особи що потрапляли до цієї 

категорії виконували різний ряд доручень покладеними на них галицькими 

старостами переважно за грошову платню, хоча у силу різних обставин ці люди 

мали змогу потрапити до найближчого оточення братів, що носило характер 

більш дружнього як «familiares».  

Очевидно до «familii» родини входив мечник братів з Ходчі Миколай 

Чарнковський з Медухи, на захист якого в одному із судових процесів став 

галицький староста Станіслав Ходецький [6, с.255]. Останній представив суду 

королівський лист, що підтверджував права Миколая Чарнковського на маєтки у 

галицький землі, якими він управляв ще за життя руського воєводи Станіслава з 

Ходчі. Видається протекція з боку старости являла собою особливий публічний 

захист представника найближчого оточення родини, що у такий спосіб значно 

підсилювало його позицію серед ґрона інших урядників. До складу службової 

клієнтели братів також входили особи з різних прошарків суспільства, від осіб 

не шляхетського стану (досить часто стан не зазначався при особі) до так званих 

«servitores» – слуг, або групи осіб (переважно шляхетського походження) [7, с.9], 

що були уповноважені від галицьких старост, і виконували функції публічного 

характеру як от репрезентація їх інтересів у суді або представництво на сеймику 

землі. Очевидно до такої групи належав шляхетний Миколай, який виступав 

позивачем у судовому процесі від імені галицьких старост [8, с.224]. Цікавим є і 

те що раніше у 40-х роках він перебував на службі у родини Свистельницьких, і 

очевидно входив до «familiaris» родини, зокрема Івашка Свистельницького зі 

Скоморохів [9, с.63]. До «servitores» братів входив шляхетний Миколая з 

Новосільців, що перебував на службі у Ходецьких ще за життя їх батька руського 

воєводи Станіслава з Ходчі [10, с.262].  

Його співпраця із братами і довготривале управління їх маєтками у 

галицький землі було можливістю стати власником цих земель, окресленим у 
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джерелах як «Gnus. Nikel Tenutarius de Nowosolo heres de Holow et Rosthkowycze» 

[11, с.176]. Більше того, його діти Юрша, Геогрій та Ян [12, с.197] очевидно по 

смерті батька, увійшли до складу службової клієнтели братів Ходецьких, і 

виконували певний ряд доручень, покладеними на них галицькими старостами, 

як от у вирішенні судових питань зі шляхтою інших земель, або в управлінні 

маєтками які вони утримували [13, с.288]. 

Не менш цікавим тут, видається приклад Ян з Новосільців і Луки, який 

очевидно за підтримки галицьких старост зробив досить успішну кар’єру поряд 

з патронами, спочатку ставши особистим писарем Яна Ходецького [14, с.171]. 

Від імені останнього як уповноважені «cum procuratorio a gso Capitaneo nblem» 

діяли ґродський писар Григорій у 1488 р., а також земські писарі Ян Каспер з 

Ожехова у 1481р. і Добжислав Поплавницький у 1491 р. [15, с.305, 297, 221]. 

Зв'язок Добжислава із Яном з Ходчі простежується ще у 1485-1486 рр., коли він 

у низці судових процесів уповноважений від галицького старости представляє 

його інтереси на засіданнях галицького ґродського суду [16, с  308, 312]. Цікавим 

є те, що у 1481 р. Добжислав посідав уряд ґродського судді, а у 1491 р. отримав 

номінацію на уряд галицького земського писаря, що очевидно відбулось за 

протекцією братів Ходецьких, для яких співпраця із давнім «приятелям» 

Добжилсавом Поплавницьким була б набагато зручнішою і кориснішою аніж із 

невідомою і малознаною шляхтою.  

Співпрацювали із галицькими старостами також інші урядники ґроду. 

Досить часто уповноваженими у вирішенні судових питань представників 

родини виступали підстарости і бурґрабії. Відтак, лише за 1478 рік галицький 

бурґрабій Павло був учасником 4-х судових процесів зі сторони галицького 

старости Яна з Ходчі [17, с. 308,  312]  Видається, що Ходецькі були прихильні 

до його персони і довіряли йому репрезентацію родинних інтересів у суді. Разом 

з тим, для самого Павла, виконання цих обов’язків було не тільки справою 

почесною, але і давало можливість забезпечити собі певний дохід що надходив 

від судових зборів.  
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Мачей Вильямовський у своєму дослідженні клієнтели панів Одровонжів зі 

Спрови, зазначив, що досить часто, можливість збагачення за рахунок 

довготривалих судових процесів було одним з основних мотивів для прийняття 

обов’язків заступника старости і репрезентації його інтересів у суді. Особливо 

корисним це було у випадку дрібної шляхти, яка у такий спосіб отримувала 

можливість вийти на вищий рівень публічного життя, отримати нагороду або 

просування по службі [18; 12]. Враховуючи вищесказане, навряд чи інтереси 

родини репрезентували особи, які були б неприйнятні для самих Ходецьких. 

Головним чином до близького кола братів, як галицьких старост, входили їх 

прямі заступники підстарости. Це Ян Ричеж у 1487 р. у тому ж році Станіслав 

Чижановський., Ян Поляновський у 1481 р., Януш з Луки у 1483 р., у тому ж році 

Мачей Ґольдач з Залуняви, також брати Миколай та Ян Липські у 1485 р.  [19, 

с.316, 285, 297, 303, 361, 196].  

Останні досить активно справовували доручення галицьких старост як в 

управлінні ґроду так і в старостинському судочинстві. Для прикладу, у 1485 році 

підстароста Миколай Липський, уповноважений від галицьких старост, визначив 

особливий податок королівського поборника Андрій Милованського для 

шляхетного Яна з Монастирського на села Лядське (Laczkye de iure ruthinico), 

Бобрівники, Низьколизи, Задарів, Коростятин (наразі Криниця), Бариш, 

Бертники, Чехів, Добровода, Wyelyczonow (?),  Пархова (Parchowa iuris rutinici), 

Косьмирин, Костільники [20, с.307]. Видається цікавим означення «iure 

ruthinico» біля маєтків у галицькій землі, що в перекладі означало такі що 

перебували на «руському праві». Цьому досить цікавому явищу як на другу 

половину XV століття, а отже після запровадження норм коронного права на 

руських землях, присвятив увагу у своєму дослідженні Юрій Зазуляк. Дослідник 

на прикладі львівських і сяноцьких судових записок пізнішого часу, зазначив, 

що окреслення «руське право», ототожнювалося насамперед з юрисдикцією та 

владою королівських старост, що поширювалась як на території цих маєтків так 

і на їх власників, які підлягали «iure castri Ruthenico» [21, с.65].  
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Важко достеменно вказати на яких суспільно-правових нормах базувалось 

«руське право» у вищезазначених землях галицької землі, але внаслідок ухилу 

від сплати податку з цих територій, суд наклав штрафну санкцію у розмірі 14 

грошів і зобов’язав Яна з Монастирського виплатити її з усіх своїх маєтків. Для 

декого з представників близького оточення братів з Ходчі, служба поруч з 

патронами була можливістю отримати ґродські або земські уряди (як у випадку 

з Добжиславом Поплавницьким) а відтак підвищити власну позицію з-поміж 

числа інших урядників землі. Номіновані на земський уряд особи, користались 

потужною протекцією з боку старост, підтримка яких досить часто була 

вирішальним фактором в отриманні уряду. На підтримку таких осіб з боку 

галицьких старост впливала низка факторів, насамперед йдеться про 

довготривалий зв'язок між представниками родини і службовою клієнтелою, 

співпраця певних осіб з найближчим оточенням братів з Ходчі, приналежність 

шляхтича до інших неформальних груп або «familiaris» можновладної родини.  

Вочевидь за протекцію братів, уряд галицького мечника у 1482 році отримав 

галицький підстароста Яна з Ходчі – Мачей Ґольдач з Залуняви [22, с.48]. 

Цікавим є і те, що останній тримав зв'язок із родиною ще у 50-х роках, коли 

перебував на службі у руського воєводи Станіслава з Ходчі [23, с.432]. 

Видається, земські уряди тримали більшість осіб, що безпосередньо виконували 

адміністративні функції в управлінні маєтків і королівщин галицьких старост. У 

джерелах зустрічаємо окреслення людей з такими означеннями як «tenutarius» – 

опікун землі або села, що тримав їх переважно у заставі, «officialis» – управитель 

маєтку, «dispensatores» – управителі які мали виключно господарську 

компетенцію. Відтак, Андрій Чернийовський у період від 1475-1498 рр. тримав 

уряд галицького підстолія і одночасно справовував обов’язки управителя 

«tenutarius» королівського маєтку  Чернийов у галицькій землі [24, с.182].  Понад 

тим він був уповноваженим зі сторони галицького старости Яна з Ходчі у 

вирішення низки судових процесів у ґродському суді [25, с.313]. Серед 

управителів маєтків братів значені також  «tenutariis» шляхетний Ян з Луки у 

1481 р., [26, с.296]. Клемент з Комарного у 1483 р, львівський суддя Гюнтер з 
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Синяви у 1479 році «hos mfcaus. Capit. Haliciensis ex officio» [ 27, с.303, 296]. 

Співпраця з останнім наштовхує на думку про наявність клієнтів і слуг братів 

Ходецьких у сусідній львівській землі. Наявність добре збережених судових 

актів ґродських і земських судів у Львові, ілюструє нам поодинокі згадки про 

осіб що ймовірно входили до «familiaris» братів з Ходчі. Це особистий писар 

братів Клмент у 1479 р., [28, с.498] шляхетний Миколай з Горностаю львівський 

міщанин у 1483 р., [29, с.519] у львівських ґродських записках для руського 

воєводи Станіслава Ходецького міщанин Павло у 1502р, а також Мартин з 

Товстого львівський міщанин і тенутарій у Сроках [30, с.485, 497]. 

Присутність серед близького оточення братів з Ходчі міщан, зокрема тих що 

перебували у зв’язку із Станіславом Ходецьким, свідчить про їх тісний зв’язок з 

патроном який очевидно був корисним для обох сторін, адже  вже на початок XV 

століття міщани, як окремий стан середньовічного суспільства відрізнявся своєю 

рухливістю, недоторканістю прав і чималими привілеями, що неодмінно 

стимулювало шляхту до укладання міщансько-шляхетських взаємовідносини 

[31, с.39]. Зосередження у руках Станіслава і Оттона Ходецьких низки ключових 

урядів у Руському воєводстві, як от уряду воєводи, каштеляна  і  генерального 

руського старости очевидно підсилювало бажання міщан до співпраці з 

можновладними урядниками у львівській землі. На жаль, брак актових судових 

записок першої третини XVI століття, не дає можливості відтворити бодай 

наближену структуру і номенклатуру клієнтарного кола панів з Ходчі у 

вищезазначений час. Проте більшість осіб окреслених як «familiares» Ходецьких 

у Львові очевидно входили до найближчого оточення саме генерального 

руського старости Станіслава Ходецького.  
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ІМПЕРСЬКА ПОЛІТИКА ЩОДО РИМО-КАТОЛИЦЬКИХ ТА 

УНІАТСЬКИХ ЦЕРКОВ У ПРАВОБЕРЕЖЖІ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 

ПОВСТАННЯ 1830-1831 РР. ХІХ СТ. 

Питання (проблема) імперської політики Росії щодо римо-католицької та 

уніатської церков зберігає свою актуальність і на сьогодні. На даний момент 

недокінця дослідженим залишається становище римо та греко-католицьких 

церков на території України та ставлення до них імперської влади. Важливість 

розгляду релігійного питання підкреслює і те, що церква завжди залишалася 
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потужним інструментом пропаганди, і саме на грунті релігійної та національної 

ідентичностей формуються ідеї відновлення незалежності польської держави.  

Проблему становища римо-католицьких та уніатських церков після подій 

польського повстання 30-х рр. ХІХ ст. досліджують такі історики як Бовуа Д., 

Шандра В., Баковецька О., Буравський О., Зашкільняк Л. тощо. Зокрема, 

французький історик Д. Бовуа досліджує політику деполонізації Польщі у ХІХ 

ст. та прагнення російського уряду зменшити вплив католицької релігії на 

Правобережній Україні. Український історик Валентина Шандра досліджує 

політику русифікації, яку проводив царат одразу після придушення 

Листопадового та Січневого повстань. Соціально-економічне становище Римо-

католицької церкви на Правобережній Україні у ХІХ ст. вивчають Олександр 

Буравський та Ольга Баковецька. Остання зокрема досліджує вплив повстання 

1830-1831 рр. на положення католицької церкви. 

Наприкінці XVIII ст. відбулись кардинальні зрушення у геополітичній 

будові Європи. Внаслідок трьох поділів Речі Посполитої 1772, 1793 та 1795 рр. 

держава припинила своє існування. Російська імперія збагатилася територіями, 

до її складу увійшли землі Правобережної України: Київщина, Волинь, Поділля 

та Брацлавщина. Польський народ, обурений насильницькими поділами, 

протестуючи проти національного гніту, розпочав боротьбу за відродження Речі 

Посполитої у кордонах 1772 р.  

Упродовж ХІХ ст. неодноразово здійснювалися спроби реалізувати цю 

ідею. У 1830-1831 рр., польські землі вибухнули повстанням проти імперського 

панування Росії. Виром подій було захоплено й українське Правобережжя. 

Після придушення Польського повстання 1830-1831 рр. Російська влада 

починає проводити політику деполонізації Правобережної України. Для 

реалізації цього, Миколою І у 1831 р., було створено вищий дорадчий орган – 

Комітет у справах західних губерній, який завершив свою діяльність 20 січня 

1848 р. передачею справ Комітету міністрів. 

Зокрема, після свого створення Комітет у справах західних губерній почав 

обговорення питання про засоби боротьби з католицизмом. Адже, на думку 
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можновладців, саме вплив римо-католицького духовенства на населення був 

одним з визначальних факторів під час перебігу польського повстання. За 

деякими даними, до повстання були причетні приблизно 64 католицьких, 31 – 

уніатських та 7 православних священників, дияконів тощо. Проте збройна участь 

духовенства у повстанні була незначною, переважно вони слугували притулками 

для повстанців і складом для зброї. 

Тому, звинувачуючи римо-католицьку церкву в тісних зв’язках з 

повсталими, російська влада приймає ряд заходів для боротьби з останньою. 

Репресії проти католицизму, було розпочато насамперед із зменшення кількості 

римо-католицьких монастирів та ліквідації шкіл при них.  

У грудні 1831 р. Комітет у справах західних губерній, затвердив правила 

конфіскації майна католицьких монастирів. Було визначено три категорії: 1) 

релігійні ордени, які брали участь у повстанні; 2) ордени, які володіють 

кріпаками-некатоликами; 3) ордени, які не мають мінімальної кількості ченців 

згідно з канонічними правилами. Пізніше, 19 липня 1832 р., з’явився царський 

указ «Про ліквідацію деяких римо-католицьких монастирів».  

Загалом на території Правобережної України було закрито 61 із 86 

монастирів. Варто відзначити, що Православна церква підтримувала такі дії 

російської влади. За указом від 25 липня 1832 р. всі католицькі приходські школи 

на Волині і Поділлі закривались та були переведені в управління Православної 

церкви. 3 квітня 1834 р. вийшла постанова, яка забороняла греко-уніатському 

духовенству служити в Римо-католицьких церквах.  

Метою даної постанови було насамперед повернення уніатів до єдиної 

правильної віри – Православної. І вже 25 липня 1839 р. Микола І підписав указ, 

за яким остаточно ліквідовувалась Греко-католицька церква, а будь-які спроби 

уніатів повернутись до латинського обряду, згідно постанови від 28 листопада 

1839 р. вважались зрадництвом. Після цього 50 костьолів було передано 

Православній церкві. Таким чином, турбота про розвиток Православної церкви 

стає одним з основних засобів поновлення контролю за українським народом.  
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Протягом 1840–1843 рр. вийшла низка указів, спрямованих на знищення 

Римо-католицької церкви. В указі від 25 листопада 1841 р. йшлося про перехід 

нерухомого майна Католицької церкви в західних провінціях під державну 

власність. Так після проведення цієї реформи, католицьке духовенство 

виявляється у 20 разів менш чисельнішим, ніж православне. За указом від 1 січня 

1843 р. до Римо-католицьких консисторій призначались спеціальні секретарі з 

метою контролювання дій єпископів. 

Але незважаючи на всі ці заборони та тотальний контроль з боку 

імперської влади, католицьке духовенство все ж залишалося для більшої частини 

суспільства, яка не хотіла коритись російській владі, джерелом віри та 

натхнення. Свідченням цьому є справи священників, котрі продовжували 

виконувати свої обов’язки незважаючи на численні заборони.  

Так у червні 1833 р. священик Летичівського домініканського костьолу 

Шимон Здзетовицький після проповіді звернувся до прихожан із запрошенням 

до молитви про двох відомих гнаних осіб. Але коли у нього запитали, що це за 

люди, то він відмовив називати їх імена. Після цього проти священника було 

відкрито справу.  

І згідно із розпорядженням Міністерства внутрішніх справ, ксьондза 

Шимона Здзетовицького за виголошену молитву відлучено від справ і під 

конвоєм вислано до Саратова. Через рік заслання Здзетовицькому, у зв’язку з 

його зразковою поведінкою, було відправлено до Брацлавського уїзду в м. 

Вороновіцу під наглядом місцевої поліції. 

Проте вже 50-ті рр. ХІХ ст. характеризувалися зростанням національно-

патріотичних тенденцій серед польського населення та римо-католицького 

духовенства. Через це імперська влада вирішила піти на деякі компроміси у 

стосунках з католицьким духовенством і частково обмежила процес конфіскації 

костьолів. Саме тому міністр внутрішніх справ П.О. Валуєв висунув пропозицію 

щодо часткового повернення господарств Римо-католицькій церкві, що дало б 

змогу останній вирішувати економічні питання, а не займатися політикою. 
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Таким чином, саме події Польського повстання 1830-1831 рр. стали 

причиною переслідування Римо-католицької церкви, яка підтримувала 

повстанців, з боку імперської влади. Наслідком цього стало те, що в католицької 

церкви було конфісковано та ліквідовано ряд костьолів та монастирів, а свобода 

віросповідання стала лише формальністю. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ГУРТКА «ТОВАРИСТВО КОХАЮЧИХ РІДНУ МОВУ» 

У ЧЕРНІГОВІ 1860-Х РОКІВ: КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ 

АСПЕКТ 

 

Варто сказати, що театр як атрибут міського життя Чернігова почав активно 

розвиватись з початку ХІХ ст.. Театральний сезон починався восени і тривав до 

весни з перервою на час посту. У першій половині ХІХ ст. у Чернігові 

приміщення театру та постійної трупи не було. Артисти, що приїздили до міста, 

ставили спектаклі у так званій «хлібній шопі», яка була розташована на Красній 

базарній площі – це був великий чотирикутний навіс на дерев’яних стовпах, 

призначений для торгівлі хлібом. Лише в 1853 р. у Чернігові з’явився дерев’яний 

двоповерховий будинок міського театру, що знаходився посеред скверу поблизу 

Красної площі (на розі теперішніх вул. Кирпоноса і Магістратської) [5, 14]. 

Досить активно діяли аматорські групи, репертуар яких складався в основному з 

п’єс розважального змісту, водевілів: «Харьковский жених», «Первый день 

брака», «Прежде скончались, потом повенчались» тощо. Винятковою можна 

назвати п’єсу І. Котляревського «Москаль-чарівник», оскільки була зіграна 

українською мово. Як зазначив Л. Глібов: «Признаемся, мы сомневались, чтобы 

она пошла если не хорошо, то по крайней мере сносно потому, что к этой пьеске 

все уже давно присмотрелись, – она много раз играна и на черниговском театре, 

– а во-вторых, и потому еще, что украинский язык считается многими и до сих 

пор языком мужицким...»[2, 25–26]. Свою діяльність аматорські театри 

здыйснювали переважно з благодійною ціллю.   

У 1861 році у Чернігові було створено драматичний гурток «Товариство 

кохаючих рідну мову» або «шановців своєї народності». У ньому брали участь 

як члени «Чернігівської Громади», так і всі бажаючі.  Назва його мала глибокий 

сенс. Як зазначив відомий громадський діяч Д. Антонович, «на протязі майже 
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півстоліття до революції український театр в російській Україні був єдиним 

місцем, де прилюдно могло звучати українське слово. Тому українці так міцно 

трималися українського театру»[1, 444]. Саме це, мабуть, і було причиною 

виникнення театральної трупи «Товариство кохаючих рідну мову», у якому 

значну роль выдыграли Леонід Глібов, Опанас Маркович, режисер-аматор і 

драматург Дмитро Старицький, учителі Іван Дорошенко та Микола Вербицький, 

лікар і письменник Степан Ніс, історик Олександр Лазаревський, ординатор 

губернської лікарні Іван Лагода. У деяких виставах брали участь Г. Паливода, І. 

Вовк, П. Борсук, О. Ходот та інші. Серед жінок слід назвати дружину байкаря 

Параску Глібову (Бордонос), Меланію Загорську-Ходот, Ольгу [6, 205]. 

У репертуарі театру були п’єси І. Котляревського «Наталка-Полтавка», 

«Москаль-чарівник», Т. Шевченка «Назар Стодоля» й уривок із історичної драми 

«Никита Гайдай», Г. Квітки-Основ’яненка «Приезжий из столицы, или Суматоха 

в уездном городе», «Дворянские выборы», «Шельменко – волостной писар», 

«Шельменко-денщик», «Сватання на Гончарівці» ,М. Костомарова «Сава Чалий» 

і «Переяславська ніч», а також інші картини з народного життя, хорові твори, 

читання. Як повідомляла газета «Черниговский листок», вистави аматорського 

театру користувалися серед глядачів значним попитом. Л. Глібов писав: 

«Представления эти были как бы олицетворением художественной Украины. 

Характерные черты украинской музыки, украинской живописи и поэзии нашли 

здесь более или менее полное выражение. Разнообразные звуки южнорусской 

песни, прелестнейшие из сцен обыденной жизни и могучие стихи нашего 

Кобзаря Шевченко привлекали поочередно внимание слушателей, действуя на 

них магическою силою родного слова, родной природы и родной мелодии. В 

хорах и живых картинах соединились самые поэтичешские мотивы украинской 

жизни»[3, 21].   

Варто зазначити, що багато учасників театрального гуртка «Товариство 

кохаючих рідну мову» були членами Чернігівської громади, невдовзі вони 

(зокрема, Л. Глібов, С. Ніс, І. Андрущенко) поплатилися за свою діяльність – їх 

звинуватили в антидержавній діяльності та зв’язках із загальноросійською 
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народницькою організацією «Земля і воля» із київською «малоросійською 

партією» (тобто з «Київською громадою»): «Аресты в Чернигове землемера 

Андрущенка и члена врачебной управы Носа и найденные у них бумаги 

обнаруживают связь также малороссийской партии с тайным обществом «Земля 

и воля». Полагаю, что лица эти могли быть в связи и с киевскою малороссийской 

партией, в которой есть много и поляков»[7, 86–87].  

Варто додати, що і вистава чернігівських аматорів також була визнана 

такою, яка свідчить про те, що «малороссийская партия приобретает 

значительное развитие»: «Так, недавно в Чернигове дана была на сцене 

тамошнего театра известная опера Котляревского «Наталка-Полтавка» и вся 

публика, бывшая в театре, одета была в национальные малороссийские 

костюмы»[7, 87]. 

Тобто, ми бачимо, що імперська влада розцінила дії членів «Товариства 

кохаючих рідну мову» як такі, що є політично небезпечними. 

А. Верзилов так охарактеризував значення роботи « Чернігівської Громади» 

для національно-культурного життя: «Щоб ширити певні ідеї, їм разом з тим 

доводилося виявляти українське життя, маніфестувати його, підтримувати й 

творити українську культуру… Чернігівська Громада серед інших громад, 

гадаю, займала не останнє місце»[4, 472]. Завдяки зусиллям громадівців щодо 

збирання, систематизації та публікації фольклорних матеріалів і етнографічних 

розвідок було збережено цілий пласт народної творчості, душу українського 

народу, яка криється у народних піснях, легендах, переказах.  

Таким чином, діяльність театру «Товариство кохаючих рідну мову» 

вирізняється порівняно з іншими трупами тим, що на сцені Чернігова 

пропагувалась українська драматургія рідною для глядачів мовою, 

утверджувалося завдяки талантові акторів-аматорів справжнє мистецтво 

реалістичного спрямування, що опиралося на народну основу. Трупа 

«Товариство кохаючих рідну мову» посіла помітне місце в історії театрального 

мистецтва ХІХ ст. та процесі культурно-національного відродження загалом. 
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ОСВІТА ТА КУЛЬТУРНІ ПРІОРИТЕТИ ЖІНКИ-ДВОРЯНКИ 

ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ 

 

Поняття «жіноча освіта» зазвичай тлумачиться як самостійна галузь освіти, 

що виникла у зв’язку із нерівноправним суспільним становищем жінки. 

Погодимося з Д. Лівеном у тому, що принципи виховання запозичувались на 

Заході і погано засвоювались в російському ґрунті. Держава тримала освіту під 

прямим контролем і його коливання в освітній  політиці – наслідок, як правило, 

зміни політичних течій – приводили до того, що в дев’ятнадцятому столітті 
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підхід до викладання в навчальних закладах Росії було набагато менш стійким і 

незмінним, ніж в Англії чи Німеччині [2, 210]. 

Пошук шляхів для реалізації культурно-освітніх прагнень є досить типовим 

для заможного та освіченого лівобережного дворянства, яке жило на межі XVIII– 

XIX ст. Незадоволення якістю та характером київської освіти змушувало дедалі 

більше орієнтуватись на столичні або закордонні вищі навчальні заклади. 

Даремність громадських зусиль у справі заснування університеті у Малоросії в 

другій половині XVIII – першій половині XIX ст. спершу видається явищем 

дивним хоча б з огляду на наявність потужного «малоросійського лобі» в 

найкращих структурах імперської влади. Ймовірно, саме цей неуспіх спричинив 

глибоке вкорінення місцевої еліти в загально-російські культурні, освітні, 

наукові процеси і структури. А завдяки впливовим землякам у столицях 

поставили більш реальні та привабливіші перспективи щодо освіти, ніж 

навчання в провінційних університетах. Створення і підтримка різних 

навчальних закладів у цей час була корпоративною справою дворянства 

Лівобережжя, яка часто виносилася на обговорення дворянських зібрань[3, 27]. 

Відзначимо той факт, що чотири перших інститути шляхетних дівчат в Україні 

– Харківський, Полтавський, Одеський, Керченський – постали виключно 

завдяки місцевій ініціативі [6, 80]. 

Внаслідок запровадження в українських землях у складі Російської імперії 

в кінці XVIII – першій половині XIX ст. системи жіночої освіти, вона була 

представлена трьома видами – університет ( у випадку жіночої освіти – інститут 

шляхетних дівча), пансіон, домашнє виховання тому світська грамотність 

поступово припиняла бути рідкістю.  

Так, у першій половині XIX століття домашня освіта визначалася як вид 

«приватного навчання» і була дуже поширеною серед помісних дворян і 

духовенства. Представники привілейованих станів проживали головним чином в 

маєтках, далеко від міст – центрів зосередження загальноосвітніх навчальних 

закладів. Домашня освіта відповідала вже уставленій традиції виховання і 

початкового навчання дітей «освіченої меншини». Домашнє виховання 
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обмежувалося грамотою, французькою мовою, знанням світських манер і спів 

романсів. Пошук гувернерів дуже часто був проблемою для батьків, особливо у 

тих випадках, коли вони мали певні амбіції щодо виховання дітей. Уявлення про 

те, які вимоги ставилися до гувернерів, можна отримати з листа 

Аркадія Рігельмана до невістки, Катерини Ґалаґан, написаного у листопаді 1834 

року. Він пропонує на вибір двох кандидатів, пана Лаваля та пана Маргенського, 

окрім тих фахових знань, якими вони озброєні (латина, французька, німецька, 

англійська мови, сучасна література), звертає увагу на їхні особистісні якості. 

Як-от, Лаваля охарактеризовано так: «он человек степенный, хорошей 

нравственности, тихий, аккуратный, без страстей, … неромантичен, … и 

хороших правил» [8. 20]  

Поступово складався новий ідеал освіченої дворянської дівчини, яка мала 

стежити за новинками науки, літератури і мистецтва, все життя займатись 

самоосвітою. Така жінка повинна була навчитися говорити на будь-яку тему, 

правильно викладати свої думки, володіти однією-двома іноземними мовами. 

Батьки віддавали дівчат під повне розпорядження гувернанток, розраховуючи, 

що дівчатка будуть добре говорити французькою мовою, грати на фортепіано та 

гарно танцювати.  

Обов’язковою для вихованої дівчини було знання французької, англійської 

та німецької мов, вміння грати на фортепіано, рукоділля, короткий курс Закону 

Божого, історії, географії та арифметики, а також дещо у частині історії та 

французької літератури. Ходити вулицею, без супроводу виховательки і 

ліврейних лакеїв, було не припустимо, не тільки дівчатам, але і дорослим 

панночкам. 

Однією з найяскравіших постатей у плеяді відомих українських 

благодійниць, яку справедливо вважають подвижницею жіночої освіти на 

Полтавщині, була княгиня Варвара Олексіївна Волконська-Рєпіна  – донька 

відомого графа Олексія Розумовського, міністра народної освіти при імператриці 

Єлизаветі та онука Кирила Розумовського, останнього гетьмана Лівобережної 

України [1, 56]. У 1815 р. вона очолила благодійне жіноче товариство, разом з 
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імператрицею Єлизаветою була ініціатором створення Патріотичного інституту 

для дівчат-сиріт, чиї батьки загинули або були тяжко поранені під час війни з 

французами. 

Впродовж першої половини XIX ст. набули популярності пансіони для 

дівчат, котрі були приватними. Навчання здійснювалося за системою закритого 

типу, коли спілкування учениць з навколишнім світом обмежувалося. Але за 

умов, що на чолу пансіону були люди, котрі любили дітей і прагнули створити 

для них  якомога кращі умови, перебування у таких пансіонах вихованки 

запам’ятовували назавжди. Саме з теплим почуттям описує у спогадах А. 

Костомарова зразковий пансіон пані Л. О. Мельян у Києві: «Лаура Осиповна, 

всегда скромная в своем домашнем обиходе и имевшая, притом, личные 

денежные средства в виде доходов от курляндского имения и пенсии мужа, не 

смотрела на содержание «Образцового пансиона» как на средство наживы или 

улучшения житейской обстановки. Получаемую за воспитание девиц плату она 

всецело употребляла на издержки по пансиону и не жалела денег, как для платы 

лучшим преподавателям, приглашенным ею по преимуществу из числа 

профессоров киевского университета, так и для возможно полного 

удовлетворения нужд воспитанниц ее заведения…» [5, 8]. 

Інститути шляхетних дівчат (закриті середні навчальні заклади) були 

першим осередками суспільного жіночого виховання в Російської імперії. 

Прийом до Полтавського дівочого інституту передбачалося проводити за 

правилами, встановленими для вихованок інших таких закладів у Російській 

імперії, а саме «…вихованки повинні бути обов’язково із родин, що довели своє 

дворянське походження, пансіонерки – із дворян або купецтва перших двох 

гільдій, християнської релігії» [3, 29]. Згідно проекту інституту, для вихованок, 

яких приймали із 8–10 річного віку, визначався дев’ятирічний курс навчання/ Ці 

дівчата перебували на повному соціальному забезпеченні закладу. Утримання 

цих панянок частково забезпечувалося за рахунок коштів інституту, частково – 

батьків, річний внесок яких складав близько 500 карб. [1, 57]. 



40 
 

Статутом закладу передбачалося, що молоді дворянки повинні насамперед 

оволодіти загальноосвітніми знаннями, основами високої моралі, етики, 

естетики. Тому вона запрошувала для викладацької діяльності відомих діячів 

культури, науки і мистецтва. Навчали інституток фортепіанної гри та 

італійського співу; відомі російські художники викладали у дворянок мистецтво 

живопису; український поет-романтик Л. Боровиковський – навчав шляхетних 

панн російської словесності, викладав історію, географію, латину. З історією 

освітнього закладу пов’язане також ім’я талановитого українського поета, 

ректора і ординарного професора Імператорського Харківського університету 

П. Гулака-Артемовського, який понад 30 років керував навчальною діяльністю 

Полтавського інституту шляхетних дівчат.  

Дівчата-міщанки здобували також «професійну освіту» готувалися до 

подальшої роботи на посаді гувернантки, економки, рукодільниці. Повний курс 

навчання тривав 7 років. Випускниці інституту мали гарну освіту та могли 

знайти собі роботу, на підтвердження цього процитуємо уривок з листа Павла 

Галагана брату, Петру Галагану, написаному у травні 1928 року (на цей момент 

сину Павла Григорію – 8 років, а дочці – 4): «Мы просили вас об отыскании 

гувернантки для детей наших, а между тем и сами здесь проведывали и наконец 

удалось нам найти девушку француженку из Полтавского института, которую 

все очень хвалят… буду просить подождать и не договаривать к нам  таковой 

гувернантки, с тем, что, если за приездом к нам договоренной гувернантки, 

которую мы недели через две ожидаем, она окажется для детей наших 

способною, то мы немедленно вас уведомим» [7, 10]. 

Отже, інститут забезпечував загальне, релігійне та світське виховання. У 

перші роки в ньому навчалося 15 дівчат (по одній від повіту), згодом кількість 

вихованок почала зростати (1864 р. – 170 чол., з яких: 167 – доньки дворян, 2 – 

духовенства, 1 – купця; 1910 р. – 209 чол.). Інститут шляхетних дівчат у Полтаві 

проіснував сто років [6, 81]. 

Також зауважимо, що уряд звернув увагу на популярність цих навчальних 

закладів та запрагнув перебрати їх під свій контроль: «…попечитель Київської 
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шкільної округи Є. Фон-Брадке порадив російському уряду взяти на себе 

керівництво жіночою освітою в південно-Західному краї через те, що жінки тут 

підтримують в дівчатах вороже ставлення до Російської держави» [6, 82]. 

Можна погодитися з Ю. Лотманом у тому, що саме знання традиційно 

позиціонувалось як привілей чоловіка, тому освіта жінки обернулась для неї 

проблемою її місця у світі, створеному чоловіками [4, 84]. Лише починаючи з 

другої половини ХІХ ст., поширюються погляди на жінку як на повноправного 

члена суспільства, що знаменує новий цивілізаційний етап у розвитку соціуму.  
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БРУСИЛОВСЬКИЙ ПРОРИВ 1916 Р.: ВІТОНІЗЬКИЙ ПЛАЦДАРМ 

 Постановка й обґрунтування актуальності проблеми. Перша світова війна 

один із найбільш досліджених конфліктів, проте багато подій залишаються 

невідомими чи забутими. Зокрема, захоплення росіянами Вітонізького 

плацдарму та його ліквідація німцями залишились осторонь сучасних 

досліджень. Нещодавно було відзначено 100 річчя тих подій. Малодослідженим 

залишаються факти використання хімічної зброї німецькими військами під час 

ліквідації плацдарму. 

Аналіз наукових досліджень, на які спирається автор. У статті було 

використано праці та спогади офіцерів німецької та австрійської армій, в яких 

згадуються події липня-листопада 1916 року поблизу села Вітоніж, і дають нам 

можливість дослідити та проаналізувати їх у своїй роботі. 

Виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені. Недостатньо 

вивченими є деталі захоплення плацдарму. Недослідженим залишається період 

часу та події, які відбувалися на ньому з серпня по листопад 1916 року, а також 

факти використання німецькими військами хімічної зброї. 

Мета роботи. На основі вивчення та аналізу наукової літератури, спогадів 

учасників та статей дослідити передумови російського наступу на Ковель, 

захоплення та ліквідації Вітонізького плацдарму. 

Завдання: розкрити причини підготовки російського наступу на Ковель; 

проаналізувати перебіг подій, які відбувались на Вітонізькому плацдармі під час 

його захоплення та ліквідації. 

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів. 

Влітку 1916 року на території України проводилась велика військова операція 



43 
 

під назвою Брусиловський прорив. Особливо успішною вона була на Волині. 

Після виходу до болотистої долини річки Стохід російські війська були зупинені.  

9 липня російське військове керівництво вирішує нанести головний удар 

силами Південно-Західного фронту у напрямку Ковеля. Для проведення 

головного удару було створено Гвардійську групу генерала Безобразова, яка 

мала фронтальним ударом через Стохід захопити Ковель. 3-я і 8-а армії 

підтримували наступ атаками з флангів. [5] 

Долина річки Стохід була широкою та заболоченою, тому форсувати її 

можна було лише у деяких місцях. На лівому фланзі знаходилися 1-й та 2-й 

Гвардійські корпуси, які через Немир – Раймісто і Тристень – Баб’є – Острів-

Волосівський відповідно, мали наносити удари у напрямку Вітонежа, а далі через 

Дроздні на Ковель. [1] 

1-й Гвардійський корпус переправився через Стохід, але був 

контратакований німцями, і закріпився на позиціях  Раймісто – Немир. Більш 

успішними були дії 2-го Гвардійського корпусу генерала Рауха, який зумів під 

Тристенем розбити 10-й посилений корпус генерала фон-Лютвіца, і перейти 

Стохід, захопивши плацдарм на західному березі біля села Вітоніж. 

Гвардійці декілька разів безуспішно атакували Вітоніж. 14 серпня наступ 

російських військ на Ковель було припинено. На лінії річки Стохід розпочалась 

позиційна боротьба. 

Головні цілі наступу не були досягнуті, а незначні  успіхи не 

виправдовували колосальні втрати серед Гвардійських корпусів. Гвардія була 

відведена в резерв. Її замінили армійські частини, які активно обороняли 

плацдарм. [4] 

Німці не могли змиритись із присутністю російських військ на західному 

березі Стохід. Після стабілізації ситуації на інших ділянках фронту 26-го жовтня 

німецькі війська використовують хімічну зброю, і роблять спробу ліквідації 
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плацдарму. Внаслідок газобалонної атаки російські війська втратили понад 600 

чоловік, але зуміли відбити наступ німців. 

Другу спробу австро-німецьке командування готувало більш ретельно і 1-го 

листопада плацдарм був ліквідований. Його успішна ліквідація плацдарму 

увійшла у книгу полковника Г. Брухмюллера «Германская артиллерия во время 

прорывов в мировой войне» як приклад ефективної роботи німецької артилерії 

при проривах укріплених позицій на фронті дивізії.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Після захоплення 

Вітонізького плацдарму російська армія не змогла скористатись досягнутими 

результатами, і втратила можливість розвинути успіх. Активні бойові дії 

переросли у позиційну боротьбу, і закінчилися ліквідацією плацдарму. Прорив 

на Ковель не вдався. Всі жертви Гвардії були марними.  

Підсумуємо, береги Стоходу стали братською могилою тисяч воїнів. 

Подальше дослідження даної теми допоможе віднайти і упорядкувати могили 

загиблих, та відновити в пам’яті сучасного покоління події тих часів. 

 Війна закінчиться тоді, коли буде похований останній солдат! 
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ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ НА СТОРІНКАХ 

ГАЗЕТИ «КИЕВЛЯНИН» У ПЕРІОД ЛЮТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 Р. 

 

Тимчасовий уряд, який після перемоги Лютневої революції уособлював 

верховну загальноросійську владу, в перші тижні здобув підтримку з боку 

широких верств населення — починаючи від «верхів», які вбачали в ньому 

інституцію, здатну стримати подальший розвиток революції в країні, до «низів», 

що пов’язували з ним надії на швидке розв’язання нагальних 

соціально-економічних проблем. Важливу роль у формуванні позитивного 

образу Тимчасового уряду серед населення відгравала преса, що за відсутності 

альтернативних джерел, перетворювалася на монополіста, який став якісно 

новим засобом розповсюдження інформації та ідей.  

В історичній науці існує багато «білих плям» пов’язаних в 

функціонуванням газет в межах міського простору, що обумовлює актуальність 

обраної теми. Зокрема, в даному дослідженні, нас цікавить ставлення 

монархічних, консервативних видань до самого факту повалення 

самодержавства. Так, на прикладі газети «Киевлянин», можна прослідкувати 

трансформацію політичної думки та особливості формування образу нової 

влади.  

Дослідженням зазначеної теми займалась досить велика плеяда науковців. 

Так питання механізму влади Тимчасового уряду розгорнуті у працях Ф.О. 

Гайда, О. Любовець, Р. Пайпса, Н.П. Ерошкіна. Вагомий внесок у вивчення 

https://www.prlib.ru/item/372467
http://supotnitskiy.ru/stat/stat76.htm
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історії київської преси зробили А. Волобуєва та Н. Сидоренко, 

систематизувавши періодичні видання, котрі виходили в Києві з 1835 по 1917 рр. 

Не менш важливий внесок у дослідження періодичної преси в Російській імперії 

та її впливу на суспільну свідомість зробили О. Корієнко, І. Басенко, Дж. Дейла 

тощо.  

У відозві Громадського комітету до жителів міста Києва, опублікованій 3 

березня, повідомлялося, що у зв’язку зі складним становищем внутрішньої 

розрухи, викликаним діями старої влади, Державна Дума вимушена взяти в свої 

руки управління державою, що стало першим повідомленням, котре 

легітимізувало нову владу. Окрім того надавався перелік членів Тимчасового 

виконавчого комітету Думи з короткими біографіями М.В. Родзянка, В.В. 

Шульгіна, М.О. Караулова, П.Н. Мілюкова, І.І. Дмітрюкова, В.А. Ржевського, 

С.І. Шидловського, Н.В. Некрасова та В.Н. Львова. 

Як відомо, 1 березня 1917 р. Виконавчий комітет сформував програму з 9 

статей, яка повинна була слугувати основою взаємозв’язку з новою владою. 

Текст програми було опубліковано 3 березня, відповідно до якого передбачалась: 

1) Повна і негайна амністія по всіх справах політичних і релігійних. 

2) Свобода слова, друку, спілок, зборів і страйків.  

3) Скасування всіх станових, віросповідних і національних обмежень. 

4) Негайна підготовка до скликання, на засадах загального, рівного, таємного 

і прямого голосування, Установчих зборів, яке встановить форму правління і 

конституцію країни, тощо. Тобто те, що було обіцяно царським урядом вже в 

1906 році, але так повністю і не втілилася. 

Обіцянки нової влади були покликані сприяти лібералізації суспільства та 

створити позитивний імідж серед населення. Але найгостріша проблема – 

аграрне питання залишилось поза увагою Тимчасового уряду, що згодом 

призведе до втрати довіри народу революційній владі. 

У виправдання державного перевороту, та його легітимізації в очах 

суспільства в «Киевлянине» була опублікована стаття «Исторические дни». 

Завданням цього короткого, але змістовного повідомлення було зробити 
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революцію закономірним, раціональним кроком влади задля припинення війни. 

Не менш вагомим аргументом, що виправдовував повалення старого режиму, 

був офіційний візит великого князя  Кирила Володимировича із адміралом 

командуючим гвардійським екіпажем 1 березня 1917 р. Котрі підтримували 

революцію, вбачаючи в ній єдиний вихід із політичної кризи, що «нависла над 

Росією».  

Офіційне визнання Тимчасового уряду країнами військово-політичного 

блоку Антанти підвело межу під законною легітимізацією нового управління. 

Невелике повідомлення свідчило, що «правительства Франции и Англии 

вступают в деловые соотношения с Временным Исполнительным Комитетом 

Государственной Думы – выразителем истинной воли народа и единственнымъ 

законным временным правительством России». 

Річард Пайпс називає першим тривожним сигналом до падіння 

самодержавства студентські виступи, що прокотились російськими 

університетами у лютому 1899 р. Студенти завжди були носіями прогресивних 

ідей, тому не дивно, що на сторінках «Киевлянина» з’являються повідомлення 

«В университете», «Впечатления», «К студентам Университета Св. Владимира» 

тощо. З досить емоційного повідомлення, опублікованого 3 березня, дізнаємося: 

«Неужели русская молодежь не поняла взглядов народных представителей, не 

поняла того, что испонительный комитет желает, чтоб великий государственный 

переворот прошел в стране по возможности безболезненно; что народные 

представители жаждут сохранения спокойствия во всех уголках и без того 

измученной родины. Иногда мне начинало казаться, что участники сходки не 

верят народным представителям. Если бы это было правдою, это было бы 

слишком печально!».  

Виходячи зі змісту даного повідомлення, можна зробити висновки, що 

серед студентів мало хто підтримував діючу владу; все частіше звучали 

відцентрові пропозиції та самостійницькі ідеї, як альтернатива політичного 

розвитку українських земель.  
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Одним з інструментів імперської ідеології була церква, яка виконувала 

роль ефективного механізму впливу на формування суспільного настрою 

населення. Тимчасовий уряд, як і попередня влада, прекрасно усвідомлював 

важливість духовенства, яке напряму спілкувалося з людьми, а тому 

продовжував використовувати його у своїх цілях, а саме у формуванні 

позитивного образу. З повідомлення в газеті дізнаємось, що 3 березня 1917 р. в 

Петрограді священики – члени Державної Думи звернулись до православного 

духовенства Росії із закликом «немедленно принять власть исполнительного 

комитета и разъяснить народу, что смена власти произошла для его 

благоденствия.  

Между отдельными национальностями и классами населения раздницы не 

должно быть». Про те, що проповіді набули «патріотичного» характеру свідчить 

надрукований уривок проповіді священика Фрязінова «…пали старые оковы и 

засияла заря свободы. Я, как пастыр, призываю вас принести благодарность Богу 

за то, что удалось достигнуть без кровопрлитія и призываю вас, чтоб вы слушали 

голос нового правительства». 

В 64 номері «Киевлянина» за 1917 р. друкується стаття члена Державної 

Думи та головного редактора газети В.В. Шульгіна, емоційна наповненість якої, 

відрізняється від інших більш фактологічних повідомлень. Автор розкриває 

історичну тяглість самодержавства, зосереджену в руках представників династії 

Романових, зауважуючи, що лише «Тяжкий молот судьбы потребовал проверки 

государственного устройства России». Але одночасно В. Шульгін виправдовує 

державний переворот словами: «во главе России стоят теперь люди, которые ее 

любят», та зазначає, що немає іншого шляху для держави, яка прагне перемоги у 

війні.  

Підсумуємо, у перші дні березня 1917 р. «Киевлянин» опубліковує цілий 

ряд статей, що описують склад представників нової влади, характеризують 

діяльність Виконавчого комітету, згодом Тимчасового уряду та виправдовують 

державний переворот, як неминучий. З початку березня з’являються свідчення 

про діяльність Виконавчого комітету, спрямовану на реформування монархічних 
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пережитків та лібералізацію життя населення. Часто повідомлення набували 

емоційного забарвлення, коли висвітлювались піднесені настрої членів 

Державної Думи та опубліковувались «гучні» промови з возвеличенням ідеї 

революції.  Формуванню позитивного образу уряду сприяли фрази: «великая 

революция», «светлое будущее», «разумное правительство», «окончание 

войны», які систематично повторювались майже у кожному повідомленні, 

пов’язаному з оцінкою діяльності влади. У газеті також знайшли своє 

відображення методи інформаційного впливу: проповіді в храмах, лекції в 

університетах тощо, та реакція населення на суспільно-політичні перетворення. 

Загалом, монархічний «Киевлянин» кожним повідомленням легітимізував нову 

владу та формував позитивний образ Тимчасового уряду на сторінках видання. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Басенко І.В. Характеристика щоденної суспільно-політичної преси Києва за 

матеріалами цензурних звітів (1907-1916) //Наукові записки. Т. 143. Історичні 

науки. Київ, 2013 С. 15-20. 

2. Волобуєва А. Формування преси Києва (1835-1918). К.: Темпора, 2011. Т.І. 208 

с. 

3. Гайда Ф.А. Механизм власти Временного правительства (март-апрель 1917 

года). 2001. С.141-153. 

4. Дейли Дж. Пресса и государство в России (1906-1917) //Вопросы истории.  2001. 

№ 10. С. 25-45. 

5. Ерошкин Н.П. Самодержавие накануне краха. М.: Просвещение, 1975. 159 с. 

6. Кирієнко О. Ю. Діяльність органів військової цензури 1914-1917 рр.: історико-

правові аспекти //Український історичний збірник. 2009.  Вип. 12.  С. 160-166. 

7. Кульчицький С.В. Російська революція 1917 р.: новий погляд /НАН України. 

Інститут історії.  К., 2009. 77 с. 

8. Любовець О.М. Перша коаліція Тимчасового уряду - перший досвід об’єднання 

«всіх живих сил» революції //Наковий вісник. Київ, 2014.  Вип. 43. С. 42-56. 

9. Пайпс Р. Российская революция. Агония старого режима. М. 1994. 176 с. 

 

 

 

 



50 
 

Ковальчук Михайло (Київ) 

Київський університет імені Бориса Грінченка  

 

ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В УРОЧИЩІ САНДАРМОХ 

 

Соловецькі острови —  архіпелаг, який знаходиться в найбільш мілководній 

західній половині Білого моря, при вході в Онезьку затоку, утворюючи західний 

(Західна Соловецька Салма) і східний (Східна Соловецька Салма) проходи в неї. 

У жовтні 1923 за постанови Ради народних комісарів на островах створено 

Соловецький табір особливого призначення, тобто російською абревіатура 

СЛОН [1]. Окрім незначної частини кримінальних заарештованих, здебільшого 

до СЛОНа потрапляли люди звинувачені за найтяжчими пунктами Статті 58 

Кримінального кодексу РРФСР – ворог народу. 1937 року в більшовицькій 

державі розпочалися сумнозвісні Єжовські чистки. Соловецький табір 

особливого призначення перейменовують у Соловецьку тюрму. Однак, на жаль, 

зміною назви все не обмежується. Це був початок найтрагічнішої сторінки в 

історії Соловків. Політбюро ЦК ВКП(б) звільнило Генріха Ягоду з посади 

народного комісара внутрішніх справ. Відтак на його місце приходить секретар 

ЦК ВКП(б) Микола Єжов.  

Новоспечений головний НКВСист розгортає моторошні чистки в усіх 

прошарках суспільства. Репресії не оминули і Соловки. Отже за оперативним 

наказом Єжова, особлива трійка управління НКВС Ленінградської області 

постановляє розстріляти 1825 в’язнів Соловецької тюрми. Найбільше серед 

приречених було українців. Основа маса репресованих – це чоловіки 25-40 рр.[2]. 

У списку опинились Марко Вороний, Микола Зеров, Лесь Курбас, Микола 

Куліш, Олекса Слісаренко, Антін Крушельницький, Валер’ян Підмогильний та 

інші.[3] Пізньої ночі 21 жовтня 1937 на баржі загнали першу і найбільшу партію 

смертників – 1116 в’язнів. Більше ніхто не бачив невільників із Соловецького 

етапу. Пізніше ходили чутки, що баржі разом із арештантами затопили посеред 

Білого моря, по дорозі в пересильний табір[4]. Але в середині 1990-х років 
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дослідники зуміли виявити в архівах ФСБ комплекс документів, що пролило 

світло на цю справу. 

Соловецька трагедія  – це власне те, що історики називають розстрілами, те, 

що називають «Розстріляним Відродженням». Справді 27 жовтня було 

розстріляно першу партію, першого великого Соловецького етапу, там теж були 

українці, але найбільший етап, де було до 150 українців, яких було звинувачено 

в українському національності та інших злочинах. Цей етап був розстріляний 3 

листопада 1937 року. За день до цього, 2 листопада розстрілювали тих кого було 

звинувачено в троцькізмі, тероризмі.  

Приписи на розстріл першої і другої партій укладених Соловецької тюрми 

відмінні від інших ленінградських приписів – вони не включають в себе списки 

тих, хто підлягав розстрілу. Звичайна для масових розстрілів секретність 

підкріплювалася додатковою: на засуджених до розстрілу були складені етапні 

списки як на тих, що «підлягають відправці в табори». Ув'язнені, як і чекісти, що 

не брали безпосередньої участі в підготовці та проведенні розстрілів, не повинні 

були знати про справжню мету відправки. В ході Соловецької операції саме 

етапні списки, а не приписи, служили для звірки даних перед розстрілом.бар 

Для виконання наказу була розстрільна бригада. Очолював цю бригаду  –  

Михайло Родіонович Матвєєв (1892–1971) –  капітан держбезпеки, служив у 

Ленінградському обласному управлінні НКВС СРСР. 

На запитання, хто безпосередньо розстрілював, –  він у своєму рапорті 

відповів: «Безпосередньо приводили вироки в виконання я, Матвєєв Михайло 

Родіонович, і Алафер, помічник коменданта». 

Також були Шондиш і Бондаренко [5] – представники Медвеж’єгорської 

бригади, які дострілювали в’язнів. Всі вони ці четверо були нагородженні 

бойовим орденом червоної зірки ще 1936 року.  

Примірники розстрільних протоколів особливої трійки зберігалася в 

Архангельському управлінні ФСБ. Усередині 90-х їхнє розсекреченні копії 

надійшли до Соловецького музею і члени Московського та Петербурзького 

меморіалів почали готувати до публікації списки розстріляних. Сліди втраченого 
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Соловецького етапу розшукав один із дослідників – Юрій Дмитрієв, коли в 

управлінні ФСБ Петрозаводська  – столиці Карелії теж відкрили доступ до архіву 

НКВС. Там працюючи з протоколами Дмитрієв помітив, що окремі акти мають 

одну спільну закономірність. В кожному з них зазначалося місце розстрілу —  

Станція Ведмежа гора Кіровської залізниці. В архівах були сотні таких актів, а в 

тих сотні прізвищ смертників. В червні 1997 року разом з колегами із Санкт-

Петербурзького меморіалу об’єднаними силами вони вирушили на місце 

неподалік Біломорського каналу, де теоретично могли виконуватись вироки. 

Юрій Дмитрієв мав на руках кілька копій актів, де була вказана орієнтована 

прив’язка до місцевості та відомості про процедуру розстрілів. 

Копати почали неподалік дороги на Повинець, копали довго, але марно. 

Допомогло те, що Дмитрієв згадав інструкцію котру вичитав в одному з допитів 

виконавця вироків. Там був наведений фрагмент інструктажу службовця НКВС 

перед розстрілами: «Місце виконання вироку має бути віддаленим від 

населеного пункту, щоб звуки пострілів не привертали уваги сторонніх осіб. 

Місце виконання вироку має бути віддаленим від дороги, аби звідти ніхто 

випадку не помітив відблиску фар чи світла від багаття при якому відбувалася 

страта.» 

Кількість втрачених соловчан пізніше порахували за архівними 

документами. Ось так загадку розстрілу розкрито через 60 років. І від тоді 

нащадки закатованих у Сандармоху можуть відвідати місця розстрілу.  

Друзі та рідні безрезультатно шукали могили загиблих протягом багатьох 

років. Лише через більш як півстоліття на поле скорботи встановили козацький 

хрест. Ідентифікувати тіла, зрозуміло, неможливо. Їм усім була уготована 

загальна могила. На гранітній плиті біля входу на меморіальне кладовище 

Сандармох викарбовано напис: «Люди, не вбивайте один одного!». 

Підсумуємо, відразу було знищено ціле покоління. Ця травма не могла не 

вплинути на подальші генерації, на всю історію. Залишилися невтішні батьки і 

сироти – всі вони змушені були жити зі страшним тавром "член сім'ї ворога 
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народу", не маючи шансу на нормальне життя. Були розірвані соціальні, духовні 

та культурні зв'язки. 

Однак зовсім розтоптати пам'ять все-таки неможливо. Згадки про 

репресованих і замучених так чи інакше десятиліттями живили український опір 

радянській владі. 
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ТРАГЕДІЯ МЕРЛІКОВОЇ БАЛКИ – 19 ЖОВТНЯ 1941 РОКУ 

 

Актуальність теми дослідження: Друга світова війна  … як багато сказано 

про неї та ще більше, про неї мовчать. В історії величезним злочином проти 

людства стало вбивство нацистами мільйонів євреїв та інших представників 

«неарійських рас». Цей злочин отримав назву «Голокост» (у перекладі з 

грецького – «жертва», «катастрофа»). 

Скільки загадок, які досі залишаються невідомі для багатьох дослідників? 

Скільки питань на які ми досі не маємо відповідей? Ось, і у мене з’явилася 

загадка – загадка мого міста. Дана проблема на сьогодні є малодослідженою, 

існує невелика кількість дослідників, які займаються вивченням конкретної 
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тематики. Раніше ці події не були висвітлені зі спогадів очевидців, записів 

щоденників,  листувань того часу. Актуальність даної проблеми, пов’язана з 

питанням пам’яті свого історичного минулого, а також з питанням масового 

винищення євреїв та інших національних меншин на теренах Бердянського краю 

під Другої світової війни.  Окупація Бердянська німецькими військами  почалася 

7 жовтня 1941 р. Німці вивезли на каторжні роботи до Німеччини 11 500 

мешканців міста. Було закатовано і розстріляно понад 6 тисяч городян. 17 

вересня 1943 місто було звільнене від німців. 

Об’єктом наукового дослідження є вивчення голокосту на території 

сучасного міста Бердянськ. Як відомо, Бердянськ – це місто обласного значення 

в Україні, на півдні Запорізької області, на північному узбережжі Азовського 

моря. Центр Бердянського району. Засноване 1827 року на місці рибальського 

поселення. Розвинулося на базі морського порту в затоці Бердянської коси. 

Предметом дослідження є історія виникнення та існування Мерлікової балки, а 

також німецька-окупаційна політика на території міста Бердянськ.  

Хронологічні рамки, зумовлені початком окупаційної політики на 

бердянських землях – 1941 р. Географічні межі – місто Бердянськ, Запорізька 

область.  Мета дослідження полягає у пошуку достовірних фактів та доказів, які 

підтвердять події 19 жовтня 1941 р., а також у вивчені окупаційної політики на 

бердянських землях та соціально-економічного становища. Досягнення 

поставленої мети  передбачає розв’язання таких завдань: пошук достовірних 

матеріалів вказаного періоду (газети, щоденники, інтерв’ю, фото та ін..); аналіз 

історіографії та джерельної бази; дослідження історію назви та виникнення 

Мерлікової балки; висвітлення події, які відбувалися на Мерліковій балці 1941–

1942 рр.; з’ясувати соціально-економічне становище на бердянських землях, у 

роки Другої світової війни 

Запропонована тема не належить до «білих плям» історії. Але сучасні 

суспільні трансформації та пошук нових візій історії Другої світової війни 

привертають до неї увагу і надають актуальності. З моменту трагедії пройшло 77 

років. 19 жовтня 1941 р. на Мерліковій балці сотні ні в чому не повинних людей 
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були розстріляні, розстрілянні лише за те, що вони належали до єврейської нації. 

Події цього дня стали потрясінням для всіх людей, а трагедію порівнюють із 

відомими подіями у Баб`їному Яру в Києві. 

Історіографічний аспект і джерельна база даної проблеми є дуже вузькою.  

Існує декілька періодичних видань того періоду, які дозволяють побачити події 

вказаного періоду. У музейних фондах Бердянського краєзнавчого музею ми 

працювали із газетою «Більшовицька зірка», яка була органом Осипенківського 

(Бердянського) міського райкому КП(б)У та міської і районної Рад депутатів 

трудящих, за 23 червня 1941 р. [У 1939-1958 рр. місто Бердянськ було 

перейменовано у місто Осипенко на честь Героя Радянського Союзу, льотчиці 

Осипенко Поліни Денисівни – М.Є]. Зі шпальт цього періодичного видання ми 

дізналися про настрої та соціальний стан міського населення напередодні війни. 

У музеї ми опрацювали інформацію газети «Світанок» – «Morgendammerung», 

що виходила у Бердянську з 23 травня 1941 р. по 31 серпня 1943 р. і є важливим 

першоджерелом тих часів. Газета друкувалась українською мовою. 

Антисементизм, антибільшовизм та пропаганда усього німецького – основні 

теми публікацій цього видання. Це джерело допомогло нам дослідити й побачити 

реальні настрої населення під час німецької окупації.  

Джерела особового походження (мемуари, листи, щоденники,  спогади)  є 

ключовим моментом у написанні даної роботи. Зокрема, у газеті «Холокост і 

сучасність»  дослідник Елисаветский. С. у своїй статті «Холокост на юге 

Украины» [1] наводить велику кількість спогадів очевидців  тих страшених 

подій.  

У дослідженні аматора-краєзнавця Бердянської місцевості Киосєва А.С., 

наводиться детальна хронологія тих подій, описується стан міського населення 

під час німецької окупації, реакція мешканців Бердянська на окупаційну 

політику, дані матеріали є рукописами, вони зберігаються у Бердянському 

краєзнавчому музеї [2]. 

Матеріали збірки наукових праць конференції «Катастрофа європейського 

єврейства під час Другої світової війни. Рефлексії на межі століть» висвітлюють 
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становище єврейського населення під час німецької окупації, а також політику  

окупантів стосовно євреїв у цілому [3]. Зокрема, дослідник-краєзнавець Л.Ф. 

Ноздріна у своєму дослідженні «Відгомін воєнного лихоліття. Записки краеведа»  

описує хід подій, які відбувалися під час трагедії на Мерліковій балці. 

Дослідження підтверджено документами, наводяться оголошення та накази під  

час німецької окупації, які були адресовані населенню Бердянська [3, с.98].  

Що ж відомо про Мерлікову балку? Коли вона виникла? Звідки походить ця 

назва? На місці Мерлікової балки був хутір, історія виникнення якого 

відноситься до першої половини ХІХ ст.  

Як відомо, у 1824 р. за наказом генерал-губернатор графа М.С. Воронцова 

була споряджена експедиція на чолі з капітаном другого рангу Критським і 

геодезистом Манганарі, яка мала завдання відшукати зручне місце для 

спорудження пристані на Північному Приазов'ї. Дослідження Бердянської коси 

переконало, що  на ній можна збудувати пристань і майбутній Бердянський порт. 

3 листопада 1827 р. був оформлений акт про відмежування землі для причалу та 

міста (цей день вважається датою заснування міста Бердянськ). У 1827 р. на 

березі затоки була споруджена пристань, зросло невелике селище під назвою 

Кутур-Огли, що поклало початок майбутньому місту. У 1832 р. геодезист 

Манганарі вперше наніс на карту Північного Приазов’я координати хутора без 

назви. Пізніше у новоствореній в 1878–1885 рр. карті Бердянської затоки вже був 

чітко відмічений хутір Мерлика. Цей план був розміщений у книзі колишнього 

начальника Бердянського порту Я.М. Іванова [4]. 

Про тих людей, які проживали на хуторі ми дізналися із довідкової книги 

«Весь Бердянск и уезд». Це родина М. Г. Мерлака із його синами Ф. Мерлак та 

Н. Мерлак, також родина Мирошниченко та Ребайнс [5]. Про сім`ю Ребайнс 

також згадує у своїй рукописній праці, яка зберігається у Бердянському 

краєзнавчому музеї, П.П. Архипенко. 

Інформація про хутір Мерлика відсутня аж до 30-х років ХХ ст. У 30-х роках 

ХХ ст. було прийняте рішення організувати санаторій для дітей робітників 

НКВД. Тоді всіх, хто жив на хуторі Мерлика, переселили у район який мав назву 
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Дальні Макорти. За розповідями місцевого населення, на відкриття дитячого 

санаторію приїзжав особисто нарком внутрішніх справ Г. Ягода. Кажуть, що в 

цьому місті відпочивала донька Сталіна Світлана. Проте це лише чутки. 

Сама Мерлікова балка, набула недоброї слави під час Другої світової війни. 

Фашисти перетворили цей затишний, яскравий куточок міста в жахливе місце 

постійних розстрілів, які було організовані на території  санаторію  для дітей, 

який став концентраційним табором. 

Які ж конкретно події перетворили Мерлікову балку на місце для знущання 

та вбивств? На це питання, намагався відповісти у своєму досліджені сучасний 

бердянський аніматор-краєзнавець А.Ф. Киосев, який чітко виокремив головні 

причини винищення єврейського населення.  

Винищення євреїв, в обласному центрі проходило по наростаючій. 14 

жовтня  1941 р. було видано наказ про реєстрацію євреїв, починаючи з 13-ти 

річного віку. Євреї повинні були носити білі нарукавні пов’язки з шестикінечною 

зіркою. Після реєстрації євреїв стали брати групами на важкі роботи. З листопада 

1941 р. почалися масові розстріли євреїв у Запоріжжі. 24 березня 1942 р. рано 

вранці євреїв почали зганяти до будівлі державного управління, попередивши їх 

заздалегідь, про те щоб вони брали з собою їжу та одяг на 20 днів, ніби то для 

відправки до Мелітополя. Звідси людей вивозили за місто. Молодь йшла пішки. 

В.С. Орлянський відзначив, що «по пути движения этой колонны, оказался 

роддом, из которого выводили рожениц и вместе с новорожденными бросали на 

подводы» [6]. 3700 євреїв було розстріляно на території приміського радхоза ім. 

Сталіна. 

У Мелітополі та Бердянську каральні акції були здійснені набагато раніше, 

в жовтні 1941 р., через 5 і 12 днів після окупації. Виконувала їх айнзацкоманда 

10 а. У протитанковому рові, в 5 км на південний схід від міста Мелітополь 11 

жовтня 1941 р. були розстріляні 2 тисячі євреїв, у т.ч. 1220 жінок і дітей. У 

Бердянську після реєстрації євреям було наказано, захопивши з собою до двох 

пудів речей і продуктів, підготуватися до переселення. Присутніх для 

переселення євреїв Бердянська відконвоювали в приміщення колишнього 
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санаторію в Мерліковой балці і 19 жовтня 1941 р. звідти виводили на розстріл 

групами по 100 чоловік [7]. Протягом дня нацистські кати з айнзацкоманди 10 а 

розстріляли з автоматів до 900 осіб, жінок, літніх чоловіків, дітей [7]. 

Детальніше про ці події ми можемо дізнатися тільки за свідченнями 

очевидців. Про те що саме відбувалося на Мерліковій балці, докладно розповідає 

один з учасників цієї трагедії, зрадник Петро Гольц: «12 октября 1941 года 

бургомистром Желтоноговым был отдан приказ, чтобы еврейское население 

города явилось в так называемую немецкую зондеркоманду на Садовую № 6 для 

регистрации. В приказе указали, что за неявку евреев на регистрацию они будут 

привлечены к ответственности по военному времени.  Перед 19 октября 1941 

года был издан приказ за подписью бургомистра Желтоногова и Цайцера, 

обязывающее все еврейское население вместе с семьями явиться на Базарную  

площадь города, иметь при себе не более 2-х пудов вещей и продуктов, якобы 

для отправки в Мелитополь… Всех евреев (до тысячи человек) направили в 

Мерліковую  балку, то есть в бывший санаторий НКВД. В детском санатории все 

вещи сложили возле одного здания, расположенного вблизи обрыва. А все 

женщины, дети и мужчины были закрыты в одном помещении. В этот день 

примерно в 14-15 часов начали выводить  по 100  человек, клали головой к оврагу 

Мерліковой балки, и 4 человека из автомата проводили расстрел. Каждый 

расстреливал по 25 человек. Один немец специально стоял в стороне и 

перезаряжал автоматы. Учавствовавшие полицейские несли охраную службу. 

Расстрел евреев был закончен в 19:00» [8]. 

Про страшний злочин гітлерівців 5 липня 1942 р. проінформувало 

Радінформбюро: «… недавно жители города Осипенко получили из немецкой 

комендатуры приказ явиться с семьями на Мерліковую балку для отправки в тыл. 

Когда старики и женщины с детьми, явились в указанном месте, их окружили 

немецкие автоматчики и заставили рыть ров. Затем гитлеровские палачи 

открыли по своим жертвам огонь. Всего было расстреляно более 800 советских 

граждан» [8]. 
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Але після того страшенного дня 19 жовтня, коли загинуло кілька сотень 

євреїв, розстріли серед населення не припинилися, вони продовжувалися і не 

лише у Мерліковій балці. За свідченнями тих, хто пережив німецьку окупацію, 

розстріли відбувалися будь-де: на вулицях, у будинках, біля парашутної вишки, 

людей топили у затоках морського порта, вішали. 

У «Протоколі допиту П.Г. Гольцева» наводяться прізвища та імена тих 

людей, які брали участь у конвоюванні та охороні єврейського населення. Це 

поліцейські: Павловський, який згодом став шефом районної поліції, його брат 

Стрюков Петро, який добровільно здався в полон німцям, Василь Дьячков, 

помічник начальника політвідділу СД, а пізніше начальник карного розшуку, 

Філатов, який до евакуації частин Червоної армії з міста Осипенка був 

засуджений до розстрілу. У цьому переліку немає прізвища одного з ініціаторів 

трагедії – коменданта Желтоногова, який займався мародерством у спустілих  

будинках жителів міста [9]. 

У архіві мешканця міста Бердянська Н.М. Горбильова збереглися свідчення  

названих учасників розстрілів. Вони всі співпадають, окрім того, що кожен із них 

намагався звалити провину на іншого. На щастя, правосуддя розібралось у 

провині кожного, і в 1952 р. усі вони понесли заслужене покарання [10]. 

Згідно з неповними даними міської комісії по підрахункам жертв окупації в 

місті за 710 днів та ночей нацистами було вбито, повішено й замучено у застінках 

гестапо 6 тисяч чоловік, у тому числі 3500 дітей. Місцями масових страт у 

Бердянську була не лише Мерлікова балка. Розстрілювали людей поблизу 

морського порту, на території заводу № 49, біля парашутної вишки в центрі 

міста, в районі Слобідки [11]. 

Після звільнення Бердянську у вересні 1943 р. відбулося перепоховання 

розстріляних. Незабаром після цього вчителі міста складали списки дітей, що 

загинули під час окупації. В документах наводилися не лише імена, прізвища та 

адреси, національність, а й, по можливості, обставини смерті дитини. Списки 

зберігаються в фондах міського краєзнавчого музею. Ці документи вивчаються, 

досліджуються, вони не дають забути ті криваві картини війни. 
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 Підсумуємо, події жовтня 1941 р., які відбулися на території міста 

Бердянськ є страшним та жахливим злочином німецьких окупантів. Ця трагедіє 

стосується всього населення Бердянська. Окупанти безжалісно винищували 

дітей, жінок, літніх людей єврейської національності. Розстріли на Мерліковій 

балці торкнулися кожної родини, усе міське населення, навіть сьогодні, без 

тремтіння не може згадувати цю подію. 
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ПЕРЕДУМОВИ, ПРИЧИНИ ТА ПРОЦЕС УТВОРЕННЯ 14-Ї 

ГРЕНАДЕРСЬКОЇ ДИВІЗІЇ ВАФФЕН-СС «ГАЛИЧИНА» 

 

 

Пострадянське українське суспільство поступово відходить від 

комуністичних догм, за якими бійців колабораційних формацій вважали 

зрадниками та й взагалі термін "колаборант" мав виключно негативні риси, що 

не є вірним. Звичайно, такий заангажований погляд не мав позитивного впливу 

на розробку даної тематики. Власне актуальність роботи й полягає в тому, що за 

допомогою історичних студій населення України має поступово відкидати 

радянську парадигму та змінювати погляди на події минулого під тиском 

історичних фактів, а не пропагандистських лозунгів. Дослідження історії Дивізії 

«Галичина», а конкретно розвідок у питанні формування цієї бойової одиниці є 

важливим в контексті не досить повної розробки теми в цілому.  

Серед найважливіших робіт, присвячених Дивізії "Галичина" можна вказати 

розвідку Андрія Валентиновича Боляновського - «Дивізія "Галичина". Історія» 

(2000). Позиція автора щодо процесу вступу бійців виглядає так: «їхня готовність 

боротися проти СРСР була закономірною реакцією на антиукраїнські прояви 

радянської політики в Центральній та Східній Україні у 1930-ті рр. [...] Лише 

незначний відсоток її вояцького складу становили ті люди, які вступом до цієї 

військової частини намагалися уникнути примусової праці у Німеччині...». 

Другою вагомою для даного дослідження є праця Романа Колісника «Військова 

управа та українська дивізія "Галичина": діяльність Військової Управи та 

німецька політика відносно українських національних збройних сил в роках 

1943-1945» (1990). Він, як член Військової Управи в минулому, описує її 

діяльність на фоні історії Дивізії. Існування подібної праці допомагає глибше 

зрозуміти певні проблеми, адже Військова Управа була перехідною ланкою між 

вищим керівництвом Третього Райху та власне Дивізією "Галичина". 
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Джерелами виступають фонд 3971 Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України (ЦДАВО) під назвою «Есесівська 

стрілецька добровольча українська дивізія СС "Галичина" (під грифом 

«розсекречено»)» представляє особливий інтерес, адже дані архівні справи за 

часів СРСР зберігались під грифом «секретно». Також до джерел відносяться 

збірники опубліковані спогади очевидців подій. 

Мета дослідження полягає в свіжому підході до вивчення передумов, 

причин та процесів формування Дивізії "Галичина". Виходячи з мети, завдання 

дослідження полягають в: 1) Розкритті передумов та причин до створення Дивізії 

"Галичина;  2) З'ясуванню процесу створення формації. 

Щоб окреслити передумови та причини до утворення Дивізії "Галичина" 

можна заглиблюватись в історії досить далеко. Автор даної праці має на меті 

показати події, що стосувались власне Другої світової війни з невеликим 

екскурсом у глибше минуле. Для цього необхідно згадати, що Західноукраїнські 

землі входили до складу Австро-Угорщини до 1918 року, а після польсько-

української війни до складу Другої Речі Посполитої. Серед офіцерського складу 

Дивізії зустрічаємо велику кількість учасників Першої світової війни та 

Української революції 1917-1921 років. Так, в лавах "Галичини" опинились 

близько 256 українських офіцерів різних армій, включаючи: Армію Другої Речі 

Посполитої, Українську Галицьку Армію, Армію УНР, Українських Січових 

Стрільців тощо [2, 130]. Такий бойовий досвід минулого офіцерів не міг не 

вплинути на їх ідеологічну складову, тож вони постійно апелювали до 

славнозвісного минулого. Цікавим фактом є те, що вже після створення Дивізії 

"Галичина", її організаційним органом під назвою Військо Управа (ВУ), - до речі, 

теж певна алюзія до схожого за функціями органу УСС під назвою Бойова 

управа, - збирався матеріал для написання студій з історії УГА (серед 

запрошених до роботи в протоколах ВУ зустрічаємо таких відомих постатей, як: 

І. Крип'якевич, Б. Гнатевич, І. Іванець тощо) [16, 1-3]. 

Західна Україна (разом із Західною Білоруссю) опинилась в складі СРСР у 

вересні 1939 року. За період правління комуністів з цих земель було депортовано 
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близько 320 тисяч, з яких арештованих і засуджених до розстрілів близько 120 

тисяч осіб [4, 10]. Таке поводження з місцевим населенням не могло бути 

непоміченим людьми, які отримали поштовхи до негативного сприйняття 

радянської влади. Один з майбутніх дивізійників так описав це: «червоні 

визволителі називали нас удень "єдинокровними" братами, обіцяли рай на землі, 

а ніччю приїздив під вашу хату "чорний ворон", забирав вас до катівень, і там 

пострілом нагана в потилицю кінчав ваше життя» [9]. Вже влітку 1941 року на 

цих землях з'явилась нова окупаційна влада, - німецька, - із власною політичною 

програмою щодо Східної Європи. Проте крайнє негативне відношення до СРСР 

зберігається в Західній Україні до кінця війни, що можна чітко оглянути із 

повідомлень відомого очільника червоних партизанів П. Вершигори, за яким 

його бійці не бажали йти через терени Галичини, адже там вони «почувают себе 

як в Німеччині, а в Польщі не гірше ніж у справжніх радянських районах» [4, 

117-118].  

Переходячи до німецької доктрини часів Другої світової війни, варто 

сказати, що вона була сперта на використання східноєвропейських земель як 

"лєбенсраум", тобто життєвий простір. Проте вже від початку німецько-

радянської війни відбувались регулярні непорозуміння певної частини офіцерів 

Вермахту з керівництвом Третього Райху, перші ж повністю не розділяли 

офіційну "Східну політику" Берліна й постійно поповнювали ряди своїх військ з 

місцевого населення з добровольців різних національностей [17, 97-98]. 

Людський ресурс Німеччини невпинно втрачався і не міг так швидко 

відновлюватись, на відміну від армії суперника. На думку англійського історика 

Кріса Бішопа (і ще багатьох сучасних досілдників), ці події змушують Берлін 

шукати нових союзник серед "нижчих" людей за расовими стандартами, тож 

починаються утворення нових бойових формацій із мусульманського, 

слов'янського та азійського населення [1, 21]. Така думка є невірною з тієї 

причини, що вже від 30 грудня 1941 року Верховним командуванням сухопутних 

військ (Oberkommando des Heeres) було підписано наказ про формування так 

званих Східних легіонів (Ostlegionen), до яких входили представники 
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тюркського і кавказького населення зайнятих територій [5, 365]. Хоча, 

безумовно, програшні кампанії на Східному фронті в кінці 1942 - на початку 1943 

примусили керівництво Третього Райху віднайти ще більше людського ресурсу 

для війни проти Радянського Союзу. Виходячи з логіки "divide et impera" (лінія 

Розенберга) неросійські народи СРСР могли бути потенційними союзниками 

німців у війні з першим.  

Українські збройні формування під егідою німецьких збройних сил 

з'явились напередодні Другої світової війни у вигляді так українського легіону 

під проводом Романа Сушка [5, 545]. У подальшому було сформовано легіон 

Дружин Українських Націоналістів («Нахтігаль» і «Роланд»), проте, після 

невдалої спроби проголошення української незалежності 30 червня 1941 року, ці 

бойові одиниці було розформовано. Слід згадати антипартизанську діяльність 

формації «Поліська Січ» під проводом Тараса Боровця [2, 14], який пізніше, 

формально, увійде до лав Української Національної Армії.  Наостанок варто 

зазначити, що німецький режим в дистрикті Галичина був найлояльніший з усіх 

інших [4, 14-15], що провокувало місцеве населення до зацікавленості в 

українсько-німецькій співпраці. Слід також наперед забігти і сказати, що 

чисельність українців в лавах Вермахту, за даними Є. Кьострінга (німецький 

генерал та дипломат, один з головних прибічників включення східних 

національностей у війну з СРСР), на кінець війни складала не менше 220 тисяч 

осіб [16, 184]. 

Питання включення українців в окрему військову частину залежало від обох 

сторін. Тому в цій справі багато відіграли окремі персони. Однією  з таких персон 

був губернатор Дистрикту Галичина доктор Отто Густав Вехтер (австрієць за 

походженням). Він мав відмінні від "офіційних" поглядів на рахунок відносин 

Німеччини зі східноєвропейськими народами, які для нього були жертвою 

Сталіна [23, 51]. Отже, 1 березня 1943 року Отто Вехтер відвідав Генріха 

Гіммлера, після  чого протягом місяця вирішувалась доля майбутніх галицьких 

вояків. 28 березня райхсфюрер Гіммлер відповів губернаторові, що останній 

може приступити до творення дивізії. Також, О. Вехтеру було наказано всіляко 
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присікти демонстрування панукраїнських настроїв майбутньої військової 

одиниці, назвавши її Дивізія "Галичина", а не "Україна" [23, 52-53]. Другою 

важливою постаттю у формуванні Дивізії "Галичина" і представником 

української сторони був Володимир Михайлович Кубійович. Від 1940 року він 

очолив Український центральний комітету (УЦК), який займався справами 

українців в Генеральній Губернії. Володимир Кубійович став прихильником 

утворення Дивізії "Галичина", адже вказував на факт, що "збройні відділи, які 

організовуються, зокрема на східних землях - це відділи з українців, але не 

українські." Ці збройні відділи не мали конкретних політичних підвалин, за 

якими пролита українська кров у війні не була б марною, а вояки не залишились 

б безіменними [11, 18]. Ще однією думкою щодо створення дивізії була гіпотеза 

Кубійовича про те, що якби не було створено цю бойову формацію «перемогла б 

теза Коха (Еріх Кох - райхкомісар Райхкомісаріату "Україна", відомий своєю 

нищівною політикою щодо українського населення) та Гльобочніка (Одільо 

Гльобочник - шеф німецької поліції Люблінської області, відомий своїми 

акціями терору проти українського населення)» [10, 19].  

Офіційно набір в Дивізію "Галичина" розпочався 28 квітня 1943 року. 

Спеціально для ведення справ Дивізії, а також контролю і призначенню 

добровольців було створено адміністративний орган - Військова Управа. Власне 

праця Управи поділяється на декілька аспектів: 1) набір бійців, який ВУ 

зобов'язана проводити, а саме його організацію, пропагандистські заходи і 

створення певних позитивних умов для проведення набірних кампаній; 2) 

культурно-освітня опіка бійців, яка покладає на ВУ обов'язок вести 

просвітительську місію серед бійців (в тому числі і релігійну); 3) матеріальна 

опіка бійців та їх сімей тощо. 

Правила прийому до Дивізії були затверджені губернатором Галичини Отто 

Вехтером на засіданні від 12 квітня 1943 року. Вимогами до бійців виступали: 1) 

Відсутність "єврейської" крові; 1) Зріст не менше 165 см.; 3) Роки народження 

1908-1925 включно. Щодо кількості добровольців, то в нас є точні цифри зі звіту 

записаних до 2 червня 1943 року - всього добровольців 81.999, з них 
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відправлених до комісій було (тобто визнаних як придатних) 52.875 [6, 71-72]. 

Станом на 30 жовтня на вишколі в Гайделягері знаходилось 11.578 осіб, що 

видається не дуже позитивним враховуючи перші цифри, хоча чисельність 

дивізії було досягнуто. Власне, ВУ досить серйозно відносилась до справ 

призову і намагалась контролювати всі процеси. Особливо цікавились тими 

призовниками, хто не з'явився, але був придатний до військової служби за 

критеріями віку, а також з бувшими офіцерами-поляками польської армії, 

румунськими офіцерами, які в  жодному разі не хотіли вступати до української 

дивізії Ваффен-СС [12, 8]. 

Вербування добровольців до Дивізії проводився не тільки в Дистрикті 

Галичина, а й у деяких інших регіонах Генеральної Губернії. Із офіційних звітів 

ми знаємо, що було проведено набір в дистрикті Краків, проте невідомою 

сторінкою є набір в інших частинах Генеральної Губернії. Так, наприклад, в 

телеграмі від 23.05.1943 губернатору Дистрикту Люблін в якій зазначалось, що 

22.05.1943 відбулась нарада з представниками військового комітету у Львові і 

місцевої адміністрації, на котрій також присутній був професор Володимир 

Кубійович. На цій нараді було «досягнуто згоди про те, що вербування 

[новобранців - С.Д.] для Дивізії СС "Галичина" в українських районах дистрикту 

"Люблін" буде можлива лише в тому випадку, коли буде надійно забезпечено 

безпеку. В зв'язку з цим пропоную негайно перекинути 200 українських поліцаїв 

Галичини з ціллю використання їх на тутешніх поліцейських постах. Вони 

повинні замінити польську поліцію, тим самим забезпечити можливість 

створення українського самозахисту». За даними польської підпільної 

періодики, населення без захвату відреагувало на одержане покликання до військ 

СС, а «українське селянство неохоче підтримують рух вербування» [20, 7]. 

Процес утворення Дивізії та набір до неї добре відображено в місцевій  

окупаційній та офіційній (підпільній) періодиці. В дні утворення формації, 

повідомлення про цю подію було на шпальтах україномовної періодики. Так, в 

часописі "Львівські вісті" від 29 квітня 1943 року було опубліковано промови 

губернатора Отто Вехтера, В. Кубійовича та членів Військової Управи. Перший 
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ж, у своїй промові, розповів про тісні стосунки німців і українців з давніх часів, 

їх спільну боротьбу проти "Сходу" [8, 1]. У черговому випуску «Станіславського 

слово» Володимир Кубійович закликає: «Я вірю, в Тебе, Дорога Молоде, і вірю, 

що Ти не прогаєш теперішнього Великого Моменту, що ділом докажеш перед 

цілим світом, хто Ти, чого Ти варта, до чого Ти здібна» [10, 1]. Інформація щодо 

Дивізії в таких виданнях займає ключову позицію в тексті газет. Натомість, 

польськомовна окупаційна періодика намагалась не придавати цій події 

значення, подаючи короткі відомості про події урочистих заходів у Львові 

фактично в кінці номеру [22, 3]. 

Польська офіційна періодика не могла обійти стороною таку подію, як 

створення української Дивізії, окресливши її «українським легіоном». 

Періодичне видання «Інформаційний бюлетень» від 6 травня подає свідчення 

про творення Дивізії, вказуючи при цьому, що «творення "української дивізії" 

виглядає особливо цікаво на тлі випадків на Волині» [21, 6]. Таким чином 

офіційна польська позиція мала чітко виражену позицію щодо постання такої 

Дивізії, яка на їх думку була актом німецької влади антипольського [19, 8], 

антирадянського та антисемітського напрямку [24, 4], а також ця співпраця 

трактувалась як відсутність «політичної зрілості українців» [20, 8]. Укладачі 

такої періодики висловлювали певні сумніви стосовно "добровільності" 

вступників [21, 6], а також зазначали, що ця акція не набрала популярності серед 

населення Дистрикту Галичина [18, 8]. Проте вже пізніше укладачі не розуміють 

причин, які спонукають українців йти воювати на боці "переможених", але 

стверджують, що вони виступають лише інструментом в руках німців і їх чекає 

лише обезкровлення [19. 8]. Продовжуючи далі, у виданні «Польське слово» від 

28 червня розповідалося про третій етап набору до Дивізії, за яким добровольці 

мали їхати на вишкіл, проте автори видання виказують сумніви, чи добровольці 

взагалі поїдуть на вишкіл і будуть далі боротися за Україну і що «з 

Надніпрянських українців завжди виходили не найгірші солдати, натомість 

Русини Малопольщі (галицькі українці - С.Д) підходять на роль лише 

бандитів...» [24, 4].   
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Відношення ОУН (Б) до Дивізії можна віднайти у їх підпільній періодиці 

під назвою «Бюлетень». Так, в одному з випусків за 1943 рік знаходимо статтю 

«Довкруги СС Стрілецької Дивізії Галичина». В ній автор спростовує основні 

мотиви тих українців, які позитивно дивляться на формування Дивізії, вважаючи, 

що українців у формації чекає доля «гарматного м'яса», а одна українська Дивізія 

не зупинить більшовиків, адже «треба не одної, а десяток дивізій». Автор статті 

стверджує, що створення подібної військової формації у лавах майже 

переможеної Німеччини зашкодить міжнародному іміджу українців у 

подальшому [3, 4]. Наостанок автором статті було сказано: «Сьогодні немає 

жодних сумнівів, що твориться не українська національна, але німецька 

колоніальна частина. Відношення українського народу до неї таке, як і до всіх 

попередніх німецьких спроб - себто негативне, бо іншим воно бути не може» [3, 

5]. Документи українських націоналістів пізнішого датування (кінця 1943 - 

початку 1944 років) вже відходять від такої жорстокої риторики стосовно Дивізії 

[6, 24-26].  

Говорячи про настрої місцевого населення до набору в Дивізію "Галичина" 

варто зазначити, що в кожній місцевості існували власні настрої. Так, у звіті про 

організацію історично-військових підвідділів (вони мали займатись збором будь-

якої інформації про Дивізію та бійців дивізії, їх історію, фотокартки, згадки про 

них в газетах та інший матеріал) 21 червня 1943 року  автор пише про настрої: 

«Особисті враження з настроїв: Самбір, а ще більше Стрий оплутаний дещо 

ворожою до СС Стріл. Дивізії атмосферою. Та це лиш усна робота. Станіславів - 

те саме враження. Коломия, а властиво Коломийщина, має смуги більшовицької 

пропаганди» [14, 1]. 

Також ми маємо вельми промовисту записку (від 10 травня 1943 року) 

одного з представників УЦК на Рогатинщині, згідно з якої «Враження таке, що 

згоріти треба би з ганьби і сорому перед тінями тих,що лягли спочити як герої, 

та перед тими, які прийдуть по нас, перед нашими майбутніми поколіннями. [...] 

Подумайте тільки: є три волості, з яких одна на 12.148 мешканців дала 7 осіб, 

друга на 11.353 мешканців дала 7 осіб, а третя на 3.003 мешканців дала 11 осіб. 



69 
 

А треба знати, що в одній з тих волостей є одно дуже патріотичне село, яке не 

дало навіть вояка до чищення картоплі в сотенній кухні. Радуйся, українська 

земле! От такі то враження без дальших коментарів» [12, 1]. Отже, для голови 

УОК П. Бігуса ця справа мала досить важливе значення, бо така низька явка може 

бути катастрофічною для його кар'єри, адже зачіпає весь престиж діяльності 

вербувальної кампанії в регіоні. 

Найбільш дієвим інструментом в призовних кампаніях була пропаганда. Чи 

не найбільш відомим матеріалом пропагандистського характеру є маніфест 

губернатора Дистрикту Галичини Вехтера, який направлений до молоді 

Галичини і в якому проголошувалась рівність німецьких і українських бійців, та 

наголошувалось на можливості останніх навчатись у кращих вузах Європи та й 

взагалі бути причетним до створення "Нової Європи" [13, 8]. Оскільки Військова 

Управа мала свій відділ пропаганди, переважна більшість існуючого матеріалу 

так чи інакше проходила через цей відділ. Голова відділу, Михайло Кушнір, 

підписував накази про розповсюдження матеріалу інформаційного характеру. 

Ми маємо кілька інструкцій цього відділу щодо коректної роботи пропаганди, а 

саме: де й як розліплювати листівки та плакати тощо [12, 8]. Проте найбільше 

нас цікавить наявний обіжник Військової Управи від голови ВУ Альфреда 

Бізанца, виданий 27.01.1944, за яким він звертається до причетних кампанії 

набору Дивізії із завдання. Оскільки в кінці січня і на початку лютого 

закінчуються іспити в гімназіях і вчительських семінаріях варто негайно увійти 

в контакт з директорами тих навчальних закладів і домовитись із ними про 

можливість скликання зібрання учнів і студентів, на якому будуть виголошені 

промови пропагандистського характеру із закликом до вступу в Дивізію 

"Галичина". Також, Бізанц вказує на те, що цим мають займатися уповноважені 

по місцях, хоча ВУ може направити своїх людей зі Львова [12, 9]. 

Підсумуємо, існували реальні підвалини до формування такої бойової 

одиниці, при чому можна стверджувати, що обидві сторони були зацікавленні у 

подібній співпраці. Набір до Дивізії відбувався без критичних ексцесів, проте 

існували регіони, де населення взагалі не брало участі у вступу до Дивізії.  
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Секція 2   

 

КРАЄНОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Волошінська Ніна (Київ) 

завідувач сектору історичного краєзнавства науково-методичного відділу   

Національної історичної бібліотеки України 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ 

БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ НА ДОПОМОГУ КРАЄЗНАВЦЮ-ДОСЛІДНИКУ 

 

Концепція розвитку Національної історичної бібліотеки України (далі – 

НІБУ, Бібліотека) на період до 2020 року визначає інформаційні ресурси 

Бібліотеки як стратегічну складову усієї ресурсної бази бібліотек держави, тому 

наукове опрацювання документних масивів, оперативне й повне висвітлення 

результатів аналітико-синтетичної обробки інформації є пріоритетним 

напрямком діяльності НІБУ. 

Актуальність проблеми впровадження нових інформаційних технологій 

як перспективного напрямку діяльності бібліотек України і, зокрема, системного 

розвитку бібліотечно-інформаційних ресурсів підтверджує велика кількість 

публікацій у фаховій пресі [2]. 

Чимало досліджень, присвячених теоретичним і практичним аспектам 

науково-інформаційної діяльності бібліотек в сучасних умовах свідчать про нові 

підходи у сфері бібліотечного обслуговування. Так, аналіз та досвід 

впровадження інноваційних бібліотечних технологій за останні роки 

висвітлювали на сторінках фахових видань Авраменко Г. М. [3], Дмитрук С. А. 

[4], Розман І. І. [5] та ін.  
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Національна історична бібліотека України є методичним центром в галузі 

історико-краєзнавчої діяльності бібліотек країни. Фахівці Бібліотеки, 

використовуючи сучасні бібліотечні технології, здійснюють наукове 

опрацювання історико-краєзнавчих документних масивів та створюють нові 

інформаційні продукти, доступні в мережі Інтернет. 

Мета цього повідомлення – ознайомити широкий загал з інформаційними 

ресурсами Національної історичної бібліотеки України як методичного центру в 

галузі історико-краєзнавчої діяльності бібліотек країни. 

Краєзнавчі ресурси акумулюються на головній сторінці сайту НІБУ. Це 

спрощує доступ до них та оптимізує пошук необхідної інформації. 

Варто звернути увагу на «Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах 

бібліотек України» [6], який забезпечує швидкий і зручний централізований 

доступ до краєзнавчого контенту провідних бібліотек країни, а також щомісячні 

випуски «Книги з історії міст і сіл України» [7], які знайомлять з новими 

надходженнями до фонду НІБУ видань з історії населених пунктів України. 

Ресурс «Історія міст і сіл України» [8] (далі – Ресурс, база даних, БД) 

передбачає створення інформаційного продукту – бібліографічної бази даних, де 

має бути сконцентрована інформація про населені пункти України з метою 

забезпечення доступу до інформаційного багатства фонду Бібліотеки та 

можливості оперативного пошуку необхідних документів. Функціонування такої 

БД має сприяти оптимізації діяльності НІБУ з підтримки історико-краєзнавчих 

досліджень.  

Пріоритетом при формуванні Ресурсу є максимальне аналітичне розкриття 

змісту документів. БД формується за принципами, визначеними у «Науково-

методичних рекомендаціях з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих 

документів для бази даних «Історія міст і сіл України», де докладно висвітлено 

методику складання бібліографічного запису, особливу увагу приділено 

створенню уніфікованих географічних рубрик. Саме тому головним критерієм 

для формування бібліографічного запису в Ресурсі є конкретизація географічної 

http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/Metod_rek_z_ist_vist_i_sil.pdf
http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/Metod_rek_z_ist_vist_i_sil.pdf
http://www.nibu.kiev.ua/www.nibu.kiev.ua/files/el_res/Metod_rek_z_ist_vist_i_sil.pdf
http://www.nibu.kiev.ua/www.nibu.kiev.ua/files/el_res/Metod_rek_z_ist_vist_i_sil.pdf


73 
 

складової, тобто, якщо у документі йдеться про певний об’єкт, установу чи 

персону, має бути не лише змістовна «прив’язка» до певного населеного пункту, 

а й можливість чіткого визначення адміністративно-територіальних параметрів: 

область, район тощо за сучасним Адміністративно-територіальним устроєм 

України [9]. 

Слід зауважити, що важливим фактором для відбору документів до 

краєзнавчого Ресурсу є історична чи культурна цінність наявної у документі 

інформації: відомості науково-дослідницького й прикладного характеру, що 

розкривають соціально-економічне, історико-культурне, політичне, релігійне 

життя міст і сіл України в різні історичні періоди. Дані про функціонування у 

конкретному населеному пункті державних інституцій або наукових, медичних, 

культурних, освітніх установ і товариств; промислових чи 

сільськогосподарських об’єктів також є цінним джерелом інформації для 

поповнення краєзнавчої БД. Важливим аспектом висвітлення розвитку будь-

якого населеного пункту є також відображення інформації про визначних осіб, 

причетних до його історії. [10]. Ресурс містить записи про історичні місцевості – 

території, що раніше були окремими населеними пунктами та з якими пов’язані 

певні історичні події. Така інформація також може бути важливою для 

дослідників. Пошук здійснюється у «Географічній рубриці» за назвою 

місцевості. Хронологія подій з історії України, рік видання а також географічні 

критерії залучення документів для науково-бібліографічного опрацювання не 

обмежуються: це можуть бути як вітчизняні документи, що містять інформацію 

з історії міст і сіл України, так і документи, створені за її межами у будь-який 

історичний період. Фахівці опрацьовують великий масив документів: це видання 

ХІХ – поч. ХХ ст., де містяться статистичні дані та інші документальні свідчення 

того часу про населені пункти України; періодичні видання; наукові збірники, 

які включають сучасні краєзнавчі дослідження та нові видання, що надходять до 

фонду НІБУ. Для заповнення інформаційних лакун замовляються документи з 

інших бібліотек України (про що обов’язково зазначається у записі). 
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На сьогодні БД «Історія міст і сіл України» складається з понад 13 тис. 

записів, з інформацією про населені пункти України. Географія їх досить широка 

і охоплює усі регіони країни. Для даного ресурсу розроблений спеціальний 

пошуковий інтерфейс, де за багатьма пошуковими запитами можна знайти 

необхідну краєзнавчу інформацію. Оскільки результативність пошуку залежить 

від якості даних, з яких складається бібліографічний запис,  пріоритетним 

завданням при наповненні БД є якісна аналітична обробка джерел. Деякі записи 

містять посилання на зовнішні ресурси (повні тексти або пов’язані за змістом 

сторінки документів).  

Стрімкі зміни у системі адміністративно-територіального устрою у нашій 

державі (Адміністративно-територіальна реформа 2015 р.[11], Закон України 

«Про добровільне об'єднання територіальних громад»[12], «декомунізаційний 

пакет законів»[13]) та нагальна необхідність упорядкування такої кількості нової 

інформації, сприяли створенню бази даних «Адміністративно-територіальний 

устрій України. Зміни і доповнення»[14] як складової частини електронного 

довідково-пошукового апарату НІБУ, а також як довідкової бази на допомогу 

бібліотечним фахівцям, які реорганізовують свої краєзнавчі каталоги і 

картотеки. Цей Ресурс містить відомості про зміни в адміністративно-

територіальному устрої України: перейменування, зміна статусу чи 

підпорядкування населених пунктів, приєднання або об’єднання кількох 

населених пунктів; а також утворення територіальних громад (ОТГ) і входження 

до новостворених громад населених пунктів.  

Джерелом для створення записів у цьому ресурсі є лише офіційні 

документи, такі як Відомості Верховної Ради України, Офіційний вісник 

України, Голос України, Офіційний портал Верховної ради України та офіційні 

портали обласних рад народних депутатів, тощо. БД містить реєстраційні записи 

на кожен з населених пунктів, якого стосуються зміни в адміністративно-

територіальному устрої держави, де зазначаються реквізити постанов і 

розпоряджень органів влади відносно цих змін чи доповнень. База даних 

«Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення» вже 

https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
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містить понад 1600 записів, з них 1228 стосуються перейменувань населених 

пунктів, районів, міських, районних, сільських рад і майже 400 - утворення 

територіальних громад, деякі доповнюють вже існуючу інформацію, що 

стосувалась перейменування. При цьому, запис про ОТГ містить відомості про 

юридичні підстави її створення (дата, номер рішення відповідної Ради). 

Одночасно у «Географічній рубриці» зазначаються усі населені пункти, які на 

даний час увійшли до певної ОТГ. Загалом в Україні протягом 2015-2017 років 

створено 413 об’єднаних територіальних громад, до складу яких увійшла 1971 

колишня місцева рада. Відповідна інформація вже відображена у БД 

«Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення»[15]. Цей 

ресурс працює як повноцінна інформаційно-пошукова система з усіма 

можливостями і перевагами, зокрема, надає можливість пошуку і за новою, і за 

попередньою назвою села, селища чи міста. Якщо населений пункт вже увійшов 

до складу ОТГ – можна знайти, у якій саме громаді він знаходиться. 

Варто звернути увагу, що краєзнавчі ресурси «Історія міст і сіл України» 

та «Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення» мають 

окремі логотипи та розміщені на головній сторінці сайту Бібліотеки зі швидким 

переходом до пошукових інтерфейсів. 

Сьогодні основним напрямом діяльності інформаційних установ, у тому 

числі й бібліотек, є якнайповніше розкриття змісту наявних ресурсів через 

створення аналітичних бібліографічних баз даних, які значно скорочують 

користувачам шлях до джерел інформації. Електронні краєзнавчі ресурси НІБУ, 

такі як «Історія міст і сіл України» та «Адміністративно-територіальний устрій 

України. Зміни і доповнення» є саме тими інформаційно-аналітичними 

продуктами, які допомагають забезпечити науково-дослідні, інформаційні, 

освітні потреби користувачів. Фахівці Бібліотеки створюють бази даних наукової 

інформації, формуючи таким чином інформаційний простір для оперативного 

виконання запитів, а новітні технології спрощують доступ до ресурсів 

книгозбірні через мережу Інтернет. 

 

http://decentralization.gov.ua/region/approved
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Чеховська Інна (Київ) 

головний бібліограф науково-методичного відділу  

Національної історичної бібліотеки України 

 

ПУТІВНИК ПО КРАЄЗНАВЧИХ РЕСУРСАХ ОУНБ УКРАЇНИ НА САЙТІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ НА 

ДОПОМОГУ КРАЄЗНАВЦЮ-ДОСЛІДНИКУ 

 

Національна історична бібліотека України (далі – НІБУ, Бібліотека) є 

методичним центром в галузі історико-краєзнавчої діяльності та наукової 

бібліографії з історії України для всіх обласних універсальних наукових 

бібліотек України (далі – ОУНБ) [1]. 

Важливим завданням ОУНБ є наповнення сайту інформацією краєзнавчого 

змісту, адже саме вони є культурним та науково-інформаційним центром області, 

депозитарієм краєзнавчих документів, а їх сайти – базою, де зібрані та 

представлені інформаційні ресурси регіону. 

Веб-сайти сучасних регіональних книгозбірень багатогранні за своєю 

структурою та інформаційним наповненням, динамічні, часто доповнюються 

інформацією про певні події та новини, що відбулись в регіоні, посиланнями на 

краєзнавчі джерела, адже для користувача важливо, щоб така інформація була 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/317-19
http://www.nibu.kiev.ua/index.php?option=com_irbis&Itemid=2059
http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/4_Kraeznav_Chitannya_Zbirnyc_2017.pdf
http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/4_Kraeznav_Chitannya_Zbirnyc_2017.pdf
http://www.nibu.kiev.ua/files/el_res/4_Kraeznav_Chitannya_Zbirnyc_2017.pdf
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актуальною та представлена на сайті вчасно [2]. Фахівці науково-методичного 

відділу Бібліотеки систематично здійснюють моніторинг краєзнавчих продуктів 

на сайтах цих книгозбірень. 

Варто зауважити, що у 2012 році фахівці науково-дослідного сектору 

Бібліотеки провели наукове дослідження «Компонентний склад краєзнавчого 

контенту веб-сторінок регіональних бібліотек України», що дало змогу 

проаналізувати краєзнавчі ресурси на сайтах усіх ОУНБ України, а також 

Одеської ННБ, Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки м. Києва та Харківської 

ДНБ ім. В. Короленка. Під час дослідження до уваги бралися: наявність 

електронного каталогу та тематичних баз даних, електронні бібліографічні 

покажчики, краєзнавчі повнотекстові ресурси, мультимедійна інформація, 

образотворчі документи та фактографічна інформація про регіон, оскільки саме 

такі краєзнавчі продукти та послуги нині є основними для бібліотеки. Логічним 

наслідком даного дослідження стало створення Путівника по краєзнавчих 

ресурсах на сайті НІБУ (далі – Путівник), а результати висвітлені у щорічному 

бюлетені «Краєзнавча робота в бібліотеках України» [3]. 

Слід зазначити, що до теми представлення продуктів та послуг на сайтах 

ОУНБ також зверталися й інші фахівці, наприклад, особливості подання 

вебліографічної інформації на сайтах ОУНБ України досліджувала А. Ільченко 

[4]; аналіз електронних бібліотек та колекцій документів на сайтах ОУНБ 

здійснила Л. Трачук [5], окремо проаналізувала електронну бібліотеку на сайті 

Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка І. Аліференко [6]. 

Загалом Путівник по краєзнавчих ресурсах на сайті НІБУ– це анотований 

довідник, в якому зібрані посилання на краєзнавчі ресурси кожної області, що 

зосереджені на головній сторінці сайту історичної книгозбірні. Разом з тим, це 

посібник в електронній формі, який містить універсальну інформацію про 

мережеві краєзнавчі ресурси і відкритий для доповнень новими 

гіперпосиланнями на відповідні продукти та послуги, що наявні в мережі. Досвід 

створення такого краєзнавчого ресурсу вже існує в інших країнах. Доведено, що 
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це значною мірою дозволяє розширити інформаційні можливості сайту, зокрема, 

швидко здійснити перехід на сайт іншої книгозбірні, установи, організації тощо. 

Мета повідомлення – ознайомити зі структурою, змістом та змінами, що 

відбулися у даному інтерактивному Путівнику. 

Наукова новизна цього ресурсу полягає в тому, що це перший Путівник по 

краєзнавчих ресурсах України, створений на основі моніторингу бібліотечних 

сайтів. Цей ресурс розміщено на сайті НІБУ. 

У Путівнику інформацію представлено за алфавітом назв бібліотек; на 

сторінці кожної бібліотеки зображено скріншот головної сторінки сайту, самі ж 

відомості про краєзнавчий контент згруповані у чотири основні блоки:  

- електронний каталог та бази даних; 

- краєзнавчі бібліографічні покажчики; 

- відомості про краєзнавчу діяльність та ресурси бібліотеки; 

- фактографічна інформація про регіон. 

Варто наголосити, що основним критерієм відбору краєзнавчих ресурсів є 

можливість вільного доступу до них. Кожен із заявлених видів краєзнавчих 

ресурсів забезпечує швидкий перехід від одного інформаційного джерела до 

іншого [7]. 

Зазвичай головним є посилання на електронний каталог та краєзнавчі бази 

даних, адже електронний каталог – один з головних краєзнавчих ресурсів, що 

висвітлений на сайті бібліотеки. В ньому зібрана інформація на всі види 

документів, що надходять у книгозбірню: книги, у тому числі ретроспективний 

фонд краєзнавчої тематики; місцеві періодичні видання; карти, відеофільми, 

аудіокасети, компакт-диски тощо. Саме електронний каталог виступає основою 

для подальшого створення всіх краєзнавчих ресурсів. 

Розділ «Краєзнавчі бібліографічні покажчики» містить електронні версії 

видань книгозбірні. Як правило, на всіх сайтах ОУНБ наявні бібліографічні 

покажчики «Календар знаменних і пам’ятних дат на … рік». 

У наступному розділі «Відомості про краєзнавчу діяльність та ресурси 

бібліотеки» згрупована інформація: про наявність на сайті електронної 
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бібліотеки; про історію, структуру та діяльність бібліотеки;про віртуальні 

виставки; краєзнавчі веб-проекти; відео-звіти та відео-ролики про діяльність 

книгозбірні тощо. 

Ще один розділ «Фактографічна інформація про регіон» містить додаткову 

інформацію про край, культурне життя, посилання на бібліотеки регіону тощо. 

Фактографічній інформаційній продукції притаманні такі особливості: 

однотипність та чітка впорядкованість записів, швидкість пошуку інформації, 

фрагментарність (вибірковість) її читання, достовірність відомостей. 

Використання електронних форм надання фактографічної інформації дозволяє 

не тільки збирати велику кількість фактографічних записів, ускладнювати їхню 

структуру, а й урізноманітнювати палітру цієї продукції [8]. 

У 2016 році фахівці науково-методичного відділу Бібліотеки доповнили 

сторінку Путівника новими посиланнями на сайти провідних вищих навчальних 

закладів України, краєзнавчі ресурси наукових установ та об’єднань краєзнавців 

та краєзнавчі портали, які створюють і підтримують ОУНБ, наприклад, Рідне 

Прибужжя, Тернопільщина тощо. 

Таким чином, сьогодні дуже важливо, щоб краєзнавча інформація 

оновлювалася на бібліотечних сайтах вчасно, адже регіональні книгозбірні є не 

лише депозитаріями краєзнавчих документів, а й провідними культурними та 

науково-інформаційними центрами області. Національна історична бібліотека, 

як методичний центр з краєзнавчої роботи для бібліотек України, 

продовжуватиме моніторинг оновлення краєзнавчої інформації на сайтах 

регіональних бібліотек та висвітлюватиме динаміку змін у їх краєзнавчому 

контенті. 

Отже, підсумовуючи, варто зазначити, що Путівник по краєзнавчих 

ресурсах ОУНБ України створений для науковців, істориків, бібліотечних 

фахівців, краєзнавців, а також всіх, хто цікавиться розвитком краєзнавства нашої 

держави. Цей ресурс не є вичерпним, на його сторінках представлена лише 
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інформація та гіперпосилання на основні краєзнавчі ресурси, заявлені на сайтах 

регіональних книгозбірень. Путівник оснащений «живими» посиланнями на веб-

сайти регіональних бібліотек та краєзнавчі ресурси, що представлені на ньому. 

В зв’язку з тим, що інформація, представлена в Путівнику часто змінюється, 

обов’язково проводиться його редагування. 
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Толочко Сергій (Київ) 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

ДЕЩО ПРО «КИЇВ – 1500» 

 

Київ  – 1500 – саме так можна назвати тему 1500 річного київського ювілею, 

котрий мав місце в 1982 році. Це святкування є своєрідним міфом, так як не 

має під собою підстав на те, що Київ був заснований в 482 році. 

Актуальність же полягає в тому, що дана тема мало досліджена і тому є 

небезпека, що її можуть використати в «лихих» цілях (прикладом є «Волинь-

43»). Тому задля того, щоб така ситуація не мала місця в майбутньому треба 

дослідити всі аспекти цього історичного явища: причини, перебіг, кінцевий 

результат. Дану тематику в українській історіографії лише зачіпали такі 

дослідниці як Олена Русина чи Ярослава Верменич, інші дослідники. 

Тому треба констатувати, що спиратись в цій роботі на дослідження не має 

сенсу, так як повноцінного дослідження цього питання в українській 

історіографії немає. 

Щодо аспектів, то їх дуже багато можна знайти різних аспектів: 

висвітлення цього ювілею в пресі; загальна концепція історії Києва, котра була 

перероблена і сформована під ювілей; причини проведення ювілею та інше.  

Метою є дослідження залучення преси до радянської політики пам’яті на 

прикладі 1500-літнього ювілею Києва, визначення значення, яке дав ювілей 

для Києвознавства. Головне ж завдання, котре було наведено вище, це як 

найглибше дослідження даної теми з метою недопускання використання Києва 

– 1500 для використання в «лихих» цілях. 

Вивчаючи дану тему одним із пунктів дослідження була обрана періодика 

не лише Радянського союзу, ай української діаспори. Таким чином ми 

порівняли, яке ставлення мали до цього ювілею, українці в межах Радянського 

Союзу та ті, що перебували за межами УРСР. Як результат можна 

констатувати, що попервах цей ювілей в діаспорі сприйняли дуже позитивно. 
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Проте після ейфорії, до нього почали ставитись зі скепсисом, котрий однак 

призвів і до негативних наслідків в самій діаспорі. Тобто ми маємо на увазі,  

що після того як був спростований міф «Київ – 1500», був створений інший 

«Київ-2000», або навіть «Київ-3000». Тому треба бути обачним, бо знищуючи 

один міф, ми можемо створити інший. 

Інше дослідження, яке було проведено  – це дослідження загальних видань, 

котре буде стосуватись періодизації. Дуже важливо було порівняти 

періодизацію загальних видань обох періодів, так як вже сама періодизація 

могла дати нам ключ до розуміння того, як змінилося трактування загальної 

історії Києва з моменту першого загального видання, до моменту творення 

ювілейного видання.  

Висновки до яких ми прийшли дали нам твердження, що деякі зміни в ній 

таки відбулись. Різниця в періодизації зачіпає період від заснування міста  до 

його приєднання у складі єдиної держави з російським народом –  

Московського Царства (на справді межа відновлення єдиної періодизації  – це 

Хмельниччина). Звичайно була і деяка різниця в періодизації Києва за часів 

соціалізму, проте вона не має такої важливості як попередня зміна.  

Також, якщо продивитись по загальним працям, то можна прийти до 

висновку, що на час ювілею досить популярною стають праці по певних місцях 

Києва за давньоруського часу. Були написані безліч праць про Золоті Ворота, 

Поділ, Місто Ярослава, міфологію і релігію давніх киян та інше. Це зумовлено 

тим, що Київська Русь була зручною для радянської ідеології, а це «дружба 

народів» (гасло, під яким святкували річницю міста) та «колиска трьох 

народів»: українського, російського та білоруського. 

Як висновок можна констатувати той факт, що тема «Київ – 1500» є мало 

розкритою і тому є перспективною для майбутніх досліджень. 
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Тимошенко Анна (Чернігів)  

Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка, 

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства 

ім. О. М. Лазаревського 

 

КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА ХАНЕНКА 

 

Олександра Івановича Ханенка (1816–1895) можна віднести до найбільш 

шанованого сучасниками кола дослідників минувшини Чернігово-Сіверщини. 

Дворянин-ліберал був добре відомим у свій час як колекціонер старожитностей 

та автор краєзнавчих праць, що навіть до нашого часу не втратили своєї 
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актуальності. О. І. Ханенко походив з давнього козацько-старшинського роду, а 

з-поміж його предків можна виокремити правобережного гетьмана 

М.С. Ханенка та генерального хорунжого М.Д. Ханенка, автора відомого 

щоденника. Працю останнього, варто зауважити, було запроваджено до 

наукового обігу завдяки активним старанням саме О.І. Ханенка. Тим не менше, 

аналіз його внеску у вітчизняне краєзнавство ще не був здійснений. Заповнити 

окреслену лакуну і покликана наша розвідка. 

Незважаючи на значну частку появи прізвища О.І. Ханенка в працях, 

присвячених історії Чернігівщини ХІХ ст., маємо лише одне дослідження його 

біографії у сучасній вітчизняній історіографії [9], якщо не брати до уваги нашу 

власну розвідку [11], а також коротку біографічну довідку видану ще 

В.Л. Модзалевським [6,51]. Звертаючи увагу на поставлені завдання, ми 

залучили до нашої розвідки праці Н.О. Герасименко [2], С.О. Половнікової [8], 

А.М. Острянка [7] та Г.В. Самойленка [10], які в своїй основі мали дослідження 

епістолярного спадку О.І. Ханенка, а якщо точніше – його листування з 

О.М. Лазаревським, Л.І. Глібовим та О.Ф. Кістяківським. Відповідно, 

найважливішими джерелами залишаються праці самого дослідника [4; 12–20], а 

також присвячені йому некрологи [1; 3; 5], завдяки яким можна оцінити 

ставлення сучасників О. І. Ханенка до його доробку на ниві краєзнавства. 

О. І. Ханенко енергійно відшукував і збирав історико-культурні пам’ятки. 

Задля цієї мети йому було не шкода коштів як на придбання унікальних 

історичних артефактів, так і на донесення інформації про них науковій спільноті. 

Більшість видань О.І. Ханенка вийшли друком за його рахунок [9, 230]. Перед 

публікацією нової праці О.І. Ханенко мав за звичку апробовувати її на засіданнях 

Чернігівського губернського статистичного комітету, і тільки після цього він 

віддавав матеріал до друку на сторінках «Черниговских губернских 

ведомостей», «Черниговских епархиальных известий», «Записок Черниговского 

губернского статистического комитета» або видавав окремі видання. Прикладом 

може слугувати засідання вищезазначеного комітету 16 листопада 1865 р., коли 

учасниками було заслухано уривок з праці дійсного члена О.І. Ханенка 
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«Историко-статистические очерки северо-восточной части Черниговской 

губернии», який містив «Историко-статистическое описание заштатного города 

Погара»: «Комитет постановил: принимая во внимание интерес статьи и новизну 

фактов, в ней сообщенных, напечатать статью эту во втором выпуске Записок 

Черниговского губернского статистического комитета» [9, 230–231].  

Зауважимо, що саме О.І. Ханенко мав у розпорядженні документи 

приватного архіву свого роду. Більшість документів дослідник намагався увести 

до наукового вжитку. Для прикладу, зусиллями О.І. Ханенка було здійснено 

підготовку до друку рукописів щоденника його прадіда М.Д. Ханенка. Втім 

опублікувати дані матеріали мали змогу О.М. Бодянський та О.М. Лазаревський. 

О.І. Ханенко допомагав матеріалами і для досліджень відомого історика права 

О.Ф. Кістяківського. Водночас у 1888 р. О.І. Ханенко готував до публікації 

«Фамильные документы из рода Ханенков». 

О.І. Ханенко був талановитим істориком. Йому належить ряд праць, 

присвячених історії Лівобережної України. Зокрема, працюючи у Чернігівській 

межовій палаті, він познайомився з документами, присвяченими історії 

межування і написав змістовний «Исторический очерк межевых учреждений в 

Малороссии» (Чернігів, 1864). Друге, доповнене видання цієї книги побачило 

світ у 1870 р. [4].  

Ряд його творів присвячено історії північних повітів Чернігівської 

губернії [12; 18], церковним діячам Чернігівщини [14; 17], іншим історичним 

проблемам регіону [13; 15; 19; 20]. Його праця «Святитель Феодосий Углицкий, 

архиепископ черниговский и новгород-северский. Историко-биографический 

очерк», користувалася особливою популярністю серед читатів і витримала не 

менше п’яти видань.  

До того ж він був відомим колекціонером і зібрав чимало стародруків 

ХVII–ХVIII ст. О. М. Лазаревський згадував, що О.І. Ханенку «посчастливилось, 

между прочим, сберечь порядочное собрание книг, по-видимому, такого же 

любителя, каким был и сам — бунчукового товарища Андрея Дунина-

Борковского (сына генерального обозного), которое он на- шел в одном из 
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приобретенных им имений. Библиотека А[лександ]ра И[ванови]ча подобрана 

была им, в течение долгой его жизни, вообще хорошо, при чем более всего в ней 

– книг богословских и исторических» [5].  

Загалом, багаторічна праця О. І. Ханенка на ниві краєзнавства допомогла 

зберегти для нащадків цінні джерела з історії населених пунктів Чернігівщини. 

О. М. Бодянський, О. М. Лазаревський, О. Ф. Кістяківський не тільки 

послугувалися джерелами, наданими О. І. Ханенком, але й неодноразово 

зверталися до нього за порадами як науковця. Тому не варто дивуватися, що 

О. І. Ханенко залишився для своїх сучасників «історіографом Чернігівської 

губернії» [1]. 
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НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941 – 1944 РР.) 

 

Актуальність: одним із найтрагічніших періодів української історії є війна 

нацистської Німеччини та Радянського Союзу 1941 – 1944 рр., коли Україна 

зазнала великих демографічних і матеріальних втрат. Мільйони наших 

співвітчизників опинилися у нестерпних злиднях та пережили не людські 

тортури. 
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На сучасному етапі розвитку історичної науки бракує досліджень, 

предметом та об’єктом вивчення у яких були б аспекти, пов’язані з дослідженням 

долі звичайних людей України в період нацистської окупації 1941 – 1944 рр.  

А тому, досліджувана нами тематика залишається актуальною. Оскільки, 

Україна переживає не найкращі часи. Знову на її шляху складні військові 

випробування, можна сказати «новий окупаційний режим», режим, який приніс 

горе, страждання і руйнацію східних областей України. Ще не всі аспекти 

окупаційної політики вивчені на достатньому науковому рівні. Адже в 

радянській історіографії є факти, які взагалі не висвітлено. У наш час важливо 

дослідити політичні, економічні, етнічні, морально-етичні питання 

повсякденного життя населення м. Старокостянтинів у роки нацистської 

окупації. 

Тому, одним із важливих аспектів, що визначає актуальність вивчення 

обраної теми є суспільна потреба засвоєння історичної спадщини м. 

Старокостянтинів у період нацистської окупації 8 липня 1941 – 9 березня 1944 

рр. 

Загальних історичних досліджень, які б розкривали нашу тему немає. Тому 

на сучасному етапі розвитку історичної думки важливим є відтворення повної та 

об’єктивної картини того історичного періоду, який висвітлює повсякденне 

життя мирного населення України в період нацистської окупації. 

Нам вдалось опрацювати збірник документів «Поділля у Великій 

Вітчизняній війні» за редакцією М.І. Мехеди [4], Книгу Пам’яті [2] і Книгу 

Скорботи [3]. У Книгах Пам’яті та Скорботи міститься інформація про початок 

війни, розповіді свідків і учасників трагічних подій. Наведено статистику, про 

тих, хто загинув, як на війні, так, і від рук окупантів, і звичайно ж, тих, кого 

вивезли на роботи до Німеччини.  

Нам вдалось знайти безліч протоколів допитів євреїв. Усі вони були 

записані у повоєнний час з-поміж усіх нас зацікавили два: Свидетельское 

показание Болховской Г.М. (Староконстантиновское гетто) [5]; Свидетельское 

показание Назарчук А.Л. (Староконстантиновское гетто) [8]; – усе це історії 
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спасіння, і кожна з цих історій – вражає по-своєму, кожна має в собі щось 

особливе, і всі мають щось спільне. Кожна з цих історій заслуговує на увагу та 

не повинна бути забутою. Власне, ці протоколи і стали основним джерелом 

нашого дослідження. 

Надзвичайно важливою, у розгляді даної проблеми, є стаття Алтухової 

«Розсекречені фонди Державного Архіву Хмельницької області (далі ДАХО) про 

німецький окупаційний режим на Старокостянтинвщині (1941 – 1944 рр.)» [1]. У 

цій праці запропоновано короткий огляд сторінок газети-часопису «Нове життя», 

яка видавалася окупаційною владою і виходила 8 – 10 разів на місяць завдяки її 

редактору Д. Шуляку.  

Мета:реконструкція повсякденного життя населення міста 

Старокостянтинів у період німецької окупації 1941 – 1944 рр., через спогади 

очевидців. Меті роботи підпорядковані наступні дослідницькі завдання: - 

проаналізувати історіографію та джерельну базу з даної тематики; - показати 

особливості окупаційного режиму в місті через спогади очевидців. 

Життя кожної людини безцінне, але в окупаційному режимі на такі речі не 

звертають уваги. Німецькі солдати вбивали будь-кого, хто їм не подобався і не 

зважали чи то жінка, чи дитина, чи чоловік. У нашому досліджені ми не змогли 

пройти повз тему окремих особистостей. Бо ж такі теми найкраще показують усі 

дрібнички, усі особливості повсякденного життя окупованого міста. Коли всіх 

молодих чоловіків забрали на фронт в окупації залишилися переважно жінки з 

дітьми, які до останнього боролися за своє життя, за життя своїх близьких. Тому 

доля, й історія кожної людини того періоду заслуговує особливої уваги. 

Нам вдалось знайти безліч протоколів допитів жінок єврейської 

національностi. Усі протоколи були записані уже в післявоєнний час вченими 

Федеративної Республіки Німеччина, які прагнули зрозуміти, що насправді 

відбувалося на окупованих територіях України у роки Другої світової війни. 

Вивчаючи безліч протоколів ми вирішили у роботі, як приклад, 

представити історію двох жінок – єврейок: Болховської Галини Михайлівни та 

Назарчук Анни Лазарівни. Ці два протоколи, які були записані старшим слідчим 
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Управління КГБ при Радянському Міністерстві по Хмельницькій обл. старшим 

лейтенантом Ткачуком за дорученням прокуратури СРСР записувалися у зв’язку 

з проханням органів юстицій Федеративної Республіки Німеччина та вчених.  

Як свідчить сама Галина Михайлівна, ще до війни вона вийшла заміж. Її 

сім’ю війна застала у Перемешлі, де вона жила з чоловіком, який пішов у армію 

добровольцем. Коли була евакуація на схід, то сильно захворіла її дочка, яка 

народилася у 1940 р., тому, жінка була вимушена перервати подорож у 

Проскурові, та звідти відправилась до Старокостянтинова, де жила її мати і дві 

сестри [5]. 

До війни Анна Лазарівна жила з матір’ю у селі Хижники, тут вони 

працювали у колгоспі; її батько загинув ще у 1914 р. Згодом жінка вийшла заміж 

та народила сина. Проте у 1941 чоловік її загинув на війні, а Анну Лазарівну з 

матір’ю та дитиною переселили до гетто 19 травня 1942 р. Усіх євреїв її села 

зібрали і відвели в Остропіль, а вже з Острополя їх усіх гнали до 

Старокостянтинова. 20 травня Анна разом з маленьким сином опинились у 

старокостянтинівському гетто [8]. Так розпочався важкий період окупаційного 

життя обох жінок. 

Усе, що відбувалося у житті цих двох жінок відбувалося паралельно, таким 

чином не знаючи одна одну вони пройшли такий різний, але водночас такий 

схожий шлях.  

Галина Михайлівна згадує, що в квітні окупанти дали наказ усім євреям 

зібратись на головній площі міста о 04:00 ранку, вона залишила дитину з матір’ю, 

а сама з двома сестрами пішла на збори. На площі повсюди стояли вантажівки, 

до кузовів яких зганяли людей. Привезли усіх у так званий гарнізон. Після 

прибуття, людей почали ділити на групи і відправляти, в основному, на ремонтні 

роботи. Галину Михайлівну відправили на роботу до казарми мити підлогу.  

Цій жінці, можна сказати трішки пощастило, оскільки, вона не жила в 

гетто, а жила у місті з чоловіком, який повернувся з полону. Проте, її донька 

жила разом з її матір’ю, у гетто, оскільки у цей час у Галини народилась друга 

дитина. 
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Навесні 1942 р. Галина забирає дочку до себе, бо у місті йшли чутки про 

те, що гетто мають знищити. Ці чутки були правдиві. І вже 19 травня усе 

населення гетто було розстріляне [1, C. 172]. Серед цього населення була матір 

та дві сестри Галини Михайлівни. Гетто знищили 19 травня, а 20 – пригнали 

нових євреїв, у числі яких була і Анна Лазарівна. Галину Михайлівну 

заарештували 19 грудня 1942 р. Поки її тримали у в’язниці вона була на допиті 

двічі. Начальник поліції вибивав з неї зізнання того, що вона єврейка. Але вона 

мовчала і невдовзі була відправлена до СД. Її сусідка з будинку приносила її 

маленького сина (який народився за рік до арешту жінки) в камеру. Кілька разів 

її допит вів сам гауптшарфюрер СС Карл Граф. Одного разу він зробив їй 

провокацію заговоривши з нею німецькою, він знав, що євреї, які розуміли ідіш 

уловлювали сенс сказаного німецькою. Але, як зазначає сама Галина Михайлівна 

її ніколи не били і не принижували. Одного разу коли її допитував Граф зайшов 

Гейдріх і тоді він порадив Графу просто розстріляти жінку, проте граф чомусь її 

відпустив [5].  

Історія Анни Лазарівни є більш напруженою. Жінка згадує наступний 

випадок, який відбувся ще у перші дні її перебування у гетто: посеред дня, на 

очах у всіх німецькі солдати згвалтували двох 15-річних дівчаток [4, C. 127]. А 

того хто ступився за них вони одразу вбили. Такі речі у гетто відбувались 

постійно.  

За спогадами Анни Лазарівни, і, власне, як згадувалося вище, кожну 

неділю за розпорядженням окупаційних властей, все населення гетто зганялося 

до місця збору в районі сучасного місця виїзду з міста в сторону Шепетівки. 

Німці під час таких зборів розстрілювали і вішали на очах у інших усіх, хто на їх 

думку вчиняв злочин. А тих, хто не дивився і всіляко намагався відвернутись 

німецькі солдати також вбивали. 

Вона прожила у гетто до кінця його існування, а знищили його лише у 

листопаді 1944 р. За спогадами жінки усіх мешканців гетто у листопаді 1944 р. 

погнали у ліс Новики, у тому числі і її на руках з маленькою дитиною. Коли вона 

добралися до місця призначення, то 2 години просиділа на снігу перш ніж їй 
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дозволили встати. Її черга на смерть підійшла коли «акція» майже закінчилася. Її 

десятку повели до ями, їм наказали роздягтися. Коли вона роздягалася, то 

заметушилася, оскільки дитину теж потрібно було роздягти, а поліцай, 

побачивши це, вдарив жінку з такою силою, що дитина випала у неї з рук прямо 

на сніг. Коли вона підняла дитину, то нічого не розуміючи пішла до ями і почула 

вистріли після чого втратила свідомість [8].  

Опритомніла вона лише тоді, коли, місцевий поліцай тряс її за плече і 

запитував адресу та ім’я. Поліцай вирішив, що вона не єврейка, адже зовнішньо 

вона не була схожа на єврейку. Їх діалог полягав у наступному: 

- «Как же ты оказалась на месте расстрела?»  

- «Шла из больницы с ребенком, меня схватили полицаи, и так я сюда попала». 

Вона просила знайти її дитину у тій ямі з мертвими людьми і поліцай 

знайшов її хлопчика, який міцно спав. Потім поліцай дав жінці довідку у якій 

вказувалося, що ту схопили помилково [8]. Після повернення з гетто жінка довго 

не могла прийти до тями. Роботу знайти було важко, дитина почала хворіти. Вона 

була сама у такі ситуації. І з часом прийняла рішення поїхати зі 

Старокостянтинова . 

У подальшому обидві жінки зуміли знайти в собі сили та жити далі 

оскільки в обох на руках були двоє маленьких дітей. Анна Лазарівна після 

звільнення переїхала у Полонську область, жила там до кінця окупації, а згодом 

переїхала до Старокостянтинова. Галина Михайлівна – так і залишилась жити у 

місті. 

Отже, як бачимо, така слабка жіноча стать, яку так просто образити, у 

хвилини коли захисту потребує як сама так і її рідні стає найсильнішою, і здатна 

винести усе, що випадає на її шлях лише б зберегти життя найріднішим . 

Нацисти не цінували людське життя. А до осіб єврейської національності 

вони ставилися з особливою жорстокістю. Коли до гетто потрапляла особа, яка 

не мала єврейської національності нацисти її відпускали. Це свідчило про те, що 

до представників слов’янського етносу у нацистської окупаційної влади було 

інше ставлення. 
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Аналізуючи динаміку цифр кількості населення по-роках, ми помітили, що 

спочатку окупанти були більш поблажливими до мирного населення, навіть до 

євреїв. Але із стабілізацією ситуації на радянському фронті у 1942 році, 

гітлерівці більше скаженіли і чинили жорстокі розправи. Отже, будь-який 

окупаційний режим – це явище направлене проти розміреного життя населення, 

розвитку потенціалу та можливостей людей, що, за волею долі, опинилися під 

владою жорстокого нацизму.  
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КИЄВОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА ЩЕРБИНИ 

 

Володимир Щербина один із найвидатніших київських істориків кінця ХІХ  

– початку XX ст., наукова та громадська діяльність якого була практично забута 

протягом панування тоталітарного режиму. На початку ХХІ ст. дослідниця Т.Н. 

Торопавська  присвятила свою увагу вченому [1; 2; 3; 4]. 

Актуальність теми полягає у вивченні києвознавчих досліджень видатного 

києвознавця Володимира Щербини (1850–1936).  

Володимир Щербина ще за життя заслужив слави «Нестора київських 

істориків», адже дослідженню рідного міста він присвячував час найбільше. 

Понад 40 розвідок та одну збірку праць «Нові студії з історії Києва» [9, 10] було 

створено дослідником про Київ. Власне історію міста на Дніпрі киянин Щербина 

розглядав не тільки на місцевому рівні, а й досліджував історію свого рідного 

міста через минувшину всіх українських земель.  

У статті «Киевские воеводы, генералы и генерал-губернаторы от 1654 по 

1775 г.» [7], що була надрукована у 1891 р. в «Чтениях Исторического Общества 

Нестора Летописца» дослідник зазначав, що місто на Дніпрі, через вдале 

розташування, історичне та політичне значення, посідало важливе місце у планах 

московської влади. Російський уряд усіма силами намагався приєднати його до 

загальноімперської системи, призначаючи лояльних воєвод, а пізніше – 

губернаторів і генерал-губернаторів. Ці керівники не мали тієї ж влади, що була 

в управлінців російських міст, вони лише представляли царське військо в Києві, 

та ще одне неформальне завдання у воєвод таки було – підготувати тісніше 

зближення Києва із усією Російською імперією. Протилежні погляди на 

управління містом мали міщани та козаки, з якими уряд розправився дуже 

швидко. Так, було прийняте рішення перенести полкове управління Київського 
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полку у Козелець, а у Києві залишити тільки сотника, що в полково-сотенному 

адміністративному устрої ставило місто у другорядне становище [7, c. 124]. А 

київському міщанству, що з кінця XV ст. користувалось Магдебурзьким правом, 

ще на самому початку приєднання міста до Росії, уряд пообіцяв не обмежувати 

їхніх прав, якщо це не суперечить загальноприйнятим звичаям Московської 

держави. Але «залізна рука» Катерини ІІ і це виправила – у 1775 р. відбулась 

зміна політичного устрою Києва і всієї України. 

Під увагою вченого також опинилось запровадження воєводського 

управління. В.І. Щербина висвітлив діяльність окремих воєвод, генералів та 

генерал-губернаторів. Так, у 1654 р. після Московської угоди до Києва прибула 

російська залога, яку очолили князі Куракін та Волконський. Зрештою, їх управа 

містом здійснювалась за загальноросійськими інструкціями, але дослідник 

відзначає кілька відмінностей таких, як функції воєвод носили тільки військовий 

характер; у судові та фінансові справи вони не втручалися; мали право наглядати 

за місцевою владою [7, c.124]. Саме це дало початок боротьби козаків із 

воєводським управлінням, яке уособлювало наступ царської влади на автономію 

не тільки Києва, а й інших міст Гетьманщини. 

Відповідно до Московських статтей 1665 р. у Києві була залога із 5 тисяч 

чоловік, Переяславі – 2 тисячі, Полтаві – 1,5 тисячі, у Ніжині та Чернігові – 

більше тисячі, в Кременчуку та Новгород-Сіверську – менше 500 [7, c.127]. 

За правління Петра І Російська імперія була поділена на губернії і 

відповідно – київські воєводи стали губернаторами (пізніше – генерал-

губернаторами). Одночасно збільшується влада генерал-губернатора у Києві. 

Науковець наводить закономірність, що значення «града на Дніпрі» зростало із 

втручанням Росії у турецькі та польські справи. У 1737 р. київському генерал-

губернаторові було розширено повноваження у судових та фінансових справах. 

Як приклад, генерал-губернатор Сукін домігся небаченого розширення своїх 

прав (В.І. Щербина наводить 37 повноважень Сукіна, зокрема про доходи і 

витрати, а також таємну канцелярію). Із 1740 р., за генерал-губернатора 
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Леонтьєва, починають вирішуватися дипломатичні питання з поляками та 

турками безпосередньо через генерал-губернаторську канцелярію [7, c.127]. 

Існування Київського генерал-губернаторства припинилося у 1781 р., коли воно 

було перетворене на намісництво. Окрім цього, у праці «Киевские воеводы, 

генералы и генерал-губернаторы от 1654 по 1775 г.» Володимир Іванович ще й 

вмістив важливі додатки: повний список київських воєвод, губернаторів та 

генерал-губернаторів з 1654 по 1775 рр.; додав дві грамоти про призначення на 

київське губернаторство Д.М. Голіцина у 1704 р. та М.І. Леонтьєва в 1738 р. 

До теми воєводського управління в Києві вчений звертається і в іншій 

публікації «К истории воеводского управления в Киеве» [8], що була 

надрукована в часописі «Киевская старина» у 1893 р. В.І. Щербина наводить 

твердження, що воєводське управління, яке існувало в Києві «от времен 

Хмельницкого до учреждения губерний» було унікальне для всієї Російської 

держави, адже воно не було скоординоване ані з іншими воєводськими 

управліннями російських областей, ані зі спільним адміністративним устроєм 

всього воєводського устрою України. 

Головуючу роль між воєводами всіх українських міст повинні були 

зайняти київські воєводи, але їх першість була радше фактичною, ніж 

юридичною, про що можна говорити на основі деяких фактів. Так, дослідник 

наводить приклад, що перші воєводи були призначені у Києві в 1654 р. «для 

оберегания от польских и литовских людей» не лише Києва, але й усіх 

«черкасских городов» [8, c.303]. У гетьманських статтях завжди у переліку 

воєвод дається перше місце київському воєводі, у статтях Мазепи ця першість 

виражена особливо почесно: «указал Он, Великий государь, Его Царское 

Пресветлое Величество (Алексей Михайлович) быти воеводам в 

прародительской своей вотчине, в Богоспасаемом граде Киеве, также и в 

Чернигове, и в Переяславе, и в Нежине, и в Остроге» [8, c.303].  

Також чисельність війська, що були підданими київського воєводи було 

значно більшою, ніж у інших містах: за статтями Брюховецького – 5 тисяч (у 
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інших містах від 300 до 2000). Однак обов'язки воєвод у статтях були 

сформульовані однаково і важко було помітити будь-яку різницю між ними [8, 

c.303]. Висновуючи, В.І. Щербина зауважує, що усі ці факти є доказами того, що 

російський уряд намагався запровадити в Україні цілу систему воєводського 

управління під протекторатом київського воєводи [8, c.304-306]. 

Науковець продовжував тему управління Києвом у публікації 

«Великорусские чиновники в Киеве в двадцатых годах XVIII столетия» [5], лише 

цього разу він приділяв увагу не воєводам, а працівникам губернської канцелярії. 

Ніяких змін із часів перейменування київських воєвод на губернаторів не 

трапилось: губернатори, як і раніше, були керівниками війська, а губернська 

канцелярія була органом військового управління. За походженням усі 

працівники канцелярії були «великоросами» і туди входили ті ж дяки і піддячі, 

які служили в приказній палаті. Володимир Іванович звертав увагу на важке 

становище приказних в XVIII ст. Так, за царювання Петра І, рядові солдати 

отримували від 10 до 12 рублів у рік, а піддячі від 15 до 60 рублів. Але й цю, як 

В.І. Щербина вважав, «незначительную» суму видавали їм не завжди в повному 

обсязі. Як приклад, у 1723 р. через неврожай у всіх службовців вирахували ¼ 

зарплатні. Додатковим заробітком служили так звані «безгрешные доходы», що 

були узаконені самим урядом: у 1714 р. піддячі могли брати по кожній справі з 

«правого» 3%, з «винного» 10% із суми позову, та по «деньге» з кожної четверті 

спірної землі [5, c.302]. 

Становище підданих у київській губернській канцелярії було ще важчим, 

адже жодних доходів, окрім зарплатні, вони не отримували, так як судові справи 

не входили у компетенцію київського губернатора. Також В.І. Щербина 

стверджує, що додаткового дискомфорту їм надавало те, що усі піддані були 

приїжджими з Росії і не мали жодних зв’язків із корінним населенням міста, та й 

не зустрічали зі сторони останніх особливого співчуття.  

На діяльності окремих генерал-губернаторів, а саме Д.М. Голіцина та М.І. 

Леонтьєва вчений зупинився у статті «Два київські генерал-губернатори першої 
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половини XVIII віку. (кн. Д.М. Голіцин та М.І. Леонтьєв)» [6]. Вчений звертав 

увагу на першу половину XVIII ст., як невиразний та перехідний час в історії 

Києва і всієї України. З однієї сторони – завдяки автономному устрою, який ще 

затримався в Україні, національна культура не тільки не занепадає, а навпаки – 

розвивається. З іншої сторони – більш виразних форм набирає нівелююча 

діяльність російського уряду й нові культурні впливи, запозичені з Європи. 

Щодо Києва, то він і після приєднання Московської держави зберіг свій 

старовинний устрій, на основі Магдебурзького права. Керували містом і надалі – 

війт та магістрат, яких обирали міщани, а центральний уряд не втручався у міські 

справи. Московські «наставники» воєводи (пізніше – губернатори та генерал-

губернатори) були лише керівниками царських військ у місті, але й вони мали 

значний вплив, як представники центральної влади, та й уряд дивився на них, як 

на своїх представників і був готовий збільшити їх повноваження за будь-якої 

зручної нагоди. Все це утворювало складні відносини, які набували того чи 

іншого характеру в залежності від особистих властивостей генерал-губернаторів 

та ставлення до них осіб, що стояли на чолі держави [6, c.79]. На протязі першої 

половини XVIII ст. у Києві було дев’ять генерал-губернаторів, переважно вони 

не довго перебували на цій посаді і не могли залишити по собі особливо виразних 

слідів своєї діяльності. Винятками були лише двоє – Д.М. Голіцин та М.І. 

Леонтьєв, кожен з яких був генерал-губернатором до 20 років і міг за цей час 

зайняти важливу роль у житті міста. І на думку вченого, вони були абсолютно 

протилежними по ставленню місцевих жителів до них, і по ставленню царського 

уряду в Петербурзі. 

Так, князь Дмитро Михайлович Голіцин (1665–1737) був нащадком 

знаного роду, що виводив себе від Гедиміна. В юності за наказом Петра І Дмитра 

було відправлено до Італії «для науки воинских дел». Згодом він був царським 

послом в Константинополі, де домігся безплатного плавання російських кораблів 

у Чорному морі. З початком Північної війни князя було відправлено у Польщу 

та Саксонію. Сам Петро І до князя Голіцина ставився із недовірою, адже той 

негативно відносився до Петрового захоплення всім західним і його 
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деспотичного правління. Однак цар повинен був цінувати Д.М. Голіцина за його 

здібності, тому у 1707 р. його було призначено воєводою білгородського 

розряду, до якого входили усі українські міста та Київ.  

В 1711 р. воєводу було перейменовано в генерал-губернатора, функції 

якого Д. Голіцин виконував до 1718 р. Тоді його було призначено сенатором у 

Петербурзі. Але Володимир Іванович вважає, що його генерал-губернаторство 

тривало довше, адже в 1718 р. генерал-губернатором Києва було призначено 

Петра Голіцина – родича і однодумця Дмитра Голіцина. Однак Дмитро і далі мав 

значний вплив на київські справи, через це й Щербина вважав, що його генерал-

губернаторство тривало близько 15 років (з 1707 по 1723 рр.) [6, c.80]. 

Під час свого воєводства, згодом – генерал-губернаторства в Києві, Д.М. 

Голіцину вдалося зійтись духом із місцевим громадянством. Найтісніші 

відносини у нього були з представниками київського духовенства та діячами 

Києво-Могилянської академії. В.І. Щербина наводить приклади, так князь 

Голіцин замовляв студентам переклади з латини, французької та німецької мов 

книжок політичної тематики [6, c.80-81]. 

Володимир Іванович зазначав, що на початку своєї діяльності Д.М. 

Голіцину довелось вжити репресивних заходів по відношенню до Києво-

Могилянської академії за відповідним царським наказом. Так, у 1709 р. (імовірно 

через Мазепу) йому було наказано вислати за кордон усіх «польских» студентів 

(тобто – тих, що походили з Правобережної України), а також із  Братського 

монастиря монахів «из поляков». Д.М. Голіцин виконав усі ці накази й 

повідомив, що залишилось 160 студентів, а монахів лише 30. Володимир 

Іванович доповнює це своїм коментарем: «Скільки було вислано студентів – 

невідомо, але мабуть не мало, бо звичайне число студентів у ті часи було мало 

не 1000» [6, c.81]. 

Особливо гарні взаємини у Д.М. Голіцина були із київським духовенством 

та інтелектуалами. І початком цього, на думку києвознавця Щербини, було 

створення нового шляху для найближчого сполучення Подолу (де знаходиться 
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Академія) та Печерську (де були розташовані усі урядові установи та будинок 

Д.М. Голіцина). За його правління було збудовано муровану церкву Пустинно-

Миколаївського монастиря, бічні вівтарі в Михайлівському монастирі, дерев’яну 

церкву св. Сергія та келії для ченців у Китаївській пустині. Але найбільшим 

здобутком Д.М. Голіцина була допомога по відновленню Києво-Печерської 

Лаври після пожежі у 1718 р. За сприяння князя, було надано з державної 

скарбниці 5 тисяч рублів. Протягом наступних 10 років відбувалася реставрація 

великої церкви, яка набула рис національного стилю – українського бароко. 

Також Дмитро Голіцин потурбувався про будівництво мурованої лаврської 

дзвіниці. В.І. Щербина вважав, що діяльність генерал-губернатора Д.М. 

Голіцина була досить корисною для Києва, хоч він сам був «чужим», але в місті 

зажив доброї слави і ставились до нього як до рідного [6, c.81-83]. 

Протилежної слави зажив його наступник – генерал-губернатор Михайло 

Іванович Леонтьєв, який походив із дрібного знаного роду, який набув значення 

в XVII ст., споріднившись із царською родиною. У 1738 р. його було призначено 

на київського генерал-губернатора. В.І. Щербина, вважає, що менш ні ж за рік 

М.І. Леонтьєву вдалось зажити лихої пам’яті, адже він порушив рівність між 

Україною та Росією у складі членів Генеральної військової канцелярії. У Києві 

він також не користувався симпатіями населення, бо зовсім не зважав на їхні 

права. Так, Володимир Іванович, наводить приклад, що у 1749 р. М.І. Леонтьєв 

прохав сенат дозволити російським купцям «для всенародной пользы сидеть в 

рядах сообща с киевскими мещанами и врознь всякими товарами торговать». Але 

сенат відхилив його клопотання і у відповідь губернатор отримав догану. Ще 

раніше, у 1747 р. отримав таку ж догану за те, що допустив страту, яку скасувала 

імператриця Єлизавета Петрівна [6, c.83-84]. 

М.І. Леонтьєву також не вдалося знайти спільної мови із представниками 

київського духовенства. Науковець знайшов докладні відомості про це у 

Лаврському архіві. Так, лаврським духовним собором були складені «доносные 

пункты» на М.І. Леонтьєва і передані імператриці Єлизаветі Петрівні, коли та 

навідалась у Київ в 1744 р. У них йшлося про те, що генерал-губернатор 
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незаконно заволодів лаврськими землями, вирубав частину монастирського лісу, 

захопив декілька озер, що належали Лаврі та навіть забирає у монастиря сіно. 

Однак невідомо, яке рішення було прийнято царицею, адже до самої смерті М.І. 

Леонтьєва у 1752 р. він продовжував виконувати свої обов’язки. На думку В.І. 

Щербини, родинні зв’язки імператриці із Д.М. Голіциним змусили її закрити очі 

на усі зловживання генерал-губернатора [6, c.84-87]. 

У висновку В.І. Щербина зазначає, що ставлення обох губернаторів до 

Києва та його мешканців були «діаметрально протилежні». Князь Голіцин любив 

Київ, поважав його жителів і особливо добре ставився до найбільш культурних 

верств тогочасного суспільства – науковців і студентів Києво-Могилянської 

академії та до київського духовенства. М.І. Леонтьєв навпаки – негативно 

відносився до особливостей місцевого ладу, порушував права мешканців, 

особливо духовенства, та й взагалі дивився на свою посаду, як засіб – 

забезпечити себе матеріально. 

Підсумуємо, києвознавство в наукових працях Володимира Щербини 

посідало найважливіше місце. Більшість публікацій вченого були присвячені 

воєводському управлінню містом, юрисдикції Магдебурзького права та 

ставленні міщан до представників центральної влади. Володимир Іванович 

намагався якомога повніше відповісти на усі питання, пов’язані з історією його 

рідного міста. Володимир Щербина проаналізував всю минувшину його рідного 

міста Києва у Російській імперії. Він не намагався прикрасити того чи іншого 

діяча, який у різні періоди вирішував долю міста,  а подавав факти та власні 

міркування про історію Києва, висвітлював якомога ґрунтовніше кожен із 

періодів його історії та намагався дати якомога повнішу картину минулому 

«міста на Дніпрі». 
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КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В СЕРБІЇ (1991-

2017 рр.) 

 

Культурна діяльність української діаспори в Сербії має давню історію. 

Перші українці з’явилися в регіоні у XVIII ст. як діаспора оформилися 

наприкінці ХІХ ст. Х [14].  

За переписом населення в регіоні після Другої світової війни українська 

національна меншина не була виділена як самостійна, а розподілена під спільну 

назву «русини, рутени, українці, малоруси». Тільки після перепису 1971 р. вони 
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були записані в окрему колонку як українці [14]. На сьогоднішній день за даними 

перепису населення  2011 р. в Сербії проживає 4 903 українців. Регіоном, де 

проживає найбільша кількість українців в Сербії – є Воєводина [12].  

Після проголошення Незалежності України в 1991 р. на Балканах почали 

утверджуватися демократичні зміни, що спонукало українців до відновлення 

діаспорного життя, засновувалися нові товариства та з’являлися сподівання на 

кращі умови для розвитку української громади. Разом з тим, культурну 

діяльність діаспори стримували югославські війни (1991-1995 рр.) та агресія 

НАТО в Югославію (1999 р.). Проте саме в 90-ті рр. ХХ ст. об’єднуються і 

розгортають свою діяльність сербські українці. Найбільшими осередками 

культурної та громадської діяльності українців постають такі міста автономного 

краю Воєводина як : Новий Сад, Вербас, Кула, Інджія, Сремська Митровиця та 

інші [6].  

Останнє десятиріччя ХХ ст. характеризується початком створення та 

відновлення товариств української діаспори в Сербії. Українські активісти 

хотіли заснувати організацію, яка б мала ширші функції та більший вплив на 

представників громади у плані збереження та розвитку національних надбань 

української культури, і власне це стало однією з причин заснування у 1989 р. 

Товариства української мови, літератури і культури Воєводини [7]. Діячі цього 

товариства досягнули прекрасних результатів, серед них – відновлення уроків 

української мови в школах. Так у 1991-1992 рр. з’являється україномовне 

телебачення і радіо, українські гурти беруть участь у фестивалях, 

встановлюються контакти з Україною, запроваджуються літні школи 

україністики тощо [5]. З 1996 р. товариство видає журнал «Українське слово» 

[10], який  став часописом з питань культури, літератури та суспільного життя 

українців в Югославії [11]. З 2001 р. воно існує під назвою «Товариство 

української мови, літератури та культури «Просвіта». З часом «Просвіта» 

відкрила свої філії у Великому Бечкереку (сьогодні Зренянин), Суботиці, Шіду 

та інших місцях. У Смедереві було засновано Товариство «Кобзар», яке мало 
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драматичні та музичні гуртки. Такі ж гуртки існували в Шабці, Пожаревці, 

Заєчарі та інших містах. Українська молодь заснувала Товариство студентів. 

У жовтні 2007 р. українці Сербії відсвяткували 100-річчя заснування 

місцевої «Просвіти» на теренах колишньої Югославії. Сто років тому в 

українському селі Лішня (Муїнці) у Боснії було засновано читальню 

українського товариства «Просвіта», як філію львівської «Просвіти». В рамках 

святкування 100-ття, яке проходило у м. Кула, відбувся вечір з музичною 

програмою та розвагами [13]. На святі були офіційні делегації Львівської та 

Тернопільської областей, представники Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

ім. Т. Шевченка. Також прибули представники українських громад та інституцій 

з Боснії і Герцеговини, Хорватії та інших місць компактного проживання 

українців [4]. 

У 1990 р. було засновано Союз русинів і українців Югославії. У першу 

чергу, союз переслідував завдання об’єднати громади русинів і українців та 

запровадити культурницький діалог у діаспорі. Також Союз сприяв вивченню 

рідної мови у школах, скеровував місцевих студентів до вищих навчальних 

закладів України, поширював українознавство серед русинів. У 1997 р. в м. 

Новий Сад починають видавати вісник «Голос Союзу» [9]. Союз пропонував 

заснувати єдину національну раду для русинів і українців Югославії. Однак 2 

листопада 2002 р. було створено окрему Національну раду русинської 

національної меншини, а після неї 17 травня 2003 р. Національну раду 

української національної меншини Сербії. Українська рада отримала державне 

фінансування та сьогодні є офіційним представником і захисником інтересів 

українців в Сербії.  

У Воєводині, в м. Кула  діяльність українських культурних осередків 

започаткував Євген Кулеба. У середині 80-х рр. ХХ ст. Культурно-мистецьке 

українське товариство імені І. Сенюка розгорнуло активну співпрацю з 

радянською Україною. На запрошення товариства до Воєводини приїжджали 

ансамблі «Волинянка», «Львівські музики», «Галичина» [8]. 1990 р. творчі 

колективи товариства вперше виступили в Україні – у Львові, Луцьку, Новому 
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Роздолі. Спостерігаючи за хронікою діяльності товариств у м. Кулі, бачимо, що 

у 1994 р. відновлено уроки української мови, а в 1998 р. активізувалася діяльність 

культурно – мистецького товариства ім. Івана Сенюка. 

У сербському м. Вербас на початку 90-х визріває ідея для заснування 

українського товариства, котре б стало не тільки носієм культурного життя, але 

й оберегом національної свідомості. Таким чином, 6 жовтня 1990 р. починає 

працювати культурно-мистецьке товариство «Карпати». Діяльність товариства 

спрямовувалася на збереження та розвиток української культури, звичаїв і мови, 

а також культурних надбань інших народів. На початку функціонування у 

товаристві працювало багато активістів різних народностей, які любили 

українські пісні, танці й мову. Згодом, у 1997 р. тут відновлено вивчення 

української мови у школах. 

У Сремській Митровиці в 1997 р. відновило свою діяльність українське 

товариство «Коломийка». Проте зареєстровано його було лише в 2003 р., тоді ж 

було розпочато вечірні курси української мови. У м. Інджія українське 

товариство «Калина» починає свою діяльність тільки в 2005 р.. Сфера діяльності 

нових організацій – розвиток ідентичності, освіти, самобутності та 

рівноправності української громади, співпраця з українськими та іншими 

товариствами, влаштування студентів громади до українських навчальних 

закладів тощо.  

Невід’ємною частиною української культури в Сербії є щорічний 

Фестиваль  «Калина»,  який проводиться з 2003 р.. Неможливо не згадати саме 

11 Фестиваль 2012 р., який проходив у Вербасі.  Як і минулих років, він зачарував 

своєю неповторністю та красою українських пісень, танцю і національних 

костюмів. Програма того року була різноманітною і цікавою, багатою 

фестивальними заходами, але найбільш успішним та наймасовішим заходом був 

Урочистий концерт 11-го Фестивалю української культури «Калина – 2014». В 

урочистому концерті свою майстерність продемонстрували аматори культурно-

мистецьких товариств з Сербії: Культурно-просвітне товариство «Карпати» з 

Вербасу, Український культурний центр «Кобзар» з Нового Саду, Товариство 
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плекання української культури «Коломийка» зі Сремської Мітровиці, 

Культурно-мистецьке товариство «Калина» з Інджії та фольклорний ансамбль 

Будинку культури Вербас. Також в урочистому концерті виступили колективи з 

Липовлян (Хорватія) і Прнявора (Боснія і Герцеговина). Культурно-мистецьке 

товариство ім. Івана Сенюка з Кули глядачам представило чудову програму – 

пісні  змінювалися танцями, звучали українські мелодії, а глядачі нагороджували 

виконавців щирими оплесками [17].  

Діяльність товариств української діаспори надзвичайно колоритна та 

сповнена українського духу. Дотримуючись традиції, українська громада Сербії 

кожного року у березні влаштовує Дні Т. Шевченка та проводять літературні 

вечори присвячені Кобзареві. Традиція святкування продовжується вже понад 40 

років, таким чином, українська громада в Сербії підняла Шевченківські дні на 

рівень національного значення. Координатором та головним організатором Днів 

Тараса Шевченка в Сербії виступає Товариство української мови, літератури і 

культури «Просвіта» спільно з українськими культурно-мистецькими та 

просвітними об’єднаннями. У Сремській Митровиці організатором є Товариство 

плекання української культури «Коломийка», у Вербасі – Культурно-просвітнє 

товариство «Карпати», у Кулі – Культурно-мистецьке товариство ім. Івана 

Сенюка, у Іджії – Культурно-мистецьке товариство «Калина» та інші. Кожного 

року їх відвідує чисельна українська громада. Активними учасниками цих 

заходів є школярі,  які вивчають українську мову, студенти української філології, 

групи та колективи, які плекають та поширюють культурну спадщину 

українського народу [2].  

У 2006 р. у Новому Саді Товариство української мови літератури і 

культури «Просвіта» у співпраці з Радіо Нови Сад у студії «М» організували 

публічний запис програми Днів Т. Шевченка. Для продукції українських програм 

телебачення та радіо було записано пісні та вірші на слова Т. Шевченка у 

виконанні культурних товариств з Кули, Вербасу та Сремської Митровиці.  

Українські програми, газети та журнали також набувають розвитку та 

поширення в Сербії. Надзвичайно важливою подією в житті української громади 
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стало відновлення 2005 р. газети «Рідне слово», яка існувала в 1933-1941 рр. 

серед українців Боснії, а сьогодні щомісячно друкується у Воєводині та 

розповсюджується серед слов’янських країн на Балканах. Відновлення цієї 

газети українцями Сербії свідчить про те, що ця громада сьогодні вважає себе 

безпосереднім спадкоємцем культури боснійських українців. Також українською 

мовою друкується дитячий журнал «Соловейко». Радіопрограми українською 

мовою транслюють регіональні радіостанції в містах Вербас, Кула, Інджія, 

Сремська Митровиця та воєводинська компанія Радіо і телебачення Воєводини 

(РТВ) з міста Новий Сад. Українською редакцією РТВ щотижня транслюються 

дві україномовні телепередачі. Окрім того, на території Воєводини періодично 

транслюються півторахвилинні щоденні інформаційні телепередачі українською 

мовою з сербськомовними титрами.  

Слід зазначити, що культурно-освітні потреби української національної 

меншини у Воєводині є в достатній мірі задоволені. 1 липня 2006 р. українська 

мова набула статусу регіональної мови національної меншини [3]. Так, Сербія 

стала першою в світі державою, яка визнала українську в якості регіональної 

мови. Українська може офіційно використовуватися в місцевих органах влади, у 

судах, медичних установах, а також у дошкільних, шкільних і вищих навчальних 

закладах. Предмет «Українська мова з елементами національної культури» 

викладається на відділенні україністики філологічного факультету 

Белградського університету та факультативно [16]. Вивчення української мови в 

університеті існує з 1991 р., кафедру засновано вже в 2002 р.[1].  

Українська громада в Сербії активно займається культурною діяльністю, 

про що свідчать фестивалі, народні збори, круглі столи, літні школи 

україністики. Діячі культурно-мистецьких товариств роблять вагомий внесок у 

популяризацію української культури, традицій та збереження національної 

ідентичності української спільноти в Сербії, на Балканах та світі загалом. 
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РОЛЬ АРХИПА ДАНИЛЮКА У МУЗЕЄФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НАРОДНОЇ 

АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ   

 

Постановка й обґрунтування актуальності проблеми. Для останніх 

десятиліть характерне створення невеликих місцевих музеїв-скансенів, що 

стають осередками не тільки відпочинку, а й науково-просвітницької та 

туристично-рекреаційної діяльності. Це актуалізує потребу  дослідження 

локальних особливостей народної архітектури та вироблення ефективних 

методик пошуку, наукового опису та транспортування (при потребі) традиційних 

для кожного регіону житлових, господарських та виробничих споруд до музею. 

У процесі розбудови великих українських музеїв-скансенів (у Києві, Львові та 

н.) вже нагромаджений певний досвід дослідження народної архітектури, який 

потребує узагальнення та ефективного використання. Значну роль у вивчення 

народної архітектури та її музеєфікацію зробив відомий етнограф та музеолог 

Архип Данилюк, який тривалий час очолював і був науковим співробітником 

Музею народної архітектури та побуту у Львові. Будучи родом із Волині, 

дослідник особливу увагу приділяв вивченню пам’яток давнього народного 

будівництва на своїй малій батьківщині. 

http://zakarpattya.net.ua/News/14806-Ukraintsi-Serbii-vidsviatkuvaly-100-richchia-zasnuvannia-mistsevoi-Prosvity
http://zakarpattya.net.ua/News/14806-Ukraintsi-Serbii-vidsviatkuvaly-100-richchia-zasnuvannia-mistsevoi-Prosvity
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Аналіз наукових досліджень. Роль Архипа Данилюка у вивчення народної 

архітектури різних регіонів України відзначалася у публікаціях різних 

дослідників. Так особливості етногеографічної та пам’яткоохоронної діяльності 

А. Данилюка  розглядає М. Рутинський, який узагальнює роль вченого у 

дослідженні загальних тенденцій та сублокальних особливостей розвитку 

традиційного народного житла [12]. Слід назвати і статтю Л. Мірошниченко-

Гусак, яка зробила спробу виокремити та узагальнити основні проблеми 

народно-житлового будівництва Волині у працях А. Данилюка [8]. Внесок А. 

Данилюка у вивчення народної архітектури відзначають  ряд авторів, які 

досліджують проблеми історіографії народного житлового будівництва. 

Зокрема, роль вченого у популяризації пам’яток традиційного будівництва 

відзначав М. Глушко [2]. М. Верговська у статті про дослідників традиційного 

поліського житла відзначає, що при дослідженні поліського житла А. Данилюк 

яких акцентував увагу на  реліктових формах житлового будівництва [1]. 

Недостатньо вивченими на сьогодні є численні питання життя та 

діяльності Архипа Данилюка. Потребують докладного дослідження проблеми 

народного житлового будівництва Волинського Полісся, архаїчні форми 

житлово-господарського будівництва та їх еволюція; музеєфікація давніх форм 

народного західнополіського житла, господарських, виробничих і культових 

споруд. 

Джерельну базу дослідження склали спогади, дорожні нотатки 

А. Данилюка, присвячені різним аспектам житлово-господарського будівництва 

Волинського Полісся. Автор подає описи окремих архітектурних об’єктів, які 

стали або могли б стати експонатами музеїв [5]. Цікавими є спогади В. Лиса — 

відомого письменника і земляка А. Данилюка [7]. 

Мета статті: проаналізувати теоретичний та практичний внесок А. 

Данилюка у музеєфікацію пам’яток народної архітектури Волинського Полісся. 

Завдання: визначити які народно-архітектурні об’єкти Волинського Полісся 

були відібрані для музеєфікації; з’ясувати проблеми передачі до музею окремих 
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пам’яток народної архітектури; проаналізувати теоретичні основи музеєфікації 

об’єктів народної архітектури, сформульовані А. Данилюком; показати внесок 

дослідника у побудову міні-скансенів. 

Виклад основного матеріалу. Важливим напрямком наукових досліджень і 

практичної діяльності А. Данилюка  була проблема музеєфікації давніх форм 

народного будівництва Волинського Полісся. У  спогадах про перші кроки 

творення Музею народної архітектури та побуту у Львові [3], А. Данилюк 

розповідає про пошук традиційних споруд житлово-господарського будівництва 

для побудови експозиції «Полісся». Першим таким об’єктом став  підварок 

(замкнутий двір) із с. Датинь Ратнівського р-ну Волинської обл., що є 

характерним для того регіону. Названі труднощі, з якими зіткнулися музейні 

працівники при спробі придбати споруду до музею: тривалі багаторазові 

перемовини із власником про ціну; домовленість про зведення нової споруди на 

місці переданої до музею; підбір матеріалу (соснового лісу) для нової будівлі і 

врешті відмова від неї власника на користь грошової платні; розбирання, 

маркування і перевезення споруди до Львова. Але найголовніша проблема. Як 

наголошує А. Данилюк, була попереду — через відсутність коштів розпочалася 

кампанія проти розширення території музею, а отже — відсутності місця для 

сектору «Полісся». Будівля залишилась не встановленою.  

У 1970 р. для Музею народної архітектури та побуту у Львові було 

закуплено  вітряк кізлового типу із с. Підсинівка Старовижівського р-ну, 

побудований 1927 року, що являє двоповерхову квадратну споруду із чотирма 

крилами та такий же вітряк, але одноповерховий, із с. Любохини того ж району 

[10, 84; 5, 28-30]. 

Важливою проблемою музеєфікації пам’яток народної архітектури є 

нерозуміння важливості тих чи інших архітектурних  об’єктів для музеїв з боку 

органів місцевої влади. Часто, знайшовши старе житло чи господарську будівлю, 

господарі старшого віку не хотіли передавати її музеєві, бажаючи дожити віку у 

своїй хаті. Тоді вся надія була на органи місцевої влади, які б поопікувалися 
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спорудою. Такий випадок, як згадує А. Данилюк, трапився у с. Гірки 

Любешівського р-ну, де члени експедиції виявили унікальне, добре збережене, 

зрубне житло початку ХІХ ст. Хата була значною за розмірами (10,5 х 4 м); мала 

дуже високий старий солом’яний дах; різні за розмірами і формою  вікна; сліди 

отвору для посвіту, курна піч та ін. 80-річна власниця відмовилась продавати 

житло. Музейні працівники мали надію на місцеву владу, яка б потім посприяла 

передачі споруди. Однак після смерті власниці керівники села одразу з 

розпорядилися розібрати житло [5, 22-24]. 

На жаль, подібні випадки трапляються і сьогодні. Наприклад, впродовж 

багатьох років тодішній директор Любомльського краєзнавчого музею вів 

переговори про створення невеличкого музейного осередку у старій хаті початку 

ХІХ ст. із с. Столинські Смоляри. Довга хата, що, крім житла, перегородженого 

грубою, сіней і комори, включала й окремі господарські споруди. Хата мала 

старий дерев’яний піл і масивні лави; солярні знаки на сволоку; написи про 

освячення різних років, зроблені на стіні та ін. і могла стати важливим 

туристичним об’єктом прибузького села. Однак місцеві власті нічого не зробили 

для збереження пам’ятки, що могла стати візитівкою села. Після смерті власниці, 

яка передала житло церкві, споруда була розібрана і назавжди втрачена для 

нащадків. У цьому ж селі втрачений і старий вітряк, який не витримав впливу 

погодних явищ та людської байдужості і розвалився одразу ж після смерті 

останнього мельника [6, 640-642]. 

А. Данилюк неодноразово висловлював думку про те, що музеї народної 

архітектури найкраще влаштовувати в тому природному ландшафті, для якого 

вони характерні. Тому великою його мрією було створення невеликого музею-

скансену на території Шацького національного парку.  Місцем  для такого 

музею, на думку дослідника, мало стати с. Мельники Шацького р-ну, де 

збереглося багато пам’яток житлового та господарського будівництва  [5, 35]. 

Збережені старі будівлі не тільки б демонстрували народні будівельні традиції, а 

й свідчили про зміни побутових умов мешканців Полісся [4].  Однак і ця мрія 

дослідника народної архітектури не була втілена у життя. Пройшло кілька 
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десятиліть і приозерне с. Мельники перетворилося у великий рекреаційний 

центр, але вже без міні-скансену, який  би тільки підсилив туристично-

рекреаційну привабливість регіону. 

Намагаючись зберегти для нащадків пам’ятки традиційної архітектури, А. 

Данилюк мріяв не тільки про створення поліського скансену, але й дбав про 

збереження кожної унікальної будівлі. Одним з таких об’єктів був    будинок 

священика (плебанія, приходський дім, попівство), що зберігся у рідному селі 

дослідника — Згоранах Любомльського р-ну. Це унікальний, на думку 

дослідника, тип споруд, що практично не зустрічався на Волинському Поліссі. 

Будинок вже не використовувався і стояв пусткою з вибитими вікнами та ін. 

руйнаціями. А. Данилюк наполягав на реставрації будівлі, але при обов’язковому 

збереженні її  зовнішнього вигляду [5, 24-25]. 

Часто А. Данилюк з колегами стикалися з такими проблемами, як 

придбання пам’яток народної архітектури іншими музеями, які випереджували 

своїх львівських колег. Такою стала хата 1587 року із хутора Верестя біля с. 

Самари Ратнівського р-ну. Вона стала найстарішим житлом у музеї в Пирогово.  

Унікальність жила в тому, що це однокамерна споруда, без сіней, має три 

мініатюрні волокові віконечка. Опалення курне — без комина. З цього ж села до 

Пирогова перевезено і старий шпихлір для зберігання продуктів харчування [5, 

21, 22; 9]. 

Іноді на заваді музеєфікації тих чи інших об’єктів стає відсутність 

необхідного технічного обладнання. Так трапилось із старим довбаних човном, 

знайденим 1968 р. В озері Світязь Шацького р-ну. Була розроблена методика 

підняття човна за допомогою брезенту і плота, однак підняти його так і не 

вдалося. На початку 1980-х рр., коли знову повернулись до цієї проблеми, то на 

місці човна виявили тільки його уламки [5, 40]. Так була втрачена пам’ятка, що 

могла стати окрасою музейної колекції і свідчення розвитку човнярства на 

Волинському Поліссі.  
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Значну методичну допомогу А. Данилюк надавав місцевим музеям-

скансенам. Зокрема, активно співпрацював із Музеєм історії сільського 

господарства Волині, при якому влаштовано невеликий скансен, що включає 

житла, господарські і виробничі (вітряк, кузня) споруди, каплиця, привезені з 

Волинського Полісся [11]. 

Говорячи про музеєфікацію об’єктів народного житлово-господарського 

будівництва, А. Данилюк наполягав на повному відтворенні давніх будівельних 

традицій різних регіонів. З цією метою він підтримував точку зору інших 

етнологів, зокрема Ю. Гошка, про те, що кожна будівля в музеї має 

встановлюватись майстрами з того регіону, звідки вона була привезена. Для 

відновлення втрачених елементів споруд залучались спеціалісти реставраційних 

майстерень, які могли якомога точніше відтворити пам’ятку  [3].  

Висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень. Як бачимо, 

починаючи з 1960-х років, у процесі вивчення народної архітектури, А. Данилюк 

зробив важливий внесок у формування методики музеєфікації різних об’єктів, 

що передбачала організацію експедицій для їх пошуку; вимірювання і 

малювання планів; замальовування і фотографування споруд;  перемовини із 

власниками про закупівлю споруд для музею; систему розрахунків із 

господарями; розбирання і маркування складових частин будівлі; перевезення і 

відтворення пам’яток у музеях; підбір матеріалів для заміни втрачених елементів 

(соломи, деревини) та ін. Подальшого дослідження потребує внесок Архипа 

Данилюка у розвиток основ теоретичного та практичного музеєзнавства та 

формування методики музеєфікації об’єктів народної архітектури різних 

регіонів України. 
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Секція 3  

 

РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ  В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ  

 

Палійчук Тадей-Іван (Чернівці) 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 

УЧАСТЬ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У ПОВСТАННЯХ 1637 І 1638 

РР.: МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ  

 

Питанням пов’язаних з роллю гетьмана  Богдана Хмельницького в 

українській історії приділено значну увагу як у вітчизняній, так і в зарубіжній 

історіографіях. Дослідження даної проблеми наразі продовжується й далі. У 

цьому зв’язку слід відзначити, що не втрачають актуальності студії присвяченні 

висвітленню подій  Національно-визвольної війни українського народу проти 

Корони Польської під проводом Б. Хмельницького. Проте  більшість вчених, 

вивчаючи ці події, показують українського гетьмана як державного діяча 

переважно через призму Національно-визвольної війни середини XVII ст. При 

цьому поза увагою дослідників залишається ряд деталей, які складають 

повноцінний образ Б. Хмельницького, окремі ж сторінки його біографії є досі не 

з’ясованими. Відповіді на ті чи інші дискусійні питання намагалися знайти у 

наукових дослідженнях чимало істориків. За наявності суттєвих розходжень у 

їхніх поглядах на окремі віхи біографії гетьмана, шляхом певного узагальнення 

все таки можна визначити деякі аспекти, які й надалі залишають поле для 

дискусій [7, 64]. 

І до сьогодні невирішеним є питання про безпосередню участь Богдана 

Хмельницького в повстаннях 1637 і 1638 років. Мала кількість джерел та інтерес 

до самої проблеми породив цілу низку легенд і здогадок. В підсумку вітчизняна 

історіографія поділилася на два протилежні табори. 
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Такі історики як Микола Костомаров та Іван Крип’якевич у своїх 

біографічних працях були прихильниками версії, що Б. Хмельницький брав 

безпосередню участь у збройному виступі на стороні повстанців, наводячи як 

аргумент те, що Чигирин, де на той час проживав майбутній гетьман, був одним 

з центрів повстання а також аргументуючи це співчуттям реєстрових козаків до 

повстанців. Такі дослідники козацтва як Валерій Смолій та Валерій Степанков 

вказували і на схожість методів ведення повстання під проводом Павлюка та 

Національно-визвольної війни під проводом Хмельницького. Зокрема йшлося 

про розсилання універсалів до народу, спроби залучити на свій бік реєстровців, 

заручитися підтримкою татар та донських козаків, готовністю вступити під 

«протекторат» московського царя [8, 52]. Разом з тим Олена Апанович 

стверджувала, що визвольна боротьба українського народу стала для Б. 

Хмельницького справою всього його життя ще з дитинства. Якщо погодитися з 

такими твердженнями дослідниці, то можна дійти до логічного висновку, що 

Богдан Хмельницький мав бути причетний і до повстань початку 30-х рр. XVII 

ст. Такі висновки вона робить на основі єдиного джерела – свідчення польського 

історика В. Коховського. Проте він не говорить нічого, окрім того, що Б. 

Хмельницький «був посібником Тараса, а після йшов слідами бунтівників 

Острянина і Гуні», тобто був учасником повстань 1630 і 1638рр. Але як 

польський дослідник серед тисяч учасників  названих повстаннь зміг віднайти 

невідомого ще тоді широкому загалу Хмельницького? Тим більше, що він не 

притягувався до відповідальності, в той час як велика кількість учасників 

повстання були покарані [ 8, 73]. 

В той же час були і противники такої версії, які вважали, що Б. 

Хмельницький участі в указаних повстаннях не брав. Такої думки 

дотримувалися М.Грушевський та М. Голубець. Останній про цей період життя 

Хмельницького писав: «Тримався з реєстровими козаками, участі у повстаннях 

не брав, волів вести спокійне життя, господарював у батьківському хуторі. 1638 

р. дістав уряд чигиринського сотника, їздив до Варшави, для переговорів з 

Владиславом IV» [3, 385]. Усі прихильники цієї версії аргументували це 
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високими посадами наданими Хмельницькому після обох повстань, що було б 

неможливим при його участі у козацьких «ребеліях». Непричетність Б. 

Хмельницького до повстань 1637 і 1638 років знаходимо у його власних 

визнаннях [8, 74]. У листі від 13 березня 1648 року до великого коронного 

гетьмана Миколая Потоцького, Б. Хмельницький писав « … стільки часу зазнав 

великої ласки його королівської милості. Ти сам,ваша милість пане знаєш, що я 

твій слуга, ніколи участь у жодних заколотах та свавільних бунтах не брав». У 

ще одному листі, викладаючи причини втечі на Запоріжжя, Богдан 

Хмельницький писав: «Що стосується Хмельницького, то він, неборака, ніколи 

не був зрадником, та деякі люди вигнали його силоміць…а найбільше в цьому 

винний Роман Пешта, який перший з Запорожжя розпалив вогонь у війську… 

його треба було у вогонь кинути, замість того, щоб невинний люд страждав…» 

[9, 26]. 

Основним джерелом, яке висвітлює події повстань 1637 і 1638 рр., є 

мемуари монаха домініканського ордену Симеона Окольського. Він, описуючи 

настрої серед реєстровців, пояснював їхнє невдоволення затримкою їм виплати 

за службу. Щодо Б. Хмельницького, то свідчень про його безпосередню участь у 

збройному виступі немає. 

Проте усі реєстровці були в досить важкому становищі: зрадивши присягу 

вони автоматично потрапляли в немилість короля, ризикували втратити все, що 

мали, а залишившись вірними короні, ризикували своїми маєтностями, 

дружинами, дітьми, яких повстанці в універсалах погрожували знищити. Через 

такий стан речей реєстровці знаходились між двома вогнями.  

Показовим у цьому є  факт зради реєстровцями повстанського війська під 

Кумейками. Побачивши наступ польської армії, вони розірвали табір повстанців 

і розбіглися у різні сторони. Проте помилування їм не було. Польські жовніри 

кинулися вирізати усіх невірних. Одразу після поразки бунтівників, козакам була 

призначена козацька рада, на яку прибули комісари Адам Кисіль та Станіслав 

Потоцький. А. Кисіль наказав здати всі клейноди (бунчук, булаву, печатку) і 
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призначив тимчасовим старшим переяславського полковника Ілляша 

Караїмовича. 

Після призначення старшини, котру реєстровці покірно прийняли, А. Кисіль 

зачитав їм написане і погоджене з М. Потоцьким зобов’язання, яке вони 

присягли виконувати. Це зобов’язання від імені новопризначеної старшини 

підписав новий військовий писар Б. Хмельницький. Це єдина згадка про 

Хмельницького протягом усього повстання, тому можна лише здогадуватися чи 

був він серед бунтуючи, чи ні. Проте сам факт отримання такої високої посади 

Б. Хмельницьким є свідченням його прихильності до польської влади. Оскільки 

усі козаки, які взяли участь у повстанні були жорстоко покарані, виписані з 

реєстру, то можна припустити, що Б. Хмельницький участі у цьому повстанні не 

брав. Новопризначена старшина, як зазначає у своїй монографії І. Іванцов, 

очевидно була набрана з людей, які не брали участь у повстанні: або сиділи в 

польському обозі, або ховалися по лісах, вичікуючи результатів боротьби [1, 

160]. 

Саме зобов’язання мало принизливу форму і починалося так: «ми, найнижчі 

підніжки маєстрату його королівської милості, світлого сенату і всієї Речі 

Посполитої, панів наших милостивих, вірні піддані…», а сама грамота була 

скріплена військовою печаткою і підписом Б. Хмельницького 

Подальше придушення повстання вилилося в нову комісію реєстру. 

Комісари перевіряли кожен полк окремо, кожен козак мав принести особисту 

присягу,  перепис був такий суровий,  що жоден не міг приписатися під чужим 

іменем, навіть батьковим. Під час перевірки комісари мали ще одне завдання - 

заарештувати інших ватажків повстання та усунути від влади скомпрометовану 

старшину. Так, у звіті до Станіслава Конєцпольського, А. Кисіль писав: 

«…Чорномазого взяли, Іван Злий взятий татарами, Острянин чи то хворий чи то 

вмер, Чечуга втік на Запоріжжя» [1, 174]. Таким чином було перевірено реєстр. 

Одночасно з цим 10 березня 1638р в Речі Посполитій на сеймі 

обговорювалася питання про  «Ординацію Війська Запорозького». Посольство 

козаків намагалося довести свою вірність королю усуненням зі старшинства 
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Василя Томиленка та обранням лояльного Сави Кононовича. Проте, як зазначали 

посли, після вбивства останнього, козаки розгубилися, і втікали хто куди міг: 

хтось до пана Краківського, хтось просто ховався по лісах. Проте на сеймі 

жодного прихильника козаків не знайшлося. За «Ординацією» козакам 

заборонялося обирати старшину, все військо корилося комісарові, а комісар – 

коронному гетьману.  

Проте на цьому невдоволення не вщухли.  Повстання 1638 р. було значно 

більше за своїми розмірами, ніж попереднє. Після невдачі повстанського загону  

під Старцем, Гуня йдучи на перемовини із польним гетьманом, вимагаючи від 

них повернення до умов Куруківських статей, а підписану зрадниками-

реєстровцями ганебну «Ординацію» визнавати повстанці не збиралися. Після 

капітуляції на козацькій раді 9 вересня було обрано представників до короля, які 

мали зачитати листа. Зокрема, було обрано Б. Хмельницького, Івана Боярина, 

Івана Волченка та Романа Половця. В листі реєстровці приймали умови 

«Ординації» [1, 268]. На цій раді також було обрано нових полковників, як серед 

вірних, так і серед повсталих реєстровців. Ними стали Роман Пешта, Василь 

Сакун, Іван Боярин, Каленик Прокопович та Михайло Мануйлович.  

Згодом, за наказом М. Потоцького, С. Потоцький разом із реєстровцями 

прибув на Маслів Став, де зустрівся з польним гетьманом. Тоді усю чернь було 

відділено, тим самим скликавши нову раду, виключно зі старшини. Підсумком 

такої ради було затвердження комісаром Петра Коморовського, якому одразу 

передали клейноди, згодом було призначено полковників, виключно зі 

шляхетського роду – Яна Гіжицького, Станіслава Олдаковського, Амброзія 

Секержинського, Кирика Чижа, Станіслава Каленського, Яна Закревського, які 

склали індивідуальну присягу. На нижчі урядові посади вже було призначено 

козаків, які як зазначає С. Окольський, «протягом всього часу розрух не тільки 

до сваволі не пристали, але й багато прислужилися будучи вірними польському 

королю». Військовими осавулами було призначено Караїмовича та 

Бубновського [1, 273]. Згодом було призначено сотників та отаманів, серед яких 

сотником Чигиринського полку С. Окольський першим вказує Богдана 
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Хмельницького. Він знову отримав посаду в козацькому війську. На цей раз його 

призначили сотником чигиринського полку. Це пояснюється тим, що після 

повстання 1638 р. на вищі керівні посади у реєстровому війську було поставлено 

польських знатних шляхтичів, а нижчі посади, такі як сотники, залишилися за 

лояльними реєстровими козаками, до яких належав і Б. Хмельницький. 

Отже, козацькі повстання, які відображали тогочасне невдоволення народу 

щодо польської політики, відбувалися на очах Хмельницького, трагічні наслідки 

яких він ретельно аналізував. Спираючись на свідчення джерел в нас є всі 

підстави, щоб припускати, що Богдан Хмельницький не брав прямої участі у 

повстаннях 1637 і 1638 років, та був лояльним до політики уряду Речі 

Посполитої. Про це також свідчить  отримання ним від польського уряду високих 

посад військового писаря та сотника чигиринського полку.  
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 

ЮРІЙ НЕМИРИЧ – КАНЦЛЕР ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА РУСЬКОГО  

 

Чимало яскравих особистостей з’являлося в період тривалої боротьби в 

середині ХVII ст. у Речі Посполитій. Одним з таких постатей є Юрій Немирич – 

руський шляхтич, з яким тісно пов’язана доля Козацької держави. Його діяння 

супроводжувалися складними ситуаціями і непростими рішеннями. Яку ж мету 

насправді переслідував канцлер Великого князівства Руського? 

Актуальність роботи полягає у важливості дослідження внутрішньої та 

зовнішньої політики України в середині XVII ст. та визначення в ній ролі Юрія 

Немирича як політичного та релігійного діяча. Метою дослідження є аналіз 

діяльності останнього від народження до обіймання посади канцлера Великого 

князівства  

Історіографія до дослідження даної теми складається з низки монографій, 

присвячених подіям в українських землях XVII ст., в тому числі робота Михайла 

Брика [1]. Головними джерелами у даному дослідженні виступають: робота 

самого Юрія Немирича «Роздуми про війну з московитами» [6], а також ряд 

документів, що відносяться до цього періоду [5]. 

Народився Юрій Немирич 1612 р. у містечку Черняхові на Житомирщині, в 

шляхетському роді Немиричів. Юрій був старшим із шістьох дітей київського 

підкоморія, тобто виборного судді Стефана Немирича. Матір Юрія – Марта 

Войнаровська була социніанкою і завдяки своєму впливу на чоловіка – перевела 
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Стефана у своє віросповідання, що було вперше у роду Немиричів. 

Протестантизм був прищеплений і дітям. В одній з социніанських шкіл, а саме у 

Раковській академії, Юрій Немирич отримав початкову освіту, а у 1630-33 рр., 

як це було заведено серед юнаків його суспільного статусу, вирушив за кордон. 

В Європі він навчався в університетах Лейдена, Амстердама, в Оксфорді, 

Кембриджі і Сорбонні, здобувши кращу освіту того часу. В цей час, в Парижі 

Юрію вдалося видати свій власний твір, написаний латиною, під назвою 

«Розвідка про Московитську війну», в якому він представив порівняльний аналіз 

політичного устрою Московської і Польсько-литовської держав. Крім того, його 

перу належать також роботи теологічно-протестантського змісту, такі як «Опис 

і виклад духовного арсеналу християн», низка молитов і гімнів, складених для 

потреб социніанських громад [2, 265-266]. 

Після повернення додому в Юрія Немирича виникли думки щодо 

поширення своїх ідей і вищої освіти у рідному краю, тож деякий час він проводив 

на диспутах зі своїми однодумцями у Черняхові. Окрім цього, він також 

представляв інтереси київської шляхти на генеральних сеймах Речі Посполитої, 

як сеймовий посол. За свої погляди він боровся з католицькою шляхетською 

більшістю, при цьому як королівський підданий брав участь у війнах Владислава 

IV з Москвою і Швецією на чолі двох власних хоругв під керівництвом 

коронного гетьмана Станіслава Конецпольського [4, 212].  

Юрія Немирич протягом 5 років виконував обов’язки київського 

підкоморія, продовжуючи боротися за права протестантів, невдовзі ставши їхнім 

визнаним лідером. Однак, незважаючи на свою лояльність королівській владі, 

він не зміг уникнути переслідування під час домінування католицької 

шляхетсько-магнатської олігархії, і 1646 р. він був присуджений до вигнання з 

Речі Посполитої. 

Пробувши два роки закордоном, Юрій Немирич повернувся на батьківщину 

якраз перед самим козацьким повстанням. Амністією могла послужити перемога 

прихильників планів Владислава IV щодо зміни курсу політики супроти 

іновірців, православних, козаків і взагалі супроти всіх опозиційних елементів 
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Речі Посполитої, на майбутню допомогу яких у війні з Туреччиною і були 

розраховані королівські наміри.  

На початках повстання Юрій Немирич, як і більшість руської шляхти, вірив 

в можливість реформ і зміни ладу в Речі Посполитій. Його політичні плани 

зводилися до того, щоб королем польським вибрати сина семигородського князя 

Юрія І Ракоці – Сигізмунда, якого шляхта вважала здатним примирити релігійну 

внутрішню боротьбу в Речі Посполитій і скріпити монархічну владу. На основі 

цього велися жваві дипломатичні переговори між Ракоці і провідником іновірної 

і монархічної опозиції – князем Янушом Радзивіллом, у яких. велика увага була 

приділена Юрію Немиричу. Як відомо, з цих реформаторських планів нічого не 

вийшло, так як Річ Посполита до державних перебудов ще не була здатна. 

Королем був обраний претендент католицької шляхетської олігархії – Ян ІІ 

Казимир. Тоді ж Юрій Немирич усунувся від широкої політики і віддався 

справам рідного воєводства і шляхетського стану [4, 214-215]. 

Ще на початку Визвольної війни під проводом Хмельницького, Юрій 

Немирич зайняв чітку антикозацьку позицію. Тому, в березні 1649 р. сейм 

київського воєводства призначив його своїм генеральним полковником і 

провідником місцевого шляхетського ополчення, організованого для 

придушення повстання. Однак після розгромної для шляхти Зборівської битви 

1649 р., Немирич повернувся додому з тверезішим поглядом на ситуацію, ставши 

прихильником політики компромісу. Зокрема, у 1652 і 1654 рр. його назначили 

послом київського воєводства для переговорів з Військом Запорозьким. Врешті, 

Юрій Немирич змінив свою політичну орієнтацію і в 1655 р. разом з частиною 

руської шляхти порвав з Річчю Посполитою і склав присягу королю Швеції 

Карлу X, з надією у втручання шведів в ситуацію з козаками. Але і ці надії не 

зовсім себе виправдали, так як шведський король відмовився воювати з 

козаками, називаючи їх союзниками, тобто був схильний вступити з ними в 

переговори. В цих переговорах Немирич відіграв провідну роль [2, 267]. 

На початку червня 1657 р., за декілька тижнів до смерті Хмельницького, 

Юрій Немирич зробив цілком несподіваний крок. Він переїхав до Чигирина, 
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вдався під протекцію козаків і там охрестився на руську віру. Гетьман прийняв 

Юрія радо і хоч його маєтків йому не повернув, але дав йому скарб, належний 

йому за службу державі. При цьому останньому було надано титул козацького 

полковника. В більшій мірі це була служба дипломатична, в тому числі зносини 

із союзником гетьмана Юрієм ІІ Ракоці і скріплення союзу зі шведами. По смерті 

Хмельницького Немирич став правою рукою Виговського. Вони обидва 

розуміли згубність політики супроти Гетьманщини, яку вів московський цар, що 

вважав Переяславську угоду інструментом підпорядкування України 

Московській державі. Тому, вони були змушені шукати нового союзника для 

становлення власної сильної, а головне – автономної держави. Таким союзником 

могла стати Швеція, яка на той час перебувала у війні з Річчю Посполитою. Так, 

6 жовтня 1657 р. у Корсуні була укладена Угода про військовий союз між 

гетьманом Іваном Виговським і шведським королем Карлом Х Густавом, що 

передбачала військові і дипломатичні дії проти спільних ворогів, за винятком 

Москви. Однак поразка шведських військ у Польщі розвіяла сподівання на цю 

угоду. Після цього, Юрій Немирич з гетьманом скерували свою увагу до Речі 

Посполитої і прихильно прийняли послів від короля, що безперечно викликало 

підозри з московської сторони [4, 216].  

Здійснити примирення з Річчю Посполитою було можливо, на думку 

Немирича, лише утворенням нового федеративного союзу трьох держав Речі 

Посполитої. На основі цієї ідеї, Немирич почав створювати концепції, які 

удосконалювали Зборівський і Білоцерківський договори, що не були повністю 

реалізовані. Замість них Юрій Немирич висунув концепцію про створення 

Великого князівства Руського, що мало би увійти до складу Речі Посполитої на 

рівних правах з Польщею і Литвою. Велике князівство Руське, очолюване 

гетьманом, узгоджуючи з іншими лише зовнішню політику. Дані концепції були 

втілені Юрієм Немиричем у Гадяцькому договорі, що був укладений 16 вересня 

1658 р. Окрім вищезгаданих положень у угоді передбачалась ліквідація 

Берестейської унії, а також надання козакам усіх прав, в тому числі – свобода від 

податків і мита, встановлення суду за козацьким законом та можливість 
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отримання козаками шляхетства. Також, піднімалося релігійне питання, що 

повинно було зняти обмеження з православної віри в Козацькій державі [2, 268].  

Однак, цих домагань не вдалося цілісно реалізувати. Гетьманщина 

отримувала тільки автономію, яка поширювалася лише на Наддніпрянщину, що 

залишало головні ідеї Немирича нездійсненими. Ненависть козаків до поляків не 

вщухла, а Москва всякими способами намагалася цю ненависть підсилювати, що 

зводило нанівець всі плани Немирича і Виговського. Крім того, більшість 

польських магнатів прийняли Гадяцьку угоду із застереженням, а то й з 

обуренням, так як існувала загроза втрати їхньої влади в Україні. Та незважаючи 

на всі протести, Сейм схвалив скореговану версію договору. 23 квітня 1659 р. 

Юрій Немирич як новопризначений канцлер Великого князівства Руського 

виступив на сеймі Речі Посполитої з промовою, в якій обґрунтовувалися можливі 

позитивні наслідки Гадяцького договору для обох сторін. Однак, виявилось, що 

ідея унії не має під собою твердої поверхні, оскільки надто глибокими були 

розбіжності між Польщею і Козацькою державою і надто запізнілою була спроба 

налагодити все у мирний спосіб.  

Укладення Гадяцької угоди привело до розриву з Москвою, що у свою чергу 

привело до важливого моменту періоду діяльності Юрія Немирича - українсько-

московської війни 1658-1659 рр., найвиразнішою подією якої став похід Олексія 

Трубецького і Конотопська битва. Як вже було сказано, Немирич написав твір 

«Розвідка про Московитську війну». Досвід, отриманий в той час і описаний в 

його роботі мав своє відображення у ході вирішальної битви. Очевидно, що 

людина, яка відповідала за внутрішню і зовнішню політику козацької держави, 

не могла не брати участь у розробці плану Конотопської битви. У своїй праці 

Юрій Немирич підкреслював важливість укладення союзів і спільних виступів: 

«Нам треба укладати союзи. Важко бо здасться і вельми обтяжливо без союзу, 

без допомоги союзників тій державі, яка понад волю всіх ревно, власними 

силами протистоїть вельми могутнім ворогам…» [6, 32]. У Конотопській битві 

Виговський мав союз із кримським ханом і не йшов на допомогу Гуляницькому 

без підмоги татарських сил. Ще в одному місці Немирич писав: «… Де ворог 
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більш недбалий, тим краєм треба і заволодіти всіма силами. Так і загроза від 

ворога буде меншою і буде укупі наша сила серед підступних лісів. Не можна всі 

наявні сили виставляти в одній битві. Безпека війська залежить від місцевості і 

його розміщення на ній» [6, 38]. Під Конотопом Виговський розташував більшу 

частину свого війська у закритому місці біля р. Соснівки, оточеному болотами. 

Сам же з незначним загоном переправився через річку і вдарив у авангард 

московського війська. Московити легко відкинули цей загін назад, але відступ 

Виговського швидко перейшов у наступ, коли зі всіх сторін виступили козаки і 

татари. І нарешті, в порівняннях юнацької праці Немирича з подіями 1659 р. 

натрапляємо на наступне: «Коли ми на мосхів з одного боку нападемо, їхні 

постійні вороги до Московії вдеруться» [6, 35]. Під Путивлем Виговський розбив 

останніх московитів і визволив Гуляницького з облоги в Конотопі. Потім 

напустив татарські загони далеко на Москву. В такому випадку, можливість 

Юрія Немирича брати участь в розробці стратегічного плану битви викликає все 

менше сумнівів [3, 79-80]. 

Перемога під Конотопом повинна була забезпечити безпеку на східних 

кордонах Козацької держави, однак ця можливість не була використана. 

Урізання Гадяцької угоди Варшавським сеймом перетворило її на новий варіант 

Зборівського договору 1649 р., з чим не могли змиритися навіть близькі 

прибічники гетьмана. Тим часом, Москва вирішила використати напружену 

ситуацію в державі і підтримала противників Івана Виговського. Це дозволило 

переяславському полковнику Тимофію Цюцюрі зі своїми військами почали 

вбивати прихильників гетьмана у містах Лівобережжя. В цей час частина 

козацької старшини за підтримки Москви вирішила усунути Виговського і 

поставити на його місце Юрія Хмельницького. Наприкінці липня – на початку 

серпня 1659 р. в одній із сутичок між повстанцями й силами Виговського Юрій 

Немирич загинув. Його смерть, як не дивно, викликала задоволення як в Польщі, 

так і в Москві. Зокрема, в одному з листів-новин, які поширювалися серед 

польської шляхти йшлося: «Не допомогло йому те, що став русином». А в Москві 

з втіхою констатувалося, що нарешті убито «найбільшого злодія і єретика» 
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[7, 249]. Зі смертю Юрія Немирича і втратою Іваном Виговським гетьманської 

булави, Гадяцька угода втратила значення, бо жодна зі сторін не прагнула 

дотримуватися її положень. 

Постать Юрія Немирича і досі є певною загадкою для науковців. Важко 

визначити істинні наміри цієї багатої та освіченої людини тодішньої України. 

Однозначних відповідей на проблемні питання, пов’язані з цією особою, мабуть, 

і не може бути. Можна бути впевненим лиш у тому, що Гадяцька угода була 

сміливою спробою Юрія Немирича витягти Гетьманщину з тої ситуації, в якій 

вона опинилася після викривлення Березневих статей. Він розумів хибність 

союзу із Москвою і надавав перевагу федерації з Польщею і Литвою. Безперечно, 

роль Юрія Немирича у політиці України в середині XVII ст. важко переоцінити, 

так як вона мала вагомий вплив на подальші події у всій Східній Європі.  
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ВНЕСОК ОРЕСТА ІВАНОВИЧА ЛЕВИЦЬКОГО У ДОСЛІДЖЕННЯ  

ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Орест Іванович Левицький (1848-1922) – видатний український історик, 

етнограф, археограф, архівіст, громадський діяч. З ім’ям науковця пов’язаний 

розвиток архівної та археографічної справи в Україні. Орест Іванович залишив 

наукову спадщину, яка налічує понад 200 праць, що мають наукову цінність і 

сьогодні. Історична наука була найбільшим захопленням в житті історика, проте 

важливе місце займали макож громадська і педагогічна діяльність.    

Актуальність дослідження даної теми визначається, насамперед, 

важливістю вивчення та розкриття певних аспектів життя, а саме викладацької 

діяльності Ореста Івановича Левицького, висвітлення участі історика у 

громадському житті українців. На сьогодні пам'ять про особистість історика 

великою мірою повернута з історичного забуття. Однак і досі маловідомим 

залишається його внесок у дослідження життя українського суспільства. 

Особистість науковця заслуговує на визнання також тому, що він, широко 

залучаючи пам’ятки історії та культури, виступав фаховим дослідником окремих 

питань і періодів середньовічної історії Правобережної України. А його знання, 

величезний досвід, бажання дотримуватися об’єктивності та принциповості в 

науці, а також, доволі доступне і зрозуміле викладення історичного матеріалу 

залишаються прикладом для наслідування. Окрему увагу слід приділити його 

науковій спадщині за час навчання в Університеті ім. Св.Володимира в Києві, 

адже саме в цей період почалося становлення відомого археографа як науковця. 

Із кінця ХХ ст. українським вченим відкрився доступ до великої кількості 

недосліджених джерел, зокрема тих, що стосуються їх попередників. З того 
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періоду почалося активне вивчення наукової спадщини істориків ХІХ – ХХ ст. 

На основі першоджерел В.Г. Сарбей вивчив наукові здобутки історика, дослідив 

життєвий шлях Ореста Левицького, уклав бібліографію його праць і праць про 

нього, доведених до 1998 р. [7]. Михайло Грушевський у 1924 р. у некролозі 

пошанував Ореста Івановича Левицького, високо оцінив внесок вченого у 

розвиток історії як науки, надав відомості про педагогічну та громадську 

діяльність історика [3]. М.Василенко також пошанував історика у некролозі, 

опублікованому в «Записках соц.-екон. відділу УАН» [2]. У 30–50-х роках ХХ 

ст. до життя та діяльності Ореста Левицького, зверталися науковці української 

діаспори, зокрема, Олександр Оглоблин [5]. 1960-1970-ті роки з’явилася праця 

В. Сарбея та Л. Москвича про життя вченого [8]. О. Удод також розглянув 

діяльність вченого [11].  На нашу думку, залишилися деякі аспекти життя О.І. 

Левицького, які ще потребують свого детального й уважного дослідження. 

Під час навчання в Університету Св. Володимира О.В. Левицький проявив 

себе як старанний та відповідальний студент, заслужив позитивне ставлення 

професора В.Б. Антоновича і став послідовником, який підтримував наукові 

інтереси вчителя. У рукописних фондах архівів зберігаються семінарські твори 

молодого Ореста Левицького, в яких він робить перші спроби наукового аналізу 

історичних подій [9]. В них він занотовує своє бачення щодо таких подій, як  

реформи Петра І, селянський рух кінця XVII ст. [9].  

 «Очерк внутренней истории Малороссии во второй половине XVII века» 

став першою серйозною дослідницькою роботою Ореста Левицького [4]. Саме з 

неї він починає відкривати для себе світ науки. Найбільшу увагу молодий 

науковець приділяє самому українському народові. Мета цієї роботи полягала у 

дослідженні умов соціального й економічного життя та визначенні складу 

соціальних понять, прагнень та ідеалів тогочасних людей. Орест Левицький 

поставив для себе завдання вивчити саме внутрішнє життя південно-руського 

народу в другій половині XVII ст., простежити в ньому головні керівні сили і 

боротьбу двох напрямків. Він став одним із перших дослідників, хто обрав для 

себе таку тему.  Аналіз дослідження показав, що випускник університету вже на 
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початку своєї наукової діяльності виявив себе як працездатний, сформований 

історик, що обґрунтував свою працю великою кількістю джерел та літератури. 

Окрім того, надав власне бачення певних подій та характерстик визначних 

особистостей того періоду, який він описав. У праці Ореста Левицького 

знаходилось повне зібране висвітлення життя та діяльності І.Поповича, а сама 

робота О.І.Левицького і досі є цінним та актуальним джерелом для подальших 

досліджень.      

Орест Левицький був талановитим педагогом. Його українофільські 

переконання стали на заваді кар’єри професора та отримання офіційного вченого 

звання та наукового ступеня [3; 202]. Більшу частину свого життя науковець 

присвятив розповсюдженню освіти серед народу, він працював викладачем в 

гімназії та музичному училищі [8; 28]. Він навчав багатьох у майбутньому  

поважних діячів української культури, які з великою шаною зберегли образ 

вчителя у своїх мемуарах [10]. Це дозволило нам побачити Ореста Івановича їх 

очима. У його ставленні до дітей відчувалася м’якість, теплота та повага. Учні 

бачили Ореста Івановича уважним та чуйним вчителем, завжди готовим прийти 

на допомогу [10; 207-215]. Для деяких учнів він став ментором, до порад якого 

прислухалися. Завдяки спогадам учнів О.І. Левицького ми змогли краще 

зрозуміти характер викладача та його ставлення до своєї роботи та до своїх учнів. 

Викладач на власному прикладі показав як із звичайного, на перший погляд не 

дуже цікавого матеріалу, можна зробити захопливу лекцію, що назавжди 

залишиться в пам’яті слухачів [7].   

Окрім викладацької діяльності О.Левицький займався активною 

громадською діяльністю. Під час свого навчання в Університеті Св. Володимира 

він був діяльним членом Старої громади [3]. Його університетське оточення та 

участь у житті та діяльності громади вплинули на формування  демократичних і 

національно-патріотичних переконань, що позначилося і на його подальших 

наукових інтересах. 
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Орест Іванович був одним із тих діячів, яких члени більш радикальних та 

революційних українських партій називали «культурниками» або 

«етнографічними українцями» [7]. Можна віднести О.Левицького до тієї 

категорії людей, яких М.Грушевський в статтях «На українські теми» називає 

«самоотверженим малоросійством». Він не заявляв публічно про своє 

українство, він підтверджував його тим, що він зробив для розвитку української 

науки та культури [5]. 

Орест Левицький займався і літературною творчістю. Він був одним із тих, 

хто подарував українському народу можливість відкрити для себе історичну 

прозу [1]. О.Левицький є автором збірки «Волинські оповідання», що вперше 

вийшла друком у 1914 році, ще за життя історика. До цієї збірки увійшли твори 

«Ганна Мінтовт», «Пашквіль», «Превелебний сват», «Єзуїтська преподобниця» 

та «Пан Сенюта».  

Величезну роботу провів Орест Левицький задля збереження значної  

кількості писемних та матеріальних пам’яток до наших днів. Насамперед, це 

цінні книги з історії українських земель періоду Середньовіччя. Активну участь 

археограф приймав в друкуванні цих джерел у виданнях Тимчасової комісії для 

розгляду давніх актів [6], здійснив важливий внесок у формування спеціальних 

історичних дисциплін (археографії, палеографії, картографії та ін.) в українській 

науц, сприяв виховуванню істориків та архівістів в Україні, які згодом брали 

активну участь у  розгортанні українського національного відродження. [11]. 

Підсумуємо, наукова спадщина О.І. Левицького відіграє вагоме місце у 

вивченні історії і культури України. Активна громадська та викладацька 

діяльність Ореста Івановича Левицького мала велике значення для відродження 

національної ідеї українців, впливала на громадську думку та політичні 

переконання. Ми впевнені, що більш детальне вивчення життя, викладацької, 

наукової, громадської діяльності Ореста Івановича Левицького дозволять 

глибше осягнути його наукову та творчу спадщину, а також роль як особистості 
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в історії. Адже дослідження, яке стосується людей, які творили історію, має 

невмирущу значущість.  

Орест Іванович Левицький є визначним науковцем кінця ХІХ – першої 

чверті ХХ ст. Його внесок у розвиток української етнографії, історіографії, 

історії та культури, дослідження життя українського суспільства  в цілому є дуже 

вагомим. 
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ВНЕСОК НИКАНДРА МОЛЧАНОВСЬКОГО У ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ 

УКРАЇНИ 

 

Особистість українського історика Никандра Васильовича Молчановського 

(1858–1906) є загадковою для сучасних дослідників, адже його біографія 

наповнена невідомими та невпорядкованими фактами. Що дає привід, для 

дослідників до нових пошуків, узагальнень та глибокого вивчення українського 

історика та громадського діяча періоду ХІХ – ХХ ст. Але, попри всі затемнені 

колізії його життєвого шляху, із небагатьох  джерел і матеріалів, що нам відомі, 

вимальовується постать людини непересічної, яскравої. Це була мужня, 

безстрашна особистість, відважний патріот, талановитий історик, 

безкомпромісний у своїй відданості народу. 

Вивчення наукового і життєвого шляху та внеску в українську історичну 

науку Никандра Молчановського,  про якого нині рідко можна почути, 

потребують на аналіз, популяризацію й всебічне дослідження та, складають 

актуальність даного дослідження. 

Джерельна база дослідження – представлена друкованими  джерелами. 

Найбільшу їх групу становлять праці Н.В. Молчановського, які відзначалися 

широкою джерельною базою. За проблемним підходом праці історика можна 

поділити на: дослідження минулого України шляхом вивчення її територій, 

вивчення цехової системи в Пруссії XVIII в. і її реформування на початку XIX 

ст, дослідження документів в Стокгольмському державному архіві [10]. 

Ряд наукових робіт вченого присвячено козацькій добі. Зокрема праці: 

«Английськие известия 1736 г. о запорожцах», «Донесение венецианца Альберто 
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Вимина о козаках и Б. Хмельницком» [7], «Несколько данных о смерти и 

наследстве Мазепы».  – 

  Мета роботи: дослідити внесок Никандра Молчановського в українську 

історичну науку.  

Наукова діяльність Никандра Молчановського розпочалася ще зі 

студентських літ. Через звинувачення у неблагонадійності він був у засланні, де  

у 1879 р. написав нарис – «Предвестники земской ликвидации (К истории 

обнищания северного края)», підписаний псевдонімом NW. Використовуючи 

статистичні звіти Котельницького повітового земства і особисті спостереження, 

Молчановский показав картину безвихідних злиднів пореформеного в’ятського 

села. Публікація виявилася резонансною, нарис Молчановського зацікавив 

громадськість і, як зауважив Лучицький, про нього заговорили.  

Також у в’ятських краях Молчановский почав писати повість «Гореніус», 

надруковану пізніше. Автор доторкнувся до питань, що хвилювали суспільство, 

а саме народницьких ідей про героя і натовп, виклав принципи позитивістської 

соціології, які повністю поділяв [8]. 

Найбільш відомим та важливим дослідженням Н.В.Молчановського є - 

«Нарис звісток про Подільської землі до 1434 року», яке було написане після 

повернення із заслання. Це дослідження  було складовою частиною історико-

регіонального проекту вивчення минулого України шляхом поземельного 

вивчення її територій [5]. 

«Нарис звісток про Подільської землі до 1434 року» - це був звід відомостей 

про Поділля, витягнутих з російських літописів і західноєвропейських хронік. 

Матеріали монографії, її висновки і сьогодні знаходять як послідовників, 

так і критиків, стимулюючи тим самим пошук, активізуючи історично-

регіональне дослідництво. А тоді її двадцятисемирічний автор заявив про себе як 

про оригінального дослідника, непересічну особистість. 
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Далі Н.В.Молчановський взявся за іншу роботу, обсяг якої був в 600 

сторінок. У новій праці розглядалася цехова система в Пруссії XVIII в. і її 

реформування на початку XIX ст. коли обстановка в Європі різко змінилася [9]. 

Цінність дослідження полягало, насамперед, у тому, що стосувалася 

проблеми, яку не розробляли навіть німецькі історики.  

Як свідчать «Университетские известия» (1885. №4. С.2), робота 

Н.В.Молчановского була визнана «... видатним і цінними внеском в науку» і 

одноголосно відзначена університетською Золотою медаллю. 

На початку 1890-х років у Никандра Васильовича з’явилася  можливість 

змін в кар’єрі. Член «Старої громади» Никандр Молчановський був водночас 

чиновником з особливих доручень при київському генерал-губернаторові. І свою 

посаду він використовував не лише для інформування українців у планових 

нагінках на них з боку російської влади, але й для налагодження позитивних 

контактів між представниками влади царя у Києві і впливовими українцями. 

Підсумуємо, у Никандра Васильовича Молчановського був природний дар 

дослідника, прекрасна професійна підготовка, знання багатьох європейських 

мов. На жаль, всі його глибокі знання були використані в дуже малій мірі через 

звинувачення у неблагонадійності та заслання у студентські роки.  

Значення досліджень Никандра Васильовича Молчановського в історичній 

науці дуже вагоме, особливо важливими є його праці про політичну історію 

гетьманської держави у другій половині XVII і на початку XVIII століття, його 

дослідження в державних архівах Росії, Будапешту та Стокгольму, в результаті 

яких він опублікував свої роботи присвячені дипломатичним відносинам між 

Україною та Росією, Швецією, Угорщиною в середині XVII століття в VI томі, 

третьої серії «Архива Юго-Западной России», а також опублікував багато статей 

в журналі «Киевская старина». Никандр Васильович Молчановський зробив 

значний внесок у вивчення історії України. 
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МИТРОФАН ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ ЯК КЕРІВНИК ІСТОРИКО-

ЕТНОГРАФІЧНОГО ГУРТКА В УНІВЕРСИТЕТІ СВ. ВОЛОИМИРА  

 

Однією із найяскравіших постатей в історичній науці України, Білорусії та 

Росії є історик, археограф, фольклорист і етнограф Митрофан Вікторович 

Довнар-Запольський (1867–1934). У радянській історіографії його згадували 

переважно у критичному плані, як історика ліберально-буржуазного напрямку, а 

його життя, наукова та педагогічна діяльність залишалися маловивченими. Лише 

у 90-х рр. XX ст. з'являються ґрунтовні, без класових упереджень дослідження 

його життєвого шляху, здійснюються кроки з осмислення його наукової 

спадщини. Із початком 90-х рр. ХХ ст., увага українських, російських, 

білоруських істориків зосередилася на раніше заборонених темах та 

особистостях. Повернення науковців до такого видатного імені, як Митрофан 

Вікторович Довнар-Запольський є актуальним. Надзвичайно важливим, на нашу 

думку, є питання наукової біографії та дослідження наукового доробку 

Митрофана Вікторовича Довнар-Запольського.  

Набувши досвіду під час навчання в Університету Св. Володимира в Києві 

під керівництвом професора В.Б. Антоновича, М.В. Довнар-Запольський 

продовжив у Москві науково-організаційну роботу з публікації джерел. У 1897 

р. за його ініціативою була створена Археографічна комісія при Московському 

археологічному товаристві, секретарем якої він був до 1901 р. [1, с.145; 2]. Згідно 

із дозволом попечителя Московського учбового округу, Митрофан Довнар-

Запольський був зарахований у число приват-доцентів Московського 

університету по кафедрі російської історії [2]. 
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29 травня 1901 р. Митрофан Довнар-Запольський був переведений до 

Університету Св. Володимира для читання лекцій по кафедрі російської історії.  

29 травня 1901 р він на історико-філологічному факультеті захистив 

магістерську дисертацію «Державне господарство великого князівства 

Литовського при Ягеллонах», за яку 18 листопада 1901 р. Вченою радою 

університету йому було присуджене звання магістра російської історії [3].

 Дослідник продовжив активно працювати над вивченням російської 

історії. Ним була підготовлена, а 27 травня 1905 р. на історико-філологічному 

факультеті публічно захищена дисертація «Нариси організації західно-руського 

селянства в XVI ст.». Вчена рада Університету Св. Володимира 31 травня 1905 

р. затвердила магістра Митрофана Довнар-Запольського у присудженні йому 

факультетом ступеня доктора російської історії [4]. 

М.В. Довнар-Запольський викладав на історико-філологічному факультеті 

Університету Св. Володимира курси російської історії «московского периода и 

периода империи», огляд юридичних джерел та історію російського права. 

Найбільшу ж зацікавленість серед студентів викликав його курс з історії 

Великого князівства Литовського. Його учень, згодом відомий вчений Б.Д. 

Крупницький, згадував, що «професор завжди вмів захопити слухачів, подати 

ефектну цифру, цікаву подробицю з свого матеріалу. В його очах світився 

сильний і бистрий розум» [1, c.146]. Митрофан Вікторович був блискучим 

лектором, лекції якого викликали захоплення у студентів.   

Гурткова робота початку ХХ століття була центром наукової діяльності 

студента, ученого-професора, кафедри, факультету. Саме тут  відбувалось  

наукове  становлення  майбутнього  професіонала, тут творилась  наукова  школа, 

яка  черпала  всі  свої  сили  зі  всього університетського життя. Наукова 

діяльність гуртків того часу наближалась  до форм роботи наукової лабораторії 

університету у сучасному сприйнятті. Наукова  діяльність  гуртків  початку  ХХ  

століття  була  досить  значимою. Це  була  співпраця  викладача  і  студента. У  

такій  співпраці студентам у науковому плані надавалась велика самостійність. 
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Їх праці за  своїм  змістом, значимістю  посідали  чільне  місце  у  друкованих 

університетських виданнях поруч із працями своїх наставників-професорів [5].    

Історико-етнографічний гурток був заснований з ініціативи  Митрофана 

Довнар-Запольського на історико-філологічному факультеті  у 1903 р. Його 

головою було призначено професора Довнар-Запольського. За весь час свого 

існування гурток нараховував 103 особи. Серед 9 існуючих при Університеті Св. 

Володимира студентських гуртків цей був найпопулярнішим. До його складу в 

перші роки входили студенти всіх факультетів, яких цікавили історико-

етнографічні проблеми. Згодом членами гуртка були виключно студенти 

історико-філологічного факультету, що пояснюється зміною напряму його 

діяльності – із широкої вона стала вузькоспеціалізованою [6].  

Спочатку головним завдання членів гуртка полягало у дослідженні 

соціальної історії та господарства Московської Русі ХVІ–ХVII ст. Українська 

проблематика у Російській імперії на початку XX ст. була неактуальною, а часто 

і забороненою. У 1911р.  при гуртку був створений Археологічний музей. Робота 

у гуртку проводилась у формі виступів його членів із доповідями та подальшим 

їх обговоренням, для підготовки яких студенти працювали у бібліотеках, архівах, 

музеях або брали участь у археологічних розкопках. Згодом доповіді 

друкувалися в журналі «Университетские известия», а з 1913 р. у збірці праць 

гуртка та інших виданнях [6]. У доповідній записці Митрофана Довнар-

Запольського, направленій міністру народної освіти у 1915 р., зазначалося, що 

членами гуртка за 12 років роботи опубліковано більше 50 наукових праць. 

Наукова школа, що сформувалася на основі студентського університетського 

гуртка, продовжила кращі традиції школи професора Володимира Антоновича 

як в основних принципах методології (економічний матеріалізм), так і в 

тематичному плані (вивчення господарства окремих територій Росії) [6].    

Із лібералізацією політики царського уряду, яка почалася у 1905 р., тематика 

наукового гуртка змінилася. Ряд доповідей його членів було присвячено історії 

Київської Русі. Так, у 1905-1907 рр. В.С. Оголевець підготував доповідь 
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«Изучение вопроса об экономическом быте Киевской Руси», І.М. Альтшулер у 

1908-1909 рр.  та у 1909-1910 рр. виступив із доповідями «Былины как 

юридический памятник древней Руси» та «Черты княжеской власти по 

древнерусским сказанням былинным»[6]. 

Зросла кількість членів гуртка, які досліджували проблеми історії України. 

Так, Єрофіїв у 1904-1905 навчальному році виступив із доповіддю «О 

малорусских думах», Д.І. Дорошенко у 1908-1909 рр. – «О деятельности 

Максимовича», Магура у 1909-1910 рр. – про «Выборы малороссийских 

депутатов в Екатерининскую комиссию», Пахаревський у 1909-1910 рр. та у 

1910-1911 рр. – про «Полковую старшину» та про «Козацкий полковой суд», П.В. 

Клименко у 1911-1912 навчальному році доповів про організацію західно-

руських цехів, а Ф.Л. Ернст – про перші набіги кримських татар на Україну [6].  

У 1912-1913 рр. проблемами історії України займалися І.Ф. Ковба, який 

досліджував селянське землеволодіння Піщанської сотні Переяславського полку 

по Рум’янцевському опису, та В.О. Романовський, який вивчав землеволодіння 

Чернігівського полку у XVII-XVIII ст.[6]. 

Підсумуємо, члени наукового історико-етнографічного гуртка при 

Університеті Св. Володимира поряд із соціально-економічною історією 

Московської Русі досліджували також історію Київської Русі, Лівобережної 

України (Гетьманщини) та інші проблеми історії України. Фактично у 

студентському історико-етнографічному гуртку проводилася наукова підготовка 

молодих вчених. Керівник гуртка намагався розширити коло його учасників, 

домагаючись дозволу на продовження роботи у ньому як випускників 

Університету Св. Володимира та інших університетів, так і слухачок Вищих 

жіночих курсів.  

Крім студентів і випускників Університету Св. Володимира, були в гуртку і 

випускники Паризького та Берлінського університетів, які займалися у 

Університеті Св. Володимира російською історією. Протягом багатолітньої 

діяльності гуртка з нього вийшли відомі вчені: П.П. Смірнов, Б.Г. Курц, М.Ф. 
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Яницький, П.В. Клименко, В.О. Романовський, Н.Д. Полонська-Василенко, Є.Д. 

Сташевський, В.М. Базилевич, М.І. Ясинський, В.Ю. Данилевич, І. Ф. Ковба, Д.І. 

Дорошенко, Ф.Л. Ернст та ін. [6].  

Гурткова робота початку ХХ ст. була центром наукової діяльності студента, 

ученого-професора, кафедри, факультету. Саме тут відбувалось  наукове  

становлення  майбутнього  професіонала, тут творилась  наукова  школа, яка  

черпала  свої  сили  із університетського життя. Наукова діяльність гуртків того 

часу наближалась до форм роботи наукової лабораторії університету у 

сучасному сприйнятті [6].  

Після остаточного встановлення в Києві влади більшовиків ставлення до 

Митрофана Довнар-Запольського змінилося. У 1920 р. він назавжди залишив 

Київ і переїхав до Харкова. Тоді ж було реорганізовано Університет Св. 

Володимира, а діяльність гуртка припинено [6]. 
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«УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ» В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО ПЕРІОДУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ  

 

Андрей Шептицький, будучи церковним лідером, визначав основні 

тенденції духовного життя, але на цьому його діяльність не обмежувалась. 

Враховуючи тогочасну роль церкви, митрополит був відповідальний і за 

політичне становище українців. Шептицький крім фінансової допомоги 

землякам залишався виразником національних ідей. Його авторитет дозволяв на 

найвищому рівні висловлювати ідеї подальшого розвитку українських земель. 

Особливо потреба в такому лідері  прийшла під час Першої світової війни, коли 

постала проблема вибору, або лояльність до Австрійської імперії або підтримати 

Російську. Його дії будуть розцінюватися по різному, але значна 

відповідальність за український народ та активна суспільно-політична діяльність 

й авторитет формують актуальність вивчення зазначеної тематики. Проблема 

«українського питання» яскраво пронизувала політичну ситуації в західній 

Україні. митрополит розуміючи всю складність ситуації мусив приймати якісь 

рішення, а вони в свою чергу визначали  долю частини український земель, а що 

найголовніше формували в суспільстві ідеї його майбутнього розвитку. 

Дослідженням зазначеної теми займалась досить велика плеяда науковців.  

Так, питання суспільно-політичної діяльності грунтовно розробили такі 

дослідники як:  В. Сергійчук [7], Е. Бистрицька [1] та І. Чорновол [8]. Вони 

звертали у своїх дослідженнях увагу на суспільні процеси, які відбувались. Але 

Е. Бистрицька робила це більше в контексті релігійних чинників [1], так само як 
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і В. Сергійчук, розкриваючи мотиваційні аспекти діяльності митрополита та 

аналізуючи його звернення до вірних Церкви [7]. І. Чорновол більше 

сконцентровувала власне дослідження на політичній площині, відкладаючи 

релігійний чинник на друге місце. Вона обгрунтувала створення української 

державності в умовах австрійської лояльності. Це дало можливість краще 

усвідомити політичну діяльність А. Шептицького спрямовану на налагодження 

стосунків саме з австрійською монархією з одного боку і конфронтацію щодо 

Російської імперії. Чільне місце в її дослідженнях посідає тематика україно-

польських стосунків та чинники їхнього розвитку [8]. 

Мета роботи полягає у комплексному й всебічному аналізі дослідження та 

науково обґрунтованих висновках щодо суспільно політичної діяльності Андрея 

Шептицького під час Першої світової війни в контексті українського питання. 

Виходячи із мети, ми поставили наступні завдання: опрацювати джерельну 

базу й проаналізувати важливі малодосліджені питання зазначеної теми; 

прослідкувати та висвітлити політичний вектор, який здійснювався 

митрополитом щодо національного питання українців;  

Українська Греко-Католицька Церква, лідером якої в той час був 

митрополит Андрей Шептицький, в період Першої світової війни була лояльною 

до Австрії, сподіваючись після поразки Російської імперії здобути нові права та 

привілеї. В ситуації наростання інтересу до українського питання, його 

основними репрезентаторами на політичній арені були дві організації – Головна 

Українська Рада, яку очолив Кость Левицький, та «Союз Визволення України», 

лідером якої був Д. Донцов і М. Залізняк.  2-3 серпня за дорученням 

австрійського уряду, консул Емануель Урбас, провів таємні наради окремо з 

кожною організацією, де вирішувалися питання подальшого розвитку 

українських земель [6]. У своїй телеграмі він зазначав про переговори з Андреєм 

Шептицьким у присутності начальника штабу ХІ корпусу Австрійської армії 

полковника Рімля. Консул звертав увагу, що в духовному та політичному житті 

українців провідна роль належала митрополитові. І тому пропонував, щоб уряд 

у Відні розширив його повноваження у переговорах з Шептицьким [1]. 



146 
 

 Очевидно, що питання які порушувалися під час їхньої розмови вплинули 

на формування Меморандуму про майбутній устрій Української держави, 

надісланий митрополитом 15 серпня 1914 р. У ньому митрополит наголошував, 

що як тільки переможна австрійська армія вступить на територію російської 

України, тоді можна буде вирішити одразу три проблеми:  військову, правну та 

організацію церковної сфери. Але, розв’язання зазначених проблем повинно 

бути здійснене після політичних дій, себто мирної конференції, не лише для того 

щоб підняти українців на повстання, але й для відлучення цілковито 

підконтрольних Російській імперії українських територій. [4]. 

Зрозуміло, що меморандум зробив його автора одним з найзапекліших 

ворогів царської Росії. Коли Австрійські війська терпіли поразки в серпні 1914 р., 

митрополит не зрікався власних думок і сподівань. Він продовжував 

висловлювати антиросійські ідеї, особливо коли справа торкалась релігійного 

аспекту [7]. В одній із своїх проповідей, яка здійснювалась 6 вересня, 

напередодні вступлення російських військ до Львова, у церкві Успення Божої 

Матері, митрополит звертав увагу на біду, яка спіткала людей, що опинилися 

вигнанцями на власній землі. Він говорив, що достатньо поглянути на зруйновані 

села, якими прокотилася війна, щоб зрозуміти її жах. Розуміючи наближення 

ворожих військ, Шептицький намагався підготувати людей до того, що в їх лавах 

можуть бути люди з лівобережної України. Він намагався якомога більше 

примирити людей з двох берегів Дніпра. [19]. 

Вже наприкінці серпня 1914 р. російські війська зайняли Львів. Знаючи про 

особистість митрополита і вважаючи його одним з найнебезпечніших ворогів для 

царської Росії, 30 серпня 1914 р. і знову 11 лютого 1915 р. в митрополичих 

палатах і канцелярії Духовної Консисторії були проведенні обшуки. Позиція 

Шептицького та зміст підготовлених ним документів та звернень опинились в 

руках російської розвідки. На їх підставі російською владою були зроблені 

висновки, що діяльність митрополита є шкідливою і направленою проти Росії . 

19 вересня 1915 митрополита вивезли до Києва і згодом до Росії [2]. 
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В 1917 р. Андрей Шептицький повернувшись на батьківщину та 

звертаючись в черговий раз до українського народу намагався окреслити план 

українського державного будівництва, застерігши, що як громадянин Австро-

Угорщини, говорить винятково від себе, і заявив: «Якщо Україна хоче жити 

вільним життям, то мусить обов’язково відокремитись від Москви. Вона мусить 

стати незалежною державою, шукати собі союзників поміж іншими 

незалежними країнами, які б підержали її слушні вимоги та допомогли у боротьбі 

проти московської агресії…» [3]. 

9 лютого 1918 р. було підписано таємний договір між Австро-Угорщиною 

та УНР щодо Галичини і Буковини. Австрія зобов’язувалась у липні 1918 р.  

виділити ці землі в окремий коронний край. Холмщина й Підляшшя повинні 

були відійти від Польщі до УНР. Ратифікацію договору підтримав у своєму 

виступі 28 лютого того ж року А. Шептицький [1]. Проте вже у липні 1918 р. 

Австрія відмовилась від власних зобов’язань. 

Отже, у зазначений період греко-католицьке духовенство найактивнішим 

чином долучалося до становлення і розвитку української національної ідеї та 

консолідації суспільства. В середині Австрійської імперії йшла боротьба за дві 

концепції побудови власних держав, що здійснювали поляки та українці. В 

аспекті навіть політичної боротьби зростала небезпека її переростання в 

радикальніший напрям. Саме тому, користуючись власним авторитетом, 

митрополит став посередником в процесі їх вирішення. 

Таким чином, діяльність УГКЦ була не лише бажанням самих духівників, 

але часто, як бачимо з прикладу митрополита, необхідністю обставин і часу. Сам 

Андрей Шептицький повернувшись із заслання продовжив політику на 

примирення та консолідацію українців, вибудовуючи основу для розвитку 

національної свідомості.  

Його соціально-політична діяльність спрямовувавлась на концептуальне 

обгрунтування подальшого розвитку українського суспільства. Незважаючи, що 

державність мислилась в контексті лояльності до Австрійської імперії, 
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меморандуми та звернення до населення носили в собі чіткий посил 

окремішності українців.  

Проблема державності, яка уособлювала тоді вагому частину українського 

питання, отримала план розвитку. Незважаючи на подальші невдачі боротьби 

занезалежність, діяльність митрополита заклала міцний фундамент для її 

здобуття. 
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ЗОУНР 

 

Лев Бачинський (1872–1930) – один із найбільш помітних українських діячів 

суспільно-політичного життя Східної Галичини першої третини ХХ ст., член 

Української радикальної партії (далі – УРП), двічі посол до австрійського 

парламенту (у 1907 і 1911 рр.). 1 листопада 1918 р. його було обрано комісаром 

Станиславівського повіту, а 4 січня 1919 р. – заступником президента УНРади 

Є. Петрушевича. Л. Бачинський зробив вагомий внесок у проголошення Акту 

Злуки ЗУНР і УНР 22 січня 1919 р. у м. Києві. 

Велику кількість інформації з досліджуваної проблеми містять 

західноукраїнські періодичні видання: «Република», «Народ», «Новини». 

Цінними є справи ф. 581 Центрального державного історичного архіву України 

у м. Львові. Участь Лева Бачинського у державотворчих процесах 

Західноукраїнської Народної Республіки (далі – ЗУНР) є малодослідженою в 

українській історіографії. Окремі аспекти участі Л. Бачинського у розробці 

аграрного закону ЗОУНР містяться в працях М. Кугутяка, М. Клим’юк та ін. 

Метою статті є об’єктивне і комплексне вивчення ролі Лева Бачинського у 

проведенні земельної реформи в ЗОУНР. Досягнення мети передбачає 

вирішення таких завдань: простежити участь політика у розробці аграрного 

закону; дати характеристику основним положенням даного законопроекту. 

Актуальними у період ЗУНР були економічні проблеми, які нова держава 

отримала в спадок від Австро-Угорської монархії. Одним із найбільш актуальних 

у Східній Галичині було аграрне питання. Майже половина орних земельних 

ділянок та пасовищ, а також частина лісів і водойм належала великим поміщикам 

(дідичам) та церкві. Більше двох третин українських селян були малоземельними 

і безземельними. Це викликало боротьбу селянства за переділ землі та за 
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ліквідацію поміщицького землеволодіння [1, с. 205–206]. Постала необхідність 

впорядкування земельної системи ЗОУНР на законодавчому рівні. 

Шостого лютого 1919 р. Л. Бачинський на засіданні УНРади підняв питання 

проведення земельної реформи [10, с. 4]. Його виступ був надрукований у газеті 

«Народ». Політик акцентував увагу на необхідності вирішення проблем у 

галицькому суспільстві, пов’язаних із аграрним питанням: «В своїм проекті 

закону про земельну реформу висуваємо дві цілі. Насамперед мусимо усунути 

велику земельну власність.  

Мусять зникнути двори і всякі посідачі хоч би й невеликі, котрі землю 

набули в ціли спекуляції. Друга важна засада ось така: земля, яку відбирається 

від дотеперішніх власників, що самі не обробляли її, має перейти в руки тих 

людей, що хочуть власними руками її обробляти». Проект майбутнього закону 

про аграрну реформу, запропонований Л. Бачинським, передбачав перехід землі 

до Земельного фонду ЗОУНР у випадку смерті власника, який не мав 

спадкоємців.  

Також земля вилучалася у тих осіб, які протягом двох років від часу її 

отримання не використовували ділянки за призначенням та не дозволяли іншим 

«тягнути користь з землі» [9, с. 2–4]. Він виступив проти торгівлі земельними 

ділянками та заявив, що земля, продана через борги, теж повинна переходити до 

земельного фонду [4, с. 165]. Л. Бачинський наголошував на тому, що земля, 

отримана селянином, має передаватися у спадок тільки дітям, внукам, родичам, 

братам і сестрам, які працюють в аграрній сфері [11, с. 22 зв.]. 

 Продовжуючи свій виступ, політик наголосив, що ліси, ставки і потоки 

мають залишитися в користуванні всієї громади, а ріки та підземні багатства – 

перейти у власність держави [2, с. 5–6]. Згідно положень законопроекту 

передбачалося відновлення лісових насаджень, в першу чергу на території 

Західного Поділля [3, с. 1]. 

Лев Бачинський, як і більшість членів УНРади, вважав, що ухвалення 

земельної реформи сприятиме посиленню контактів Української держави з 

іноземними країнами. В газеті «Република» з цього приводу зазначалося: 
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«... земельна реформа заважить на взаїмних відносинах України до сусідніх та 

дальших держав та народів. Від реформи буде... залежати їх оцінка..., їх 

прихильність чи ворожий настрій до нас» [7, с. 1]. 

Для розробки закону аграрної реформи була створена земельна комісія, 

головою якої обрано Л. Бачинського. Вона мала до 24 березня 1919 р. розробити 

проект закону реформи та представити його УНРаді. Протягом 3–7 березня 

1919 р. на її засіданнях було закріплено основні положення, які лягли в основу 

аграрної реформи [6, с. 1]. Проект земельного закону часто обговорювався на 

з’їздах УНРади, в яких Л. Бачинський брав активну участь. Тривалі та 

виснажливі дискусії у вирішенні даної проблеми негативно вплинули на 

розвиток і зміцнення новоствореної західноукраїнської держави. 

Двадцятого березня 1919 р. у м. Станиславові відбулося повітове віче та 

з’їзд УРП. Л. Бачинський під час мітингу представив основні положення 

земельного закону. Після його доповіді відбулося тривале обговорення даного 

питання, в якому взяли участь усі присутні, зокрема, і представники селянства. 

Врахування думки широких народних мас свідчить про демократичний характер 

запровадження аграрної реформи в ЗУНР [8, с. 2]. 

Чотирнадцятого квітня 1919 р. УНРада остаточно затвердила Закон про 

земельну реформу [5, с. 145]. Газета «Република» за 17 квітня 1919 р. 

підкреслювала: «Сповнилася вікова мрія українського народу нашої Західної 

Области Української Народної Республіки. Українська Національна Рада 

сповнила... велике діло визволення нашого народу з важких пут соціальної 

неволі, ухвалила земельний закон...» [3, с. 1]. Проте через окупацію території 

ЗОУНР польськими і румунськими військами у травні – липні 1919 р. аграрний 

закон так і не вступив у дію. 

Отже, Лев Бачинський відіграв важливу роль у розробці та прийнятті Закону 

про земельну реформу ЗОУНР. Він виступив одним із ініціаторів впорядкування 

аграрної системи та наділення селян земельними ділянками. Проте ухвалений за 

його участі законопроект не був втілений у життя через несприятливу 

зовнішньополітичну ситуацію. 
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СІМ ЖИТТІВ ЮРІЯ ГОРЛІС-ГОРСЬКОГО 

 

Як відомо, коли мовчить історія, на її місце проходить легенда. Ця думка, 

висловлена французьким письменником Олександром Дюма, без сумніву несе у 

собі раціональне зерно – інформаційний вакуум завжди має схильність 

заповнюватися, незалежно від того, йдеться про подію, явище чи історичну 

постать. У випадку з персоналією, надання непідтверджених характеристик 
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призводить до її неоднозначного сприймання, своєрідного скептичного 

виділення такої особи з-поміж інших учасників історичного процесу.  

«Людина-легенда» – словосполучення, яке сьогодні використовується для 

позначення таких постатей, наче ще раз підкреслюючи їх відділення від 

реальності на користь вигадці. Але що станеться, якщо опустити «легендарність» 

та намагатися відштовхуватись у своїх судженнях від фактажу, а не звертатися 

до своєрідного тавра, накладеного суспільством?  

Відповідь на це питання ми хотіли б знайти, досліджуючи постать Юрія 

Горліс-Горського – видатного письменника, військового, учасника подій 

Української Революції 1917-1921 рр., автора роману «Холодний Яр». 

 «Сім життів Юрія Горліс-Горського» – це  глибоко символічна назва. Це  

використання терміну, що виник в Японії під час Другої Світової війни, і є 

символом глибокої відданості та жертовності по відношенню до своєї 

Батьківщини.  

Актуальність теми дослідження полягає у недостатньому рівні її 

дослідження, значній обмеженості джерельної бази, фактичній відсутності 

наукових праць щодо дослідження біографії Юрія Горліс-Горського. Тема 

прийняла символічний характер через річницю початку Української революції 

1917-1921 рр., у 2017 р., а також 120-ти річчя з дня народження Ю. Горліс-

Горського у 2018 р. 

Мета роботи – дослідити життєвий шлях Юрія Горліс-Горського та його 

діяльність у військовій, політичній та літературній сферах.      

Завдання дослідження:розглянути шлях Юрія Городянина від Лісовського 

до Залізняка, висвітлити: походження Юрія Городянина-Лісовського, освіту, 

початок військового шляху; період служби Юрія Городнянина-Лісовського в 

українському війську, початок його боротьби за українську державність та його 

перебування у Холодноярській республіці; діяльність Юрія Городнянина-
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Лісовського під час занепаду Холодноярської республіки, перебування у таборі 

інтернованих та участь у підготовці антибільшовицького повстання. 

Вивчити подорожі Юрія Городнянина-Лісовського, який був вже відомий 

як письменник Юрій Горліс-Горський та його діяльність у другій половині 

життя, дослідити: розвідницьку діяльність Юрія Горліс-Горського, його 

ув’язнення та втечу, написання роману «Холодний Яр»; діяльність Юрія Горліс-

Горського під час існування Карпатської Січі та у Другій Світовій війні, шлях 

Юрія Горліс-Горського на Захід; діяльність Юрія Горліс-Горського під час 

перебування у таборі інтернованих у м. Новий Ульм та обставини його смерті.  

Хронологічні межі  роботи охоплюють кінець XIX ст. – середину XX ст. – 

роки життя та діяльності Юрія Горліс-Горського (1898-1946).  

Опрацювавши окреслену джерельну базу та історіографію питання ми 

дослідили життєвий шлях та військову, політичну, літературну діяльність Юрія 

Городянина-Лісовського - Горліс-Горського. Ми виділили проблемні питання 

його біографії та розглянули їх на основі відомих нині концепцій.  

Юрій Городянин-Лісовський (літературний псевдонім Горліс-Горський) 

народився в с. Демидівка на Полтавщині. Після закінчення Олександрівського 

реального училища та військового училища у Новочеркаську, у 1916 р. потрапив 

на Південно-Західний фронт Першої Світової війни у складі Дикої дивізії.  

Після повалення самодержавства долучився до створення Першого 

українського полку ім. Богдана Хмельницького.  

У 1919-1920 рр. взяв участь в Першому Зимовому поході під командуванням 

Михайла Омеляновича – Павленка. Під час маршу до Києва у 1920 р, 

перебуваючи на Черкащині, занедужав, тому був вимушений залишитися в 

Мотронинському монастирі, що слугував осередком Холодноярської 

республіки. Після одужання отримав звання хорунжого 1-го кінного куреня 

гайдамаків та залишився на Холодноярщині, де вів боротьбу з червоноармійцями 

та денікінцями.  
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Навесні 1921 р., виконуючи наказ отамана Деркача, під прикриттям 

відправився до Польщі, де зустрівся з керівником Головного Повстансько-

Партизанського Штабу Юрієм Тютюнником, який заборонив Юрію повертатися 

назад та відправив до табору м. Вадовиці, куди були інтерновані частини 

Зимового походу, зокрема, Запорізький кінний курінь. Восени 1921 р. Юрій 

Городянин-Лісовський (Горліс-Горський) втікає з табору, для приєднання до 

нового походу на Україну – Листопадового рейду.    

У другій половині свого життя, після втечі з табору для інтернованих Юрію 

Горліс-Горському не вдається взяти участь в Другому Зимовому поході. 

Всупереч загальному наказу, він не повертається до табору для інтернованих. 

Після перебування у шпиталі м. Новий Сонч Горський опиняється в Україні, де 

веде підпільну роботу спочатку в Києві, потім на Поділлі, за що опиняється у 

в′язниці. Провівши 8 місяців за гратами, виходить на волю, але вже в 1924 р. 

отримує новий термін – 15 років неволі за «контрреволюційну діяльність». 

Перебуває в тюрмах Києва, Вінниці, Полтави, Херсону; симулює психічне 

захворювання.  

У травні 1932 р. втікає з Херсонської психіатричної лікарні, їде до 

Новочеркаська, звідти – до Нижнього Новгороду. Працює на будівництві 

автомобільного заводу, де здобуває нові документи і кошти для поїздки в 

Польщу.  

Спочатку живе у Рівному, потім – у Львові, де виходять його спогади 

«Отаман Хмара», «У ворожому таборі», декілька видань Холодного Яру. Після 

1938 р. їде до Карпатської України, де працює вчителем.  

Після розгрому Карпатської Січі тікає до Югославії, пізніше переїздить до 

Парижа, де зустрічає німецьку окупацію. Працює в Берліні, очолює українську 

радіостанцію. У 1942 р. приїздить до Києва, відвідує Холодний Яр.  

У 1943 р. із наближенням фронту починає рух на Захід. 26 листопада 1943 

р. в православній церкві Святого Георгія у Львові бере шлюб з Галиною 

Талащук. Кінець війни подружжя зустріло в таборі для переміщених осіб у м. 

Новий Ульм. 25 вересня 1946 р. у них народилася дочка Леся. Але табір виявився 
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небезпечним місцем для українців, особливо колишніх військових. На його 

керівництво постійно тиснула радянська репатріаційна комісія задля видачі 

вояків УНР до Радянського Союзу. В цих умовах Юрій Горліс-Горський 

налагоджує зв′язок з британською розвідкою, куди передає імена радянських 

інформаторів. 26 вересня 1946 р. Юрія Горліс-Горського було вбито. Тіло 

письменника досі не знайдено.        

Отже, ми прослідкували діяльність Юрія Горліс-Горського як військового, 

громадського діяча, письменника. Так, він брав участь у Першій Світовій війні в 

складі Дикої (Кабардинської) дивізії, був поручником Першого українського 

полку ім. Богдана Хмельницького, хорунжим Богданівського полку Запорізької 

дивізії, осавулом 1-го куреня полку гайдамаків. Під час радянсько-фінської війни 

відправився на фронт, для створення військових формувань з полонених 

радянських солдатів; працював на польську розвідку – «двуйку», німецький 

Абвер та британський СІС.  

Як літератор, головною задачею вбачав збереженням пам’яті про Холодний 

Яр. Літературний доробок Ю. Горліс-Горського представлений 

автобіографічними працями "Ave dictator!","Отаман Хмара" (1934), "Червоний 

чортополох", "У ворожому таборі: Образки з підпільної роботи в Україні: 

Спогади із казематів ГПУ" (1935), "Холодний Яр" (1-ша ч. – 1935 р., 2-га – 1937 

р.) та ін. Як громадський дія, Ю. Горліс-Горський виступив одним з ініціаторів 

створення Української революційно-демократичної партій в 1946 р. 

Під час розробки теми, автором, спираючись на архівний матеріал, а також 

на мемуарну літературу Ю. Горліс-Горського, М. Сидора-Чарторийського, В. 

Ґренджа-Донського було створено картосхему переміщення Горліс-Горського, 

що охоплює період 1915-1946 рр. з позначенням непідтверджених місць 

перебування.                                  

На наш погляд, гостро потребують вирішення наступні питання: 

встановлення достовірних дат у біографії письменника; перевірка історичної 

достовірності участі Юрія Горліс-Горського в окремих військових кампаніях; 
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пошук архівного матеріалу щодо життя і діяльності Юрія Горліс-Горського; 

дослідження причин і обставин смерті письменника. 
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ОБРАЗ ЖІНКИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У РАДЯНСЬКІЙ 

ПЛАКАТНІЙ ПРОПАГАНДІ 

 

В СРСР у довоєнний період становлення до жінок розвивалося зовсім в 

протилежному від німців руслі. Довоєнна радянська державна політика в 

«жіночому питанні», була спрямована, на залучення жінок до суспільного 

виробництва, сприяла стрімкому розвитку емансипації з усіма її наслідками. Як 

результат, участь жінок у найбільш тяжкій фізичній праці, традиційно в 

«чоловічих» професіях визначалося, як величезне досягнення соціалізму, прояв 

справжньої рівності та звільнення жінок від «домашнього рабства». Ідеї такого 

собі звільнення жінок були найбільш популярні в молодіжному середовищі, а 

масові комсомольські призови, набори та мобілізації під гаслом «Дівчата в 
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авіацію!», «Дівчата на трактор!», «Дівчата на комсомольське будівництво!», 

тощо стали свого роду психологічною підтримкою до масової участі радянських 

жінок у війні, що наближалась [7]. 

Більшість авторів пропагандистських плакатів в СРСР у 1941–1945 рр.  

були чоловіки (В. Іванов В. Корецький). Хоча у такій сфері, як «жіночі» плакати 

були задіянні і такі художниці, як Єрьоміна, Бурова, Ватоліна. На плакатах саме 

цих авторів жінки виступають у головній ролі [4].  

Образ жінки періоду Другої світової війни є багатофункціональним, тому 

жіночі образи  у пропагандистській літературі масового використання (газетах 

та плакатах) є вкрай різноманітними. У плакатній та газетній пропаганді ми 

бачимо нестійкий образ жінки, який умовно можна поділити на кілька типів: 

образ матері; образ колгоспниці; образ жертви окупантів-фашистів; образ 

жінки-тилового працівника. 

Образ матері: плакатів, на яких жінка виступає в ролі матері не так багато, 

цей образ не міг грати головної ролі у формуванні типового жіночого образу в 

період війни, так як жінка в той період була не тільки матір'ю, але й «батьком» 

сім'ї. 

Образ колгоспниці: плакатів з образом колгоспниці зустрічається така ж 

кількість як і «образу матері». Головним персонажем таких типів плакатів є 

колгоспниця яка являється відповідальною за с/г сектор в час, коли чоловіки 

пішли на фронт. Головним завданням цієї жінки плакат проголошує «зумовити 

гарний врожай»[3]. 

Образ жертви окупантів-фашистів – це окрема категорія жіночих образів. 

Метою таких плакатів було збудити бажання помсти в радянських солдат. Це був 

такий собі типовий спосіб маніпулювання чоловіками через призму почуттів 

захисту слабких , тобто жінок та дітей. 

Картинки які розміщував на собі плакат такого роду, були досить 

жорстокими: вбивства або каліцтва жінок та дітей. Підписи також відповідали 

змісту загального сюжету: «Заступись, товарищ красноармеец!», «Папа убей 
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немца!», «Сын мой, ты видишь долю мою! Громи фашистов в святом бою!» та 

ін. [2]. 

Ці сюжети перекликаються з плакатами образу матері, серед яких також 

зустрічаються апелювання до воїна-захисника з благаннями визволити та 

захистити від фашистського ворога. 

Жінка – тиловий працівник: ідеї цієї наочної пропаганди збігаються з 

основною думкою плакатів, на яких зустрічаються образ жінки-колгоспниці, яка 

має замінити у виробництві чоловіків, що пішли воювати, надати фронту все 

необхідне для перемоги [5].  

З 1944 року з'являються такі плакати, в яких жінки закликають до 

відбудови зруйнованих міст про це свідчать плакати того часу: «Мы отстояли 

Ленинград восстановим его!», «Отстроим на славу!» [6]. 

Окрім всіх вищезазначених образів також зустрічаються образи 

фронтової подруги або медичної сестри, жінки засланої в Німеччину, ув'язненої 

концтабору, партизанки, донору та ін. [1]. 

Саме жінка символізувала Батьківщину, Вітчизну та Європу, яку союзники 

визволяли від нацистського гніту. Також існували зображення власної нації в 

жіночому обличчі із загальновстановленою тенденцією для військової 

пропаганди. Жіночі фігури втілюють страждання всього народу, благословляють 

чоловіків на участь у війні, на захист своєї країни та символізують горе та 

скорботу Вітчизни. 

Отже, ми бачимо, що образ жінки в радянській плакатній пропаганді з 

одного боку тягнув до «змужнілого» жіночого образу, з іншого тяжів до 

«символізації» жіночого буття та беззахисності перед лютим ворогом, завданням 

якої було надихати чоловіків-воїнів у боротьбі з нацистським окупантом. 
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ГАЛУЗІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 

Українська Спілка Образотворчих Митців (УСОМ) заснована в Торонто 

1955 року. Це була перша організація українських митців у Канаді, яка спочатку 

гуртувала тільки новоприбулих митців, що здобули мистецьку освіту в Європі. 

Прямим попередником УСОМ був Літературно-Мистецький Клуб у Торонто, 

зокрема Образотворча Секція Клубу, яку очолював активіст українського 

мистецького життя Михайло Дмитренко. Тому не дивно, що він став першим 

головою новозаснованої Української Спілки Образотворчих Митців. Засновано 

УСОМ з метою поширити діяльність та об’єднати всіх українських Митців у 

Канаді.  

У першій виставці УСОМ в 1957 році в Українському Домі в Торонто, взяло 

участь 18 Митців. Це були митці українці, що приїхали до Канади після Другої 

світової війни. Коли 1959 року відбулася Друга виставка, число учасників зросло 

до 24. Третя виставка, в якій взяли участь 23 мистці, була організована весною 

1960 року, а восени відбулася Перша осіння виставка. Наступні виставки 

відбулися в 1961, 1963, 1965 і 1967 роках. Між митцями перших виставок, крім 

таких відомих, як Катерина Антонович, Юліян Буцманюк, Михайло Дмитренко, 

http://akunb.altlib.ru/images/vov/p103.jpg
http://akunb.altlib.ru/images/vov/p103.jpg
http://akunb.altlib.ru/images/vov/p35.jpg


162 
 

Іван Кейван і Анатоль Струвер, були також молодші, як от Андрій Бабич, 

Микола Бідняк, Дарія Кравців-Ємець, Галина Новаківська, Ірина Носик, Ліда 

Палій, Петро Сидоренко, Омелян Теліжин та Ірина Шумська-Мороз.  

В шістдесятих роках у виставках УСОМ брав участь відомий канадський 

митець українського походження Василь Курилик. Також на початку 

шістдесятих років почали брати участь у виставках митці молодшого покоління, 

що приїхали до Канади, будучи ще дітьми, вчилися в канадських школах і 

здобули мистецьку освіту в університетах Канади. Це був дуже активний період 

виставкової діяльності УСОМ, який охоплював українських митців трьох 

генерацій з різних провінцій Канади [1, 27]. 

З  інших виставок варто згадати присвячену 1000-літтю Хрещення України 

у Міській Бібліотеці Торонто і виставку-продаж на користь Національного 

Музею у Львові в галереї Канадсько-Української Мистецької Фундації в 1990 

році. Крім того, в 1985 році УСОМ сприяла виданняю монографії Мирона 

Левицького. Треба відзначити, що спочатку виставки відбувалися в 

приміщеннях різних українських установ але з часом, коли в Торонто постали 

комерційні українські галереї, такі як «Ми і світ» та «Фокус», виставки УСОМ 

мали місце у цих професійних приміщеннях. Тепер виставки УСОМ переважно 

відбуваються у просторій галереї Канадсько-Украінської Мистецької Фундації 

(КУМФ) [1, 26]. 

З вибором Андрія Бабича головою УСОМ у березні 1994 року значно 

пожвавилася діяльність у Торонто. До нової Управи вперше були вибрані 

новоприбулі митці з України, які активно включилися у працю. Вже в травні 

відбулася спільна виставка з участю 28 членів у галереї Канадсько-Української 

Мистецької Фундації. У листопаді Управа УСОМ організувала виставку членів 

у місті Нью-Йорк в галереї Об’єднання Митців Українців Америки (ОМУА). В 

1994 році Управа і члени УСОМ прилучилися до акції передачі картин до Музею 

Українського Образотворчого Мистецтва в Києві, що була реалізована 

Канадсько-Українською Мистецькою Фундацією. З цієї нагоди відбулася 
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виставка «Повернення в Торонто», а потім у Києві заходами УСОМ і при 

співпраці КУМФ у листопаді 1995 року відбулася ретроспективна виставка 

основоположника УСОМ Михайла Дмитренка, якій передував бенкет на його 

честь. Перший аукціон УСОМ на користь Канадського Фонду Дітям Чорнобиля 

відбувся у квітні 1996 року. Восени того року з ініціативи УСОМ відбулася у 

Детройті у «Галереї Бегас» виставка «Воля», присвячена п’ятій річниці 

незалежності України. У цій великій спільній виставці взяли участь 62 митці з 

Канади та Америки. В травні 1999 року в Інституті св. Володимира в Торонто 

відбувся Другий аукціон УСОМ на користь Канадського Фонду Дітям 

Чорнобиля та каталогу виставки «2000» [2]. 

У виставці «2000» брали участь не тільки активні члени УСОМ з Торонто і 

околиць. На заклик Управи відгукнулися митці з Вінніпега та Оттави, Віндзору, 

Монреалю. Спеціальної уваги заслуговує Галина Новаківська, яка протягом 

багатьох років виставляла свої картини на всіх виставках УСОМ та була 

довголітнім членом Управи і заступником голови. Вибрані праці на виставку 

«2000» дуже різноманітні щодо тематики, напряму і техніки. Хоч в малюнках 

домінують фігуративність та предметність, виставка охоплює все – від 

традиційного мистецтва до сучасного, від реалізму до абстракціонізму, до 

постмодернізму. Виставлені праці є віддзеркаленням творчого доробку трьох 

генерацій Митців різних середовищ та шкіл, які тепер живуть і працюють в 

Канаді. Тут є митці старшого покоління, що переселилися до Канади після 

Другої світової війни, мистці, народжені в Канаді, і мистці, недавно прибулі з 

України. Це особливе явище, що заслуговує на визнання української громади. 

Можна сподіватися, що виставка «2000» — це тільки пролог до відновлення 

первісних цілей УСОМ: об’єднати якнайбільше українських Митців зі всіх 

провінцій Канади.  

Цікаво, що хоч тепер багато Митців у Канаді та Америці відійшли від 

малярських традицій на користь пошуків у нових жанрах, техніці та технології, 

таких як відео-інсталяції, перфоманс чи концептуальна творчість, для 

українських митців – учасників виставки малярство і скульптура в сенсі 
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мистецьких традицій двадцятого століття залишаються головним виявом 

творчості на порозі нового тисячоліття. 

У Вінніпезі відкрито Парк скульптура Лео Мола. Свого часу митець був 

знайомий з визначним діячем української культури Іваном Огієнком і виконав 

його скульптурний портрет, який подарував місту Львову (1992). Одна з вулиць 

Львова носить ім’я Івана Огієнка, де і встановлено скульптурне погруддя 

вченого. 

Митець є членом і колишнім президентом Об’єднання Митців Манітоби та 

дійсним членом Королівської академії митців Канади, Об’єднання 

Американських Митців США, Товариства митців в Мюнхені, Баварія, 

Німеччина, та Об’єднання Українських митців в діяспорі.[3] 

Таким чином, процес культуротворення, що тривав в Канаді, став вагомою 

складовою українського культурного простору. Його головною метою була 

духовна консолідація українців усього світу в інтересах відродження, 

збереження й примноження національно-культурних традицій власного народу. 

Це сприяло збереженню цілісності української культури, а в умовах 

незалежності – активізації потенціалу державотворення, зміцненню позицій 

українських переселенців у Канаді. 
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