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Сергій Гальчак (м. Вінниця)

Слово 
про 

ювіляра
В України є чимало видатних синів і

дочок, які стали її величчю, гордістю та
славою. У цій чудовій когорті й Олександр
Петрович Реєнт – доктор історичних наук,
професор, член-кореспондент НАН Ук-
раїни, заступник директора Інституту істо-
рії України НАН України, заслужений діяч
науки і техніки України, голова Національ-
ної спілки краєзнавців України, головний
редактор журналу «Краєзнавство».

Майбутній вчений народився 10 травня
1949 р. в с. Дяківці Літинського району Вінниць-
кої області. Як і всі сільські працелюби, змалку
звик трудитися, покладатися тільки на власні си -
ли, копіткою працею перемагати складні обста-
вини і проблеми, котрі так часто ставило перед
ним життя. Штрихи біографії О. Реєнта є прикла-
дом непростої долі сільського хлопця, що прагнув
знань і, не зважаючи на труднощі, досяг своєї
мети.

Ще з юних літ засвоїв просту життєву муд-
рість, на якій не раз наголошував батько Петро
Йосипович: «Шануй людей праці і знай всьому
справжню ціну». Саме від батьків Олександр  от-
римав свої перші уроки справедливості, навчився
поважати гідність людини, цінувати її працю.
Саме вони виховали сина в кращих традиціях ук-
раїнського народу, прищепили любов та повагу
до культури, звичаїв, традицій рідного краю, до
історії, котра згодом стала змістом його життя.

Не випадково ще в шкільні роки історичне
минуле рідних Дяківців, які беруть свій початок
від ХІІІ ст., створювало в його уяві тремтливу
ауру безперервності часу, нерозривного зв’язку
минулого і сучасного. Тоді ж з’явилася стійка
жага до нових знань про рідний край та буття
всього українського народу. Закінчуючи школу,
Олександр у виборі не сумнівався – його  вабила
професія історика…

У 1970 р., відслуживши строкову службу в
армії, вступив на історико-педагогічний факуль-
тет Київського державного педагогічного інсти-
туту ім. О.М. Горького (нині Національний пе-
дагогічний університет ім. М.П. Драгоманова).

Крім жаги до знань у студентські роки проя-
вив чималі організаторські здібності. Був обра-
ний секретарем комсомольської організації вузу,
під час літніх канікул три роки очолював сту-
дентський будівельний загін «Славутич», що ре-
гулярно приїжджав із Києва в радгосп «Буревіс-
ник» Наурзумського району Кустанайської
області (Казахська РСР).

У той самий час разом із студентами-одно-
думцями, у ході кампанії за збереження
пам’яток історії та культури України, виразно
продемонстрував свою громадську позицію: ак-
тивно підключився до збору коштів на реставра-
цію Золотих Воріт, які нині стали однією з візи-
тівок столиці, не шкодував на добру справу
частини своєї скромної студентської стипендії…

У 1975 р. здобув омріяну вищу освіту, закін-
чивши вуз із відзнакою. У 1975–1977 рр. працю-
вав у ньому викладачем. У 1977–1980 рр. був
аспірантом, молодшим науковим співробітником
Інституту історії АН УРСР.  У 1981 р. став канди -
датом історичних наук, 1991 р. – старшим науко-
вим співробітником Інституту. В 1988–1995 рр.
за сумісництвом також працював доцентом
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кафедри суспільних наук Київського державного
інституту театрального мистецтва ім. І.К. Кар-
пенка-Карого, у 1995 р., теж за сумісництвом, –
професором кафедри історії України Київського
державного лінгвістичного університету.

Новий етап у житті Олександра Петровича
розпочався 1994 р. після успішного захисту до-
кторської дисертації, коли його було призначено
в. о. заступника директора Інституту історії
з наукової роботи (10 липня 1996 р. Президія НАН
України затвердила  О. П. Реєнта на цій посаді).
1994 року науковець став також заступником го-
ловного редактора «Українського історичного
журналу», членом вченої та спеціалізованої вче-
ної рад Інституту історії України НАН України. 

Найбільшою його якістю як організатора
науки виявилося вміння вирізнити проблеми,
знайти засоби для їх вирішення. Як відзначається
у передмові до його книги «Україна ХІХ–ХХ сто-
літь. Роздуми та студії історика», «…О.П. Реєнт –
організатор і керівник від Бога. Він, перебуваючи
на посаді заступника директора Інституту історії
України НАН України, не тільки вміло координує
діяльність усіх підрозділів такої складної уста-
нови, якою є сучасний академічний інститут, але
й [з 19 травня 1999 р.] вправно керує роботою од-
ного з найбільших його відділів – історії України
ХІХ – початку ХХ ст. Знаходячи персональний
підхід до кожного зі своїх підлеглих, Олександр
Петрович, наче добрий диригент (в українській
народній традиції «регент», або ж «реєнт», тобто
керівник церковного хору, яким був колись предок
ювіляра, що й залишив своїм нащадкам прізви -
ще), вміє не просто надихнути кожного на твор че
виконання індивідуальних завдань, але й згурту-
вати колектив для реалізації спільних проектів».

У 1997 р. розпорядженням Президії НАН
України включений до складу редколегії «Енци -
клопедії історії України», з 1998 р. – член автор -
ського колективу науково-пошукового агентства
«Книга Пам’яті України» – «Безсмертя»: Книга
Пам’яті України (1941–1945 рр.)», з 2005 р. –
заступник голови редакційної колегії серії книг
«Реабілітовані історією. Київська область».
У 2006 р. розпорядженням Кабінету міністрів
України призначений головою Головної редакцій-
ної колегії «Книга пам’яті України». З 2000 р. –
голова редколегії збірника наукових праць
«Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст.».
Багаторічний член редколегії наукового видання
«Наукові записки Вінницького державного педа-

гогічного університету імені Михайла Коцюбин-
ського. Серія: Історія».

У 1997–2001 рр. О.П. Реєнт – заступник голо -
 ви, голова експертної ради ВАК України з історич-
них наук. З 2004 р. – член ДАК МОН  України.
В 2000 р. обраний членом-кореспондентом Націо-
нальної академії наук України. Ака демік Україн-
ської академії історичних наук. Почесний доктор
і професор Переяслав-Хмель  ницького держав-
ного університету ім. Г. Ско вороди,  почесний до-
ктор Ізмаїльського гуманітарного університету,
Прикарпатського національного університету та
Кам’янець-Подільського національного універси-
тету ім. І. Огієнка. Почесний член Центру дослід-
ження історії Поділля Інституту історії України
НАН України при Кам’янець-Подільському націо-
нальному університеті.

Підготував 31 кандидата і 18 докторів наук.
В Україні та далеко за її межами відомий як

талановитий вчений, потужний науковець-істо-
рик. Спеціалізується на проблемах теорії та
методології історичної науки, історіографії, на-
цієгенези та державотворення, соціально-еконо-
мічного й політичного життя, національно-ви-
звольних і суспільно-політичних рухів у ХІХ–
ХХ ст. Автор понад 700 наукових публікацій,
у т. ч. 30 монографій,  низки навчальних посіб-
ників та брошур.

Ще в радянські часи брав участь у підготовці
до видання VI тому «Истории Украинской ССР»
та «Истории классов и социальных слоев Укра-
инской ССР» (1984 р.). Підготував 17 статей до
енциклопедичного довідника про громадянську
війну в Україні (1984 р.). Співрозробник про-
грами досліджень історії митної справи в Україні
(для Академії митної служби), типової програми
кандидатського іспиту із спеціальності 07.00.01
– історія України. Співавтор підручника з історії
для учнів 9 і 10 класів загальноосвітньої школи.

Та особливо його науковий талант проя-
вився в роки незалежності України. Серед най-
більш відомих праць О.П. Реєнта, написаних
одноосібно чи в співавторстві, «Робітництво
України і Центральна Рада», «Україна: на межі
цивілізацій (історико-політологічні розвідки)»,
«Українська революція і робітництво: Соціально-
політичні та економічні зміни 1917–1920 рр.»,
«Українська національна ідея і християнство»,
«Українське наукове товариство. 1907–1921 ро -
ки», «У робітнях історичної науки», «Українські
визвольні змагання», «Нариси з історії україн-
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ської революції», «Україна в імперську добу
(ХІХ–ХХ ст.)», «Перша світова війна і Украї -
на», «Українська революція: Історичні портре -
ти», «Україна соборна. Наукові розвідки і ре-
цензії», «Усі гетьмани України. Легенди. Міфи.
Біографії», «Промислове виробництво в містах
і селах Подільської губернії кінця XVIII –
початку ХХ ст.», «Нариси життя Літинщини
1917–1921 рр.: революційні події та повсякден-
ність», навчальні підручники з історії України
і всесвітньої історії:  «Українська революція:
Навчальний посібник», «Історія України: На-
вчальний посібник для 9-го класу», «Історія Ук-
раїни. Новітня історія: Навчальний посібник
для 10 класу», «Історія України: Кінець XVIII –
початок ХХ століття: Навчальний посібник для
9 класу загальноосвітнього навчального за-
кладу», «Історія України у 10 класі. Навчально-
методичний посібник для вчителів» та інші.

Усі його наукові праці позначені актуаль-
ністю проблематики, солідною джерельно-мето-
дологічною базою, структурованою логікою
викладу, образним, легким стилем, свідчать, на-
самперед, про чітку громадянсько-патріотичну
позицію автора, глибину внутрішньої культури,
широту світогляду, велику працездатність.

Олександр Петрович Реєнт – один із провід-
них краєзнавців України, координаторів краєз-
навчого руху в державі. У 1980-х рр. був членом
експертної комісії по пам’ятках республікан-
ського Товариства охорони пам’яток історії та
культури. У середині 1990-х років коло його
обов’язків розширилося: у грудні 1996 р. обра-
ний заступником голови Всеукраїнської спілки
краєзнавців. Разом із академіком П.Т. Троньком
відроджував краєзнавчий рух в Україні, наполег-
ливо формував регіональні організації Спілки,
жваво розробляв перспективні напрями та про-
грамні положення діяльності краєзнавців. Як
член редколегії взяв участь у підготовці видань
«ІІ з’їзд Всеукраїнської спілки краєзнавців: Ма-
теріали і документи» (1997 р.), «Історичне кра-
єзнавство і культура: Наукові доповіді та пові-
домлення VIII-ї Всеукраїнської конференції»
(У 2-х ч., 1997 р.). Увійшов до складу редколегії
науково-популярного журналу «Краєзнавство»,
очолив журі секції «Історичне краєзнавство»
всеукраїнських конкурсів-захистів науково-до-
слідницьких праць учнів – членів Малої Акаде-
мії наук України. З 1999 р. – голова комісії з
історії краєзнавства згаданої наукової установи. 

У січні 2012 р. на V (позачерговому) з’їзді На-
ціональної спілки краєзнавців України делегати
одноголосно обрали його очільником Спілки.
У січні 2017 р. на VI з’їзді НСКУ краєзнавці
знову знову виявили йому високе довір’я.

Як голова Спілки, головний редактор жур-
налу «Краєзнавство», наукового збірника «Про-
блеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.»
невтомно пропагує збережену джерелами істо-
рію України, свого рідного краю, її призабуті або
заборонені свого часу для широкого оприлюд-
нення сторінки, її знаних і незнаних героїв у
своїх численних наукових публікаціях, виступах
на наукових форумах, у пресі, телерадіопереда-
чах, шляхом організації документальних виста-
вок. Користується глибокою повагою та заслуже-
ним авторитетом серед численного краєзнавчого
загалу країни.

За сумлінну працю та сподвижницьку ді-
яльність удостоєний високих відзнак і нагород.
Лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки  (за цикл праць «Україна крізь
віки»; 2001 р.), премії Президії НАН України
ім. М.І. Костомарова (за цикл робіт з проблем
історії та культури України; 2007 р.), премії
ім. Д. Яворницького (2009 р.). Заслужений діяч
науки і техніки України (за вагомий особистий
внесок у розвиток краєзнавства і збереження
національної історико-культурної спадщини;
1997 р.). «Відмінник освіти України» (за ваго-
мий внесок у підготовку підручників, навчаль-
них посібників та програм з історії України для
закладів освіти; 1996 р.). Почесний краєзнавець
України (за значний внесок у розвиток  крає -
знавчого руху, збереження національної істо-
рико-культурної спадщини та природних скарбів
України; 2016 р.). Нагороджений орденом «За за-
слуги» ІІІ, ІІ та І ст. (за вагомий особистий внесок
у дослідження історичної спадщини українського
народу, багаторічну плідну наукову і громадську
діяльність; 2006, 2013, 2019 рр.), відзнаками
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України, Національної академії наук України
тощо.

Нехай Ваш науковий ужинок, здобутки на
ниві громадської діяльності, шановний Олексан-
дре Петровичу, і надалі радують вагомим коло-
сом, а Ваша особистість продовжує вбирати усі
найкращі риси людини творчої, патріотичної,
відповідальної за день завтрашній. Світлої Вам
долі!

Слово про ювіляра
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Цвіте в маю садочок біля хати,
При зміні – президентський апарат,
А ми прийшли, аби Тебе вітати:
Тобі ж сьогодні – тільки 70!

Упевненою, зрілою ходою
В науці шлях уперто торував,
Боровся з негараздами й бідою, 
Але ніколи «задню» не вмикав.

Орав завжди і глибоко, й сумлінно, 
На кін поставив виховану честь
І не спускався навіть на коліно
Та дбав завжди про спільний інтерес.

Шанують розум й силу добрі люди–
Так повелося з давніїх давен,
Ти лідером бував завжди і всюди, 
Бо командирський мав здоровий ген!

У ті часи дарів ми не чекали,
Зароблене складали у «казан»
І те, як Студзагони працювали,
Ще й нині пам’ятає Казахстан.

Ти славився не тільки виробництвом, 
В громадських справах був ще той авторитет,
Бо ж під Твоїм умілим керівництвом
Бурхливо діяв комсомольський комітет.

Тобі дано не тільки керувати–
Пала вогонь, а не куріє дим,
Показуєш, як треба працювати
Й даєш велику фору молодим.

Куди б «еліта» наша не водила,
Куди б нас керівництво не вело,
Коли не дує вітер у вітрила,–
Ти сам берешся вправно за весло.

Ти маєш крицю дужої статури
Як кращі Вінниччини гордої сини,
І, хоч нема густої шевелюри,
Зате зовсім не видно сивини.

Ти звик долати труднощі усякі, 
Бо не в тепличних зручностях зростав,
Поставив там, де треба, залізяки
І от тепер іще міцнішим став!

Усе життя Він любить Валентину –
Такий собі родинний ветеран!
На цій сімейній диво-бригантині
Чи не вона, буває, капітан?

У Вас – чудові донечки й онуки,
Надійні та упевнені зяті,
Тож можуть відпочити трохи руки, 
Зробивши стільки доброго в житті.

Хоча живемо вже «не до зарплати», 
Та до роботи все ж встаєм зрання,
То ж ще потрібно нам повоювати
І рано пити чарку «на коня».

Зробити треба щедро і багато,
В поля зове господарський розмай,
Ще треба довго сіяти й збирати, 
То ж будь здоров і знову запрягай!

Олександр Лисенко (м. Київ)

Зробивши стільки доброго в житті
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Містечко Трипілля та його власники Дідовичі-Трипольські
у XVI – першій половині XVII ст.:

невідомі сторінки історії*
У статті висвітлюються невідомі сторінки історії Трипілля (суч. село Обухівського р-ну Київ-

ської обл.) за литовсько-польської доби, зокрема надання йому магдебурзького права і міського ста-
тусу королем Стефаном Баторієм у 1580 р. Віднайдений авторкою пергаментний оригінал привілею
на магдебурзьке право Трипіллю є цікавою і рідкісною знахідкою. Він походить з архіву князів Сан-
гушків, нині зберігається у Державному архіві Польщі в м. Краків (відділення на Вавелі), його текст
публікується наприкінці статті і вводиться до наукового обігу. 

Ключові слова: бояри-шляхта, привілеї, магдебурзьке право, Дідовичі-Трипольські, Трипілля,
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Trypillia: the Town and Its owners Didovichy-Trypilsky
in the XVIth – the first half of the XVIIth century.

The Unknown pages of history
The article is devoted to the research of the unknown pages of the history of Trypillia (a village of

Obukhiv district of Kyiv region) during the Lithuanian-Polish period, in particular, the act of granting of the
Magdeburg law and the urban status for the town by King Stephan Bathory in 1580, based on the sources
from Cracow and Kyiv archives. It was discovered the original chartered right of the Magdeburg city-law
for Trypillia. This is an interesting and rare artifact. The document originates from the Archive of Sangushko
family. The archive of these princes is located in the State Archive of Poland in Cracow (Wawel department);
the text of the manuscript is published at the end of the article. The initiators that granted the Magdeburg
law for Trypillia were its owners: the members of the old local boyar family of Didovych-Trypilsky, the sons
of Vasyl’: Fedir the Elder, Zhdan, Hapon and Fedir Jr. It also tells about some members of this family
and the difficulties with the acquisition and the sale of their estates in Kyiv region and Ovruch district,
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inter-neighborhood and family conflicts in the XVIIth – the first half of the XVIIth century. For the purpose
of further elaboration on this topic, previously unknown archives from Krakow and Kyiv have been incorpo-
rated.

The research methodology is based on the principles of historicism, systemicity, science, interdisciplinary.
The following general-historical methods have been used: historical-genetic, terminological analysis, com-
parative, typological. The authors adhere to the civilizational approach and principles of cultural and intel-
lectual history.

The author came to the conclusion that during the investigated period there were significant changes in
the history of Trypillia: thanks to the active work of its owners, from a small village, it became a town with
the Magdeburg Law, a castle and a parish. In the middle of the XVIIth century, the Didovichy-Trypilsky
family has increased substantially, which led to the dispersal of the lands in its’ ownership among the nu-
merous heirs who, in search of profits, pursued an active land policy (leasing out separate estates, keeping
the other owners away from the village, seeking to expand their lands though invasion of their neighbors,
etc.), often using illegal means, which made the family increasingly unpopular among its peers. They re-
mained inactive, however, when it came to the local political scene and were usually not elected into the
voivodeship governments, with the exception of Fedir Vasylovych (the Senior), who was elected ambassador
to the Sejm in 1572 and became a deputy to the Lublin Tribunal in 1592. All members of the family remained
faithful to Orthodoxy. Certain circumstances forced them to sell their estates in the Kyiv region and to settle
down in the Ovruch region, where they laid strong roots. During the Cossack Revolution of the middle of the
XVIIth century, the town of Ovruch became a Cossack stronghold. It permanently lost its’ status of the city
with the Magdeburg Law. And in the postwar years, the Trypillia Castle gradually collapsed, turning into
ruins.

Key words: nobility, privileges, Magdeburg Law, Didovichy-Trypolsky, Trypillia, Kyiv Voivodeship, Ovruch
district, The Grand Duchy of Lithuania, the Polish Lithuanian Commonwealth,  the XVIth – the 1st half of the
XVIIth century.

Містечко Трипілля та його власники Дідовичі-Трипольські у XVI – першій половині XVII ст.:
невідомі сторінки історії
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1 Полное собрание русских летописей. – Т. 2. Ипатьевская летопись. 2-е изд. СПб., 1908. Стлб. 209-
212. 

Село Трипілля Обухівського району Київ-
ської області асоціюється у сучасників насампе-
ред з археологічною культурою, про яку світ
дізнався у 1897 р. завдяки розкопкам Вікентія
Хвойки. Відзначення 150-річниці від дня народ-
ження знаного археолога дало поштовх для від-
криття у 2002 р. нового приміщення обласного
археологічного музею у Трипіллі, де нині експо-
нуються знахідки та артефакти різних епох –
палеоліту, доби бронзи, трипільської культури,
скіфської доби, Київської Русі, литовсько-по-
льського періоду, ХІХ–ХХ ст. Маловідомими за-
лишаються сторінки історії цього поселення у
XVI – першій половині ХVІІ ст., зокрема, щодо
власників – шляхтичів Дідовичів-Трипольських
і зовсім невідомим є факт про надання йому ста-
тусу міста і маґдебурзького права у 1580 р. по-
льським королем Стефаном Баторієм, про що
йтиметься нижче.

Перша літописна згадка про Треполь пов’я -
зана з битвою, що сталася 26 травня 1093 р. на
правому березі р. Стугна між великим князем
київським Святополком Ізяславичем і полов-

цями, які завдали нищівної поразки об’єднаним
силам київського, чернігівського і переяслав-
ського князів1. У другій половині ХІІ ст. Тре-
поль був центром невеликого князівського уділу
(у 1161-67 рр. тут князював Володимир Мстис-
лавович, з 1176 р. – його син Мстислав), але під
час монголо-татарської навали 1240 р. зазнав
значних спустошень. У литовські часи посе-
лення поступово відроджувалося, а на місці дав-
ньоруських укріплень з’явилися нові. У 1999 р.
київські археологи В. Петрашенко і В. Козюба
обстежили у центрі села територію літописного
Треполя й описали цю багатошарову пам’ятку,
зробили її обміри: даний комплекс займає цен-
тральну частину острівного підвищення (висо-
тою до 25 м) на березі Дніпра, що має форму
правильного трикутника, повернутого своєю
основою до Дніпра; довжина суцільного урви -
ща вздовж ріки становить 800 м, довжина двох
інших сторін-катетів – 500 м, висота острівного
підвищення-трикутника – 30 м. Загальна площа
усього комплексу становить 12 га. Західний
бік підвищення складається з урвищ висотою



до 10 м, південний
плавно спускається
до заплави. З захо ду
омивається р. Крас -
ною, з півдня воно
було захищене рука -
вом цієї ж річки, який
зараз засипано2. (Іл.1). 
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2 Петрашенко В.О., Козюба В.К. Узбережжя Канівського водосховища (каталог археологічних пам’яток).
К., 1999. С. 15-16.

3 «Данина Дедковичу на село Трыпол въ Киевъскомъ повете». Див.: Užrašymų knyga 6 (1494-1506) / Lie-
tuvos istorijos institutas; parengė A. Baliulis. – Vilnius, 2007. S. 234, № 366; Клепатскій П. Очерки по исторіи
Кіевской земли. Т. 1. Литовскій періодъ. Одесса, 1912. С. 361.

4 Докладніше див.: Однороженко О. Шляхетська геральдика Київської землі ХV – першої половини
ХVІІ ст. за архівними джерелами та матеріалами сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих // Сфрагіс-
тичний щорічник.– К., 2012. Вип. 2. С. 213-214. Ілюстрації – Прориси особових печаток Дідовичів-Триполь-
ських – О. Однороженка.

5 Голубев С. Древній помяннікъ Кіево-Печерской лавры (конца ХV и начала ХVІ ст.) // Чтенія въ Исто-
рическомъ обществѣ Нестора-лѣтописца. Кіевъ, 1891, кн. 6. – С. 46-48; Яковенко Н. Українська шляхта з
кінця ХVІ до середини ХVІІ ст. Київ, 2008. С. 19, 167.

6 Lіetuvos Мetrika (1427-1506). Užrašymų knyga 5. Parenge A. Baliulis, A. Dubonis, D. Antanavicius. Vilnius,
2012, nr 527. S. 343.

Іл. 1. 
Дівич-гора 
у Трипіллі.

Сучасне фото

Протягом усього XVI ст. Трипілля незмінно
перебувало у власності київських зем’ян Дідо-
вичів. Засновником цієї родини можна вважати
Данила Дідовича (Дѣдка), якому 18 березня 1500
р. листом великого князя литовського і короля
польського Олександра було надано право влас-
ності на це поселення, де на той час проживало
7 «служебних людей», які несли службу на ки-
ївський замок, сплачували на користь воєводи
Дмитра Путятича на рік по 2 лисиці і 5 возів
сіна3. Відтоді усі представники цієї родини по-
чали йменуватися Дідовичами-Трипольськими,
в якості родового герба вони уживали власний
печатний знак у вигляді стовпа в супроводі двох
півкіл, що лежать кінцями одне до одного згори

та знизу4. (Іл. 2.1–2.5). Вони належали до місце-
вого панського роду, що сягає корінням у
домонгольську добу, доказом чому може бути
перелік 460 імен, внесених представником цієї
родини Івашком у поминальний реєстр Пом’я -
ника Києво-Печерського монастиря у першій
чверті XVI ст. («Рωд пана Ивашка Дѣдкович»),
серед яких – п’ять князівських і чотири імені
«чорноризців» або печерських старців (Нестор,
Андрій, Даміян, Мартіян)5.

У 1505 р. Данило Дідович (Дедко) їздив з
посольством вел. кн. лит. і короля польського
Олександра до Перекопської Орди хана Менглі-
Гірея6. За ці та інші заслуги він став державцею
Брагінської волості у 1506 р., на додачу до цього

Іл. 2.1–2.5. Власні печатні знаки, уживані Дідовичами-Трипольськими в якості родового герба
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7 Яковенко Н. Українська шляхта .... С. 200.
8 Užrašymų knyga 6…– S. 165, № 241;  Клепатскій П. Очерки по исторіи Кіевской земли. – С. 304-305.
9 Lіetuvos Мetrika (1427-1506). Užrašymų knyga 5…, nr 187. S. 115.
10 Там само; Акты Литовской Метрики. Т. 1. Вып. 2. 1499–1507 / Собраны Ф.И. Леонтовичем. Варшава,

1897. № 428.
11 Rulikowski E. Trypol // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa,

1892. T. XII. S. 534.
12 Книга Київського підкоморського суду (1584-1644). / Підгот. В. Кравченко, В. Німчук, В. Страшко,

Н. Яковенко. К., 1991. С. 153.
13 Там само.
14 Rulikowski E. Trypol …  S. 534.
15 Российский государственный архив древних актов, г. Москва (далі – РГАДА). Ф. 389, оп. 1, д. 563,

л. 98; Ревізії українних замків 1552 р. / Підгот. В. Кравченко. (Макет книги). С. 142.
16 РГАДА. Ф. 389, оп. 1, д. 563, л. 112 зв.; Ревізії українних замків 1552 р. … С. 154.
17 Литовская метрика. Отдел 1. Часть 3. Книги публичных дел.  Переписи войска литовского // РИБ.

Т. 33.  – Петроград, 1915. С. 1236.
18 Книга Київського підкоморського суду …  С. 153.

отримав право дворічної оренди черкаської кор-
чми як відшкодування за понесені на господар-
ській службі збитки, бо «будучи на нашой служ -
бе у Орде Перекопской, травячися и впоминки
даючи, всего того выдал 200 коп и 30 коп гро-
шей»7. В якості віна по першій дружині Марії
(вдові по Степану Мутишичу) він дістав села Ку-
чуків, Лодижичі, Теремці, Білки на р. Прип’ять;
право на володіння ними йому підтвердив вел.
кн. лит. Олександр 13 жовтня 1497 р.8 Однак це
незабаром викликало невдоволення дочки покій-
ного – Настасії Мутишівни, яка поскаржилася
на нього до господарського суду з метою повер-
нути собі ці маєтки, на що київський боярин від-
повів: «а Дедко мовил перед нами, што ж я тые
именя держу по своей жонѣ, а по твоей мачосе
для того, што ж есми поплатилъ многие пенези,
долги отца твоего, и много пенезей есмо своих
на тыи именя наложилъ, и над то ты змовила ся
зо мною, и всих тых именей мне поступила ся,
и взяла еси у мене выправу, вено 30 гривен, и на
то ми еси лист свой дала, и подлуг того твого
листу тыи именя вышей писаные господар его
мл. великий княз Александръ листом своим по-
твердил мне на вечность»9. Згідно з вироком
суду від 17 січня 1499 р., позивачка мала ком-
пенсувати бояринові Дідку кошти, витрачені
ним на виплату їй виправи й утримання цих по-
селень, сумарно 130 кіп гр. лит., після чого він
міг повернути їй маєтки10.

У тестаменті Д. Дідовича, датованого 5 січня
1519 р., зазначено, що він був у другому шлюбі
з княжною Пронською (спорідненою з Фурсами

і Халецькими), мав з нею єдиного сина Василя,
який успадкував Трипілля11. Однак, Василь на
деякий час втратив це поселення: справця Київ-
ського воєводства, князь Андрій Сангушко-Ко-
шерський відібрав його на користь київського
замку («Триполъ отнялъ и к замъку Киевъскому
привернулъ»)12. 2 квітня 1542 р. король Зигмунт І
підтвердив Василю Дідовичу право власності
на це поселення і наказав Сангушко-Кошер-
ському повернути його попередньому власни-
кові13. Завдяки одруженню з Соломонідою Су-
ринівною Василь (в якості віна) набув села в
Овруцькому повіті: Клочки, половину Шепели-
чів, Ремезове, а в Київському повіті отримав по-
ловину Соловіївки і Княжичі14. За даними ревізії
Овруцького замку 1552 р., Василь мав також
свій двір на території замку («Василья Дεдковъ
дворъ»)15, зі своїх маєтностей – трьох сіл спла-
тив такі податки: з с. Клочки – 4 служб – 2 копи
гр. лит. і 22 гр., 5 кадей меду; з с. Сидоровичі –
2 служб – 5 відер меду; з с. Чиколовичі – 2 служб –
4 копи гр. лит. і 2 каді меду16. Імовірно він помер
у середині 1560-х років, оскільки відомо, що
28 вересня 1567 р. його вдова виставляла вер-
шників на попис війська ВКЛ («Дѣдковая Соло-
монида Суриновая з Овручова з ыменей своихъ
Клочкова а Чиколовичь  кони 2, панцыри, согай-
даки, рогатины»)17. 13 червня 1568 р. король Зиг-
мунт Август підтвердив право власності нащад-
кам Василя Дідовича на Трипілля, а листом
київського намісника Василя Рая від 14 грудня
1568 р. Федора Васильовича та його молодших
братів «ув’язали» у цю маєтність18. 



Напередодні Люблінської унії 1569 р. Три-
пілля, мабуть, переживало період занепаду і
майже лежало «пусткою», що відзначили коро-
лівські ревізори у 1571 р.: «Trypol na Dnieprze De-
dków – pusty, ciągłych niema»19. Але за даними
регестів з київської ґродської книги 1571 р. це не
зовсім відповідало дійсності: 15 серпня вірмени
Солтани скаржились на шляхтичів Триполь-
ських за наслання своїх підданих з с. Трипілля
на с. Халеп’я20, а 19 серпня було проведено роз-
межування поміж їхніми володіннями і встанов-
лені чіткі кордони21. Однак уже 22 вересня Сол-
тани скаржились до суду на Трипольських через
захоплення ними Халепських ґрунтів22. 16 жов-
тня останні встановили на них межові знаки –
копці23. У квітні і серпні 1577 р. Трипольські
брали участь у розмежуванні ґрунтів с. Княжичі,
що належали Солтанам, і с. Музичі – Івана Про-
скури-Сущанського24. Того ж року вони спробу-
вали привласнити землі у с. Крилів, що нале-
жали заможному київському купцю Андрію
Кошколдейовичу, який на той час перебував у
скрутному становищі через конфлікти з іншими
землевласниками. 16 липня 1577 р. київський
воєвода, князь В.-К. Острозький своїм листом
наказував Трипольським повернути А. Кошкол-
дейовичу захоплені у нього землі у с. Крилів25,
але ті не поспішали з поверненням, що видно зі
скарги потерпілого від 20 серпня 1577 р.26

У 1570-х роках сини Василя Дідовича збіль-
шували володіння в Овруцькому повіті шляхом

купівлі й обміну з метою концентрації земель
у своїй родині. Старший син Федір 17 червня
1571 р. купив у Льва Вялковського село Доро-
гинь за 300 кіп гр. лит.27 Дідовичам-Триполь-
ським у ті часи також належали: село Богданів-
щина на обох берегах р. Норинь, куплене у
жовтні 1578 р. у Івана Сингура, а також двір в
Овручі, який вони набули в 1576 р. у результаті
обміну на село Шепеличі, ще два двори отри-
мали від пана Філона Кміти в 1579 р. в обмін на
село Шепеличі (один в Овручі, а другий під Ов-
ручем з землею Коцівською); села Блисківщина
і Ноздрище над р. Норинь, куплені у 1582 р. у
Юрія Бокія28. У 1579 р. Ждан Васильович зро-
бив обмін зі своїм двоюрідним братом Іваном
Солтаном, київським ґродським суддею: поло-
вину села Княжичі на р. Ірпінь і половину с. Соло -
віївки над р. Стугна, що дісталися йому у спадок
по матері, обміняв на частини у селах Давидко-
вичі над р. Ушою (Уж) і Черніговці поблизу
Овруцького замку, а також поле під Овручем
(«у Княжполи у дуба Сеньковского») з допла-
тою від Солтана 50 кіп гр. лит. Цю угоду вони
засвідчили спочатку в Київському ґроді на роч-
ках (у присутності намісника Федора Дідка-
Триполь ського і писаря Льва Верещаки), далі
в овруцькому ґроді (при підстарості Рафалу
Вітовському і писарі Дмитру Рапштинському),
потім занесли копію до книг Руської канцеля -
рії у Варшаві29. 15 січня 1586 р. Трипольські
продали Дмитру Єльцю 1/5 частину с. Ремези за
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19 Źródła dziejowe. T. XXII. Polska XVI wieku pod wzgłędem geograficzno-statystycznym. T. XI. Ukraina
(Kijów-Bracław). Opisane przez A. Jabłonowskiego. – Warszawa, 1897. S. 184.

20 Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Інститут рукопису (далі – НБУВ. ІР). Ф. 1. –
№ 4104. – Ч. І. – № 3219-3221.

21 Там само. – № 3225. Зберігся опис цих кордонів: «границя між панами Трипольськими і панами
Солтанами, вірменами, від ґрунтів села Халеп’я, починаючи на нижчому копці перевалочного Дніприща до
перевалу, який спадає вниз, ліворуч від Солтанів – луки озера Оболонє, а праворуч – Трипольських, далі
пройшовши до гирла р. Бобровиці, звідти у верхів’їв р. Бобровиці у поля, де аж до верхів’їв Черніховської
дуброви по правій стороні – Трипольських,  а по лівій – вірмен Солтанів, а від Черніховської дуброви до Ган-
кого поворота, звідти просто йде до гирла Халеп’я і Дніпра, по одній стороні вниз ґрунт Харленського, а
вгору до гирла Халеп’я усе належить панам Солтанам».

22 Там само. – № 3233.
23 Там само. – № 3243, 3247.
24 Там само. – № 3273, 3296, 3300.
25 Там само. – № 3295.
26 Там само. – № 3298.
27 НБУВ. ІР, ф. 1. – № 4104. – Ч. І. – № 3458, 3507, 3509.
28 Там само. – № 3304, 3306, 3493, 3534, 3536, 3551, 3636.
29 РГАДА, ф. 389, оп. 1, спр. 195, арк. 352 зв. – 355 зв.



60 кіп лит. гр.30 7 жовтня 1586 р. бездітна сестра
Дідовичів-Трипольських відписала братам свою
частину у с. Черніговці і двір в Овручі31. 

За даними Е. Руліковського, Василь Дідо-
вич-Трипольський помер близько 1599 р., зали-
шивши по собі п’ятьох синів: Федора старшого,
Ждана, Михайла, Гапона і Федора молодшого,
які того ж року ділили поміж собою батьків-
ський спадок32. Віднайдені в архівах Києва і
Кракова джерела дають можливість уточнити і
скорегувати висновки польського історика. Зок-
рема документ, що публікується нижче, засвід-
чує, що Василь помер значно раніше за вказаний
рік, а його сини самостійно у 1580 р. виступили
ініціаторами надання Трипіллю привілею на
маґдебурзьке право. В ньому не згадується ім’я
сина Михайла, який, вочевидь, теж помер ра-
ніше. Василь мав ще й брата Івана (мабуть двою-
рідного по матері), йому у спадок дісталися час-
тини сіл Трипілля і Стрем’ятичів, які він у 1571
і 1575 рр. віддавав у заставу Іванові Черкасу за
100 кіп лит. гр.33. 

Виявлений нами оригінал привілею на маг-
дебурзьке право для Трипілля дозволяє пролити
світло на деякі невідомі факти з історії цього по-

селення, зокрема уточнити дату побудови замку –
початок 1580-х років. Цей документ – унікальна
знахідка, він дивом дійшов до нашого часу, зва-
жаючи на масові втрати архівів українських міст
ранньомодерної доби. Текст привілею через не-
відомі нам обставини свого часу не був вписа-
ний у книги Руської метрики, не збереглись інші
його копії, тому тривалий період він залишався
незнаним історикам.

На відміну від більшості тогочасних доку-
ментів, вписаних до книг королівської канцелярії,
даний привілей написаний не латиною чи поль -
ською мовою, а кирилицею, мабуть, на прохання
власників Трипілля. Палеографічний аналіз по-
казує, що це оригінал, писаний на пергаменті, за-
свідчений підписами короля Стефана Баторія та
писаря Руської (Волинської) канцелярії Лаврентія
Пісочинського, а також печаткою Коронної кан-
целярії. Документ нині зберігається у Держав-
ному архіві Польщі в м. Краків (відділення на Ва-
велі), у фонді «архів князів Сангушків», має
задовільний стан збереження, але в кількох міс-
цях текст пошкоджений. При публікації у квад-
ратних дужках нам вдалося реконструювати ок-
ремі втрачені місця тексту (Іл. 3, 4).
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30 НБУВ. ІР, ф. 1. – № 4104. – Ч. І. – № 3730.
31 Там само. – № 3595, 3603, 3741.
32 Rulikowski E. Trypol …  S. 534.
33 НБУВ. ІР,  Ф. 1. – № 4104. – Ч. І. – № 3252, 3324, 3474.

Іл. 3. Привілей на магдебурзьке право Трипіллю 1580 р. Оригінал



Привілей датується ймовірно 23 вересня
1580 р. і, як зазначається наприкінці тексту до-
кумента, був виданий в обозі під містом Великі
Луки (сучасне місто Псковської обл., Росія), яке
за місяць до того здобули королівські війська
і реєстрові козаки, незадовго до завершення
Лівонської війни. На місці запису перших літер
місяця текст пошкоджено, але укладений ітіне-
рарій короля Стефана Баторія дає можливість
точно встановити, що ця подія сталася саме у ве-
ресні, оскільки відомо, що з 27 серпня по 3 жов-
тня король перебував у згаданому місці, а потім
вирушив у напрямку Невеля (7–13 жовтня) і
Полоцька (16–23 жовтня)34.  

З огляду на прикордонний статус Київського
воєводства, однією з найважливіших функцій
міст регіону була оборонна. Королівська влада,
декларуючи своє зацікавлення і потребу у коло-
нізації нових земель та будівництві оборонних
споруд, не мала на це достатньо коштів, тому
всіляко заохочувала місцеву адміністрацію та
підтримувала приватні ініціативи. Цим власне і
скористалися власники Трипілля, які звернулись
до короля Стефана Баторія з відповідним про-

ханням. Можемо припустити, що посередником-
протектором між братами Трипольськими і коро-
лем виступив тодішній писар Руської канцелярії
Лаврин Пісочинський35.

У пограничних регіонах при заснуванні кож -
ної міської осади в першу чергу звертали увагу
на потребу захисту від частих нападів татар-
ських загонів, а також на потенційну загрозу з
боку Московської держави, тому закладення но-
вого міста розпочинали з будівництва замку. На
початку привілею для містечка Трипілля теж за-
значалося про цю обставину, зокрема те, що
шляхтичі Трипольські на «властномъ ωтчизномъ
кгрунтε своємъ в зεмли Киεвской, за Києвомъ
унизу рεки Днεпра, на шляхох татарских над
Днεпромъ лεжачомъ», збиралися своїм коштом
побудувати замок: «ку ωборонε и вεликому
убεзпεчεню ωт нεприятεля поганства татар хо-
чуть коштомъ и накладомъ своим замокъ збудо-
вати и мεсто ωсадити, бεз пεрεказы инших мεстъ
и пожитковъ наших»36. 

За дослідженнями археологів та істориків,
трипільський замок був розташований у зручному
для оборони місці. З півночі долина закривалася
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34 Wrede M. Itinerarium króla Stefana Batorego 1576–1586. Warszawa, 2010. S. 107.
35 Докладніше про нього див.: Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569–1673 рр.

Студія з історії українського регіоналізму в Речі Посполитій. Острог; Львів, 2003. С. 140–145; Крикун М.,
Піддубняк О. Волинський маєток Лаврина Пісочинського (придбання села Кунева і захист права власності
на нього) // Соціум: Альманах соціальної історії. К., 2010. Вип. 9. С. 97–103.

36 Archiwum Narodowe w Krakowie (далі – ANK). Dział na Wawelu. – Archiwum Sanguszków. – Teki Rzym-
skie. – Sygn. XIVa. – Nr 48.

Іл. 4. Привілей на магдебурзьке право Трипіллю 1580 р. Оригінал, зворот



Дівич-горою, з півдня – наддніпрянським кря-
жем, зі сходу – р. Дніпро. Замкові фортифікації
знаходилися на мису гори між ріками Красною
і Дніпром. Вони мали овальну форму з діамет-
рами 150 і 200 аршинів і зручно підходили до
води і, вірогідно, мали браму від Дніпра. Ці ук-
ріплення практично нависали над переправою,
що вела від гирла р. Красна. Від самого міста
замок відділявся валом та ровом. Міські укріп-
лення складалися з валів, що йшли у три яруси.
Над брамою була башта. У довжину фортеця
мала 600-700 аршинів, у ширину – 200-300 ар-
шинів37. У 2011 р. на ділянці в урочищі Посадова
гора проводилися розкопки співробітниками
Обласного археологічного музею, під час яких
були виявлені фрагменти керамічного посуду
різного часу: давньоруського – ХІ–ХІІІ ст. та піз-
нього середньовіччя. По вулиці Рибальській була
знайдена цегла-«литовка», фрагменти кісток,
зокрема людських – їх виявлено у зсуві в лесі.
Над цим місцем у давньоруські часи розташову-
вався укріплений дитинець, а у литовсько-по-
льські часи – замок. Траса по згаданій вулиці
проходить шляхом в’їзної дороги до замку, від
якого на поверхні помітні сліди рову та валу, що
його оточували. Місцеві археологи припуска-
ють, що знайдена цегла походить з давніх споруд

замку38 i що власники Трипілля побудували там
палац з цегли-«литовки»39. Про мурований замок,
побудований боярами Детьковичами (Треполь-
ськими) близько 1550 р., згадують автори статті
про Трипілля у Вікіпедії40. Дане твердження ви-
кликає сумнів, адже відомо, що всі тогочасні
замки у Київському воєводстві будувалися ви-
ключно з дерева і трипільський не був тому ви-
нятком. За спостереженнями Олега Мальченка,
«український прикордонний будівельно-форти-
фікаційний світ був світом дерев’яних конструк-
цій. Лише в небагатьох випадках суперником де-
рева виступало каміння»41. Але це виключення
стосувалося переважно замків Поділля і Гали-
чини. Тож знайдена на Посадовій горі під час
розкопок цегла скоріше за все належала найбіль-
шій місцевій церкві (Іл. 5, 6).

Король своїм привілеєм надавав Дідовичам-
Трипольським право на осадження і заселення
містечка вільними людьми, ремісниками та при-
бульцями з різних місць. Трипіллю надавалося
маґдебурзьке право за прикладом інших міст,
але без будь-якої конкретизації і взірця: «В ко-
тором мεстε надаεмъ вольность и право
майдεборскоε прикладомъ и порадкомъ такимъ,
яко ся в ынших мεстεх заховуεть, яко ωни похо-
чуть». Інакше кажучи, від власників Трипілля
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37 Петрашенко В.О., Козюба В.К. Узбережжя Канівського водосховища…  С. 17; Мальченко О. Укріплені
поселення…  С. 271.

38 Відейко М.Ю. Розвідки Обласного археологічного музею // Археологічні дослідження в Україні 2011. –
Київ: Інститут археології НАНУ, 2012. С. 236.

39 Відейко М.Ю. Трипілля // Енциклопедія історії України у 10-ти т. Т. 10. С. 152.
40 https://uk.wikipedia.org/wiki/Трипілля
41 Мальченко О. Укріплені поселення Брацлавського, Київського і Подільського воєводств (ХV – перша

половина ХVІІ ст. Київ, 2001. С. 89.

Іл. 5. Фрагмент карти Київської губернії. XVIII ст.
(РГАДА, ф. 192, оп. 1, Киевская губ., № 5;

http://rgada.info/geos2/zapros.php?nomer=947) 

Іл. 6. Введенська церква 1797 р. 
(Павлуцкий Г. Деревянные и каменные храмы. 

К., 1905, альбом, № 17)



залежало те, яку модель управління містом вони
оберуть і разом з тим судочинство, порядок і ор-
ганізацію міського життя. Власне, такі засади
були характерні для багатьох приватних міст,
яким надавалися локаційно-маґдебурзькі приві-
леї. Зазвичай, взорувалися на сусідні міста з
таким статусом42. 

Як правило, у подібних привілеях значна
увага приділялася також і організації торгівлі,
що проявлялось у наданні дозволу на прове-
дення щорічних ярмарків і щотижневих торгів.
Власникам Трипілля дозволялося самим встано-
вити терміни проведення цих ярмарків, але
таким чином, щоб вони не збігалися з ярмар-
ками у сусідніх містах і не перешкоджали там-
тешній торгівлі. Згідно з привілеєм, у Трипіллі
встановлювалися щотижневі торги кожної п’ят-
ниці. 

Важливо, що місцевим жителям надавалося
право на вільне шинкування спиртними напоями
без сплати до господарського скарбу спеціаль-
ного податку – капщизни і виконання за це по-
винностей. Тобто для них встановлювалися спе-
ціальні пільги, що мало поліпшити їхній
добробут і, відповідно, сприяло економічному
розвиткові містечка. На відміну від інших міст,
яким надавалася така «вольнизна» на окресле-
ний термін, у даному привілеї час дії цієї пільги
не вказувався. У ньому не йшлося про дозвіл на
будівництво споруд різного призначення, харак-
терних для міст з маґдебурзьким статусом – ра-
туші, «постригальні», міської лазні, крамниць і
т. п. Можемо припустити, що міське судочин-
ство відбувалося в замку, що було звичним для
інших приватних містечок, а будівництво гро-
мадських споруд залежало від волі власників.

Надання магдебурзького привілею, без-
умовно, прискорило соціально-економічний роз-
виток містечка і всієї волості, сприяло припливу
до нього нових людей, найчастіше – втікачів з
інших поселень правобережної Київщини. Роз-
будовуючи Трипілля і замок як свою резиден-
цію, Дідовичі-Трипольські напевно прагнули до-
рівнятися до заможнішої і більш титулованої
знаті, на яку взорувалася середня і менш за-

можна шляхта. На кінець ХVІ ст. кордони Три-
пільської волості збільшилися у кілька разів. Усе
це могло викликати неприховану заздрість і роз-
дратування у могутніх сусідів – князів Острозь-
ких. Упродовж 1591–1595 рр. Федір, Гапон,
Ждан і Федір молодший Дідовичі-Трипольські
вели судову тяганину з київським воєводою,
князем В.-К. Острозьким, тодішнім власником
сусіднього містечка Обухів. 16 червня 1591 р.
за наказом обухівського урядника Станіслава
Жолча і війта Яна Яновича обухівські піддані
вчинили напад на трипільські ґрунти біля
р. Красної, пограбували підданих і захопили
весь урожай. Скаржники оцінили збитки на суму
4 тисячі копи гр. лит. і подали позов на воєводу
до Київського земського суду43. Крім цього, вони
ще позивалися з воєводою через несправедли-
вий збір його урядниками побору з їхньої маєт-
ності. У 1592 р. Люблінський трибунальський
суд видав декрет по цій справі, визнавши Три-
польських потерпілими44. 

Стосунки між сусідами загострились під час
козацького повстання на чолі з Криштофом
Косинським настільки, що власники Трипілля
змушені були виїхати у свої поліські володіння,
фактично залишивши замок без оборони. Князі
Острозькі тоді ж підбурили запорозьких козаків
до нападу на містечко. 14 березня 1592 р. озбро -
єні князівські слуги і піддані з різних сусідніх
поселень разом з козаками на чолі з К. Косин-
ським захопили замок і впродовж двох тижнів
плюндрували містечко, спалили аж 117 будинків
місцевих жителів і нові будівлі у замку, вивезли
звідти всі гармати. Внаслідок нападу близько
100 родин залишили Трипілля і переселилися до
інших поселень, які перебували у власності кня-
зів Острозьких. Шляхтичі Трипольські оцінили
свої збитки на суму 6 тисяч коп гр. лит. і додат-
ково нарахували по 500 гривень за кожного збіг-
лого підданого, ще на 2 тисячі коп гр. лит. було
завдано збитків підданим. Після цих подій,
5-6 травня 1594 р., через Трипілля проїжджав ав-
стрійський дипломат і мандрівник Еріх Лясота,
який у своєму щоденнику зробив лаконічний
запис по те, що бачив це містечко з замком, що
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42 Див., напр.: Білоус Н. Маґдебурзькі привілеї Бишева та його власники // Краєзнавство. 2014. № 1.
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43ANK. – Archiwum Sanguszków. – Teki Rzymskie XXI.– К. 48.
44 Źródła Dziejowe. T. XXI. S. 7.



належали якомусь дворянинові на прізвище
Дідко45. Потерпілі далі скаржились до Київ-
ського земського суду. Оскільки даний суд три-
валий час не функціонував, тобто не збирався на
судові рочки, судове засідання було призначене
на св. Миколая тільки у 1595 р., а 6 липня того
ж року було видано позов до суду київському
воєводі, князю В.-К. Острозькому за підписом
земського писаря Дмитра Єльця46. 

Події з пограбуванням містечка і вивезенням
зброї з замку козаками повторилися під час по-
встання Северина Наливайка в 1596 р.47. Після
його придушення Дідовичі-Трипольські поверну-
лися до своєї маєтності і, мабуть, їм вдалося по-
вернути частину награбованого козаками майна.
Відомо, що будинок і майно одного з козацьких
ватажків – Матвія Шавули, згідно з королівським
привілеєм від 4 травня 1596 р., дісталися жовні-
рові Еразму Комаровському, який 28 серпня того
ж року безрезультатно позивався до Триполь-
ських, вимагаючи повернути йому майно цього
ватажка, яке вони нібито переховували48. 

Між 1596 і 1600 рр. до містечка прибували
піддані-втікачі з Овруччини, Житомирщини,
Брацлавщини, зокрема з маєтків шляхтичів
Якуба Павші, Юрія Струся і князя Юрія Друць-
кого-Горського49. У 1600 р. власники Трипілля
впорядковували кордони своєї маєтності зі сто-
рони Обухівщини. Її тодішній власник –  Павло
Монвид-Дорогостайський подав скаргу до суду
на Федора, Гапона, Ждана і Федора молодшого
Трипольських за порушення кордонів своєї маєт-
ності. Справа закінчилася декретом Люблінсь -
кого трибунальського суду від 12 червня 1600 р.,
згідно з яким урядники Київського підкомор-
ського суду мали провести розмежування цих
маєтностей, що відбулося 24-27 липня 1600 р. за
участі коморника Шимона Уруцького, але неза-
доволенні розмежуванням Трипольські подали
апеляцію до трибунальського суду. Розлогий
опис цієї справи з усіма подробицями вміщено
до книги Київського підкоморського суду50.
У 1602 р. П. Монвид-Дорогостайський знову
скаржився до Люблінського трибунальського
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45 Щоденник Еріха Лясоти із Стеблева. Переклад Л. Пащина. Підгот. Г. Калайда, А. Сокульський //
Запорозька старовина. Вип. 2. Київ-Запоріжжя, 2002. С. 353.

46 ANK. – Archiwum Sanguszków. – Teki Rzymskie XXI. – К. 54.
47 Rulikowski E. Trypol. S. 534–535.
48 РГАДА,  ф. 389, оп. 1, спр. 201, арк. 89-90.
49 Źródła dziejowe. T. XXI. S. 28, 30, 41.
50 Опубл.: Книга Київського підкоморського суду... – С. 124-162. Його копію вміщено у: ЦДІАУК. Ф. 59,

оп. 1, спр. 4823, арк. 3-50.
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суду на Гапона та інших Дідовичів-Триполь-
ських за захоплення ґрунтів, суміжних з його
Обухівською маєтністю, зокрема урочищ біля
річок Лукавиці, Красної, Бобриці, Гороховиці51.
Але у 1604 р. було скасовано рішення по цій
справі за поданням Трипольських, які його не
визнавали52. 

Конфліктне повсякдення оточувало цю роди -
ну і на Овруччині, значною мірою через політику
місцевих старост і замкового уряду53. 18 червня
1600 р. київський возний Іван Вишетравка вніс
зізнання до Київського ґродського уряду про те,
що він 8 травня на прохання сина Гапона Три-
польського Федора засвідчив наслідки «ґвалтов-
ного» пограбування майна і побиття в їхньому
будинку в Овручі, що сталося напередодні з
вини овруцького підстарости Кіндрата Друча-
ніна-Кнегининського, орендаря овруцького ста-
роства. Останній разом із замковим писарем
Яном Воронецьким, слугою старости Флоріаном
Тхорницьким та овруцькими міщанами вчинили
напад на дім Гапона Трипольского, який на той
час перебував у Любліні на трибунальському
суді. Зі слів скаржника, нападники вигнали з бу-
динку дружину господаря, дочці Раїні завдали
тяжких тілесних ушкоджень, до смерті закату-
вали у замку їхнього слугу Степана Павловича,
забрали з собою дівку-служницю Ляховицю і
невідомо де поділи, пограбували усе майно в ко-
морі у скринях, яке відвезли до замку54.

15 січня 1602 р. возний вручив три позови до
Київського ґродського суду шляхтичам Суринам,

Бокіям, Адаму Солтану та Миколаю Стецькому
за скаргою на них Трипольських через пограбу-
вання сіл Годотемль і Виступовичі55. Піддані Три-
польських тікали до сусідніх маєтків: у 1604 р.
16 осіб збігли з Трипілля і Красної до Ольша-
ниці, Кагарлика, Рокитного, маєтностей князя
Януша Острозького56; 1609 р. – до с. Стайки, що
належало Острозьким57, містечка Пісочне, влас-
ності Олександра Олекшича58; 1613 р. – до Ржи-
щева, маєтності Юзефа і Петра Халецьких59,
м. Корсуня, де старостою був Ян Данилович60;
1618 р. – до Обухова і Германівки, власності
Дорогостайських61; у 1624 р. – до Германівки,
державці Андрія Фірлея62. Щоправда, до маєтків
Трипольських теж тікали піддані від інших влас-
ників: 1618 р. Тимофій Гуменецький скаржився
до Київського ґродського суду на Федора, Гер-
мана Федоровичів Трипольських та нащадків
Андрія Трипольського – Івана і Геліяша через те,
що кілька родин його підданих втекли до їхньої
маєтності – с. Красне. Братам Трипольським
возний вручив позов з вимогою стати до суду на
київські ґродські рочки 15 листопада 1618 р.63

12 квітня 1606 р. возний Київського воєводства
Юрій Іванович відніс три земських позови до
воріт трипільського замку: перший до Федора і
Гапона Трипольських, другий до Андрія, Мат-
вія, Германа, Максима, Марка Федоровичів Три-
польських, третій позов про надання фальшивої
реляції (зізнання) через возного Яна Ізбицького
за скаргою князя Михайла Вишневецького, ов-
руцького старости, призначив обом сторонам
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51 Źródła dziejowe. T. XXI. S. 66-67.
52 Там само. С. 475.
53 Детальніше див.: Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К., 2006. –

С. 153; Яковенко Н. Українська шляхта…  С. 250-252. 
54 Випис з київських ґродських книг від 18.06.1600 р., засвідчений печаткою і підписом писаря Андрія

Сурина. Оригінал: ANK, Archiwum Sanguszków, Teki rzymskie XXIV, k. 85-87. Той же текст записаний
польською мовою, див.: Там само, k. 89-91.

55 Центральний державний історичний архів України в Києві (далі – ЦДІАУК), ф. 11, оп. 1, спр. 2,
арк. 37.

56 Źródła dziejowe. T. XXI. S. 466. 
57 Там само. С. 147.
58 Там само. С. 161.
59 Там само. – С. 180.
60 Там само. – С. 181.
61 Там само. – С. 250.
62 Там само. – С. 331.
63 ЦДІАУК, ф. 11, оп. 1, спр. 7, арк. 589 зв. – 590.



термін для прибуття в Головний трибунальський
суд у Любліні у 1606 р.64 3 червня того ж року
возний Василь Сосницький поклав головний
трибунальський позов по Богдана Івановича
Стрибиля у його маєтності с. Ловків через скаргу
на нього Германа Федоровича Трипольського
про неповернення йому боргу 500 зол. пол.65

А 10 червня того ж року возний Ян Ізбицький
ввів у ¼ с. Красне Миколая Воронецького, якому
завинив Ждан Трипольський, батько його покій-
ної дружини Овдоті Жданівни66. 11 липня 1609 р.
князь Януш Острозький покликав до суду Мак-
сима Трипольського за нібито несправедливе об-
винувачення його в грабунках67. 17 липня 1609 р.
до суду покликали Германа Трипольського через
неповернення боргу Богдану Стрибилю68. 

Далі становище Трипольських на Київщині
ще більше ускладнилося. 30 січня 1612 р. усі
власники Трипільської волості скаржилися на
сина колишнього київського воєводи – князя
Януша Острозького, краківського каштеляна,
білоцерківського, канівського, богуславського і
черкаського старосту, за «ґвалтовний» наїзд на
їхні маєтності, захоплення с. Стрем’ятичі, згін
їхніх підданих з с. Черніхова до Кагарлика69.
Перед тим, 18 січня 1612 р., йому вручили позов
у с. Ольшаниця за вибиття власників з маєтку
Дівич-гора, розташованого над р. Красна70.
16 трав ня того ж року возний вручив йому позов
від Трипольських про заставу 10 тисяч зол. пол.
на с. Ольшанка (Ольшаниця), але той 26 червня
подав зустрічний позов про фальшиве зізнання
возного щодо його села71. У жовтні 1612 р. Три-
польські подали новий позов на князя Я. Ост -
розького з приводу пограбування у них «риби і
бджіл»72. У 1613 р. декретом Люблінського три-
буналу князю наказувалося повернути Триполь-

ським села Стрем’ятичі, Онопків, Лукавиця,
Красне і не порушувати меж володінь73. Тільки
17 травня 1623 р. тим же судом було видано
«лист граничний» про розмежування володінь
між згаданими маєтностями Трипольських і
Обухівщиною: «почавши від верхів’їв р. Крас-
ної, що йшла до Трипілля до Дівич-гори, а звідти
долиною Деревенною до р. Лукавиці, далі до
могили Плоської і Кондратового кургану аж до
Білоцерківського ґрунту, Перепетової могили, в
тому місці, де прилягає Гуляницький ґрунт, що
належав київському воєводі, і Фастівський – ки-
ївських біскупів»74. 

Протягом першої чверті ХVІІ ст. Трипілля
служило резиденцією одразу для кількох братів
Трипольських – синів Федора старшого. Потре-
буючи «живих грошей» (або швидкого прибутку),
у 1616 р. вони передали в оренду терміном на три
роки київським міщанам магістратського присуду
уходи з озерами біля Трипілля і Стрем’я тич, але
не дотрималися умов контракту. 4 листопада
1617 р. Федір Васильович, Андрій, Матвій, Гер-
ман, Єронім, Максим Федоровичі Трипольські
наслали своїх слуг і підданих на чолі з Єронімом
на ці уходи і силоміць заволоділи риболовними
снастями (неводами, пастками, сітками), чов-
нами, усією виловленою рибою, чим завдали
збитків скаржниками на 300 коп лит. гр. Київські
райці Іван Євсейович і Федір Хилкович делегу-
вали до житомирського ґроду свого посланця –
Макара Скочка, який вніс протестацію до уря-
дових книг на власників Трипілля75.

19 жовтня 1623 р. запорозькі козаки Ми-
хайло Жилинський і Федір Деружинський, зіб-
равши «купи свавільних людей» з сусідніх маєт-
ків – Обухова та сіл Стайки, Ржищева – загалом
приблизно 500 осіб вчинили напад на будинок
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64 ЦДІАУК, ф. 11, оп. 1, спр. 4, арк. 382.
65 Там само, арк. 375.
66 Там само, арк. 422.
67 ЦДІАУК, ф. 11, оп. 1, спр. 5, арк. 210 зв.
68 Там само, арк. 227.
69 НБУВ. ІР, ф. 1, спр. 4104. – Ч. 1. – № 94; Ч. ІІ. – № 45.
70 Там само. – № 87.
71 Там само. – № 110, 129.
72 Там само. – № 156. 
73 Źródła dziejowe, t. XXI, s. 190, 563-564, 573.
74 Там само. – С. 628.
75 ЦДІАУК, ф. 11, оп. 1, спр. 8, арк. 1388.



Германа і спустошили його, схопили одного з
його слуг – Петра Соловицького. Після катувань
його примусили зробити зізнання в Київському
ґродському суді про те, що нібито власник до-
зволив своїм слугам ці свавілля і грабунки, про
що до урядових книг була внесена відповідна
заява. Після цього Герман Трипольський змуше-
ний був подати на них до суду за наїзд і образу
честі, але оскільки позвані до суду так і не з’яви-
лись, вироком Люблінського трибуналу від 31
липня 1624 р. їх заочно засудили до публічної
кари позбавлення честі – інфамії76. 

Після придушення козацького повстання на
Куруковому полі у 1625 р. польний гетьман Ста-
ніслав Конецпольський розташував свої хоругви
в околицях Трипілля. Судячи з усього, його влас-
ники не змогли надалі конкурувати з заможними
сусідами і впоратися з нападами козаків, які зав-
давали їм значних збитків. До цього додалися і
родинні чвари через розподіл спадщини між чи-
сельними спадкоємцями, що тривали аж до 1648
р. Так, у липні 1618 р. у трибунальському суді в
Любліні розглядалася позовна заява Федора Га-
поновича Трипольського і його рідних братів на
Федора Федоровича Трипольського та його рід-
них братів, а також на Василя Андрійовича Три-
польського через наїзд і вигнання з маєтностей,
що дістались позивачам від батька, а саме: Три-
пілля, сіл Дівич-Гори, Красне, Стугни, Лукавиці,
Борче, Клочки, Коцовщини, Богданівщини, Чи-
коловичі77. У 1621 та 1623 рр. Федір, Гаврило та
інші Гапоновичі Трипольські знову скаржились
на Матвія, Германа, Івана, Василя Трипольських
за наїзди на ті ж їхні маєтності78. Цьому переду-
вав конфлікт братів з овруцьким старостою,
кам’янецьким каштеляном Андрієм Гурським,
який покликав їх до суду через привласнення
маєтку Лосовщизна названого Коптевщина, а
також селищ до нього належних і кількох діля-
нок в Овручі. Староста подав на них позов до
Київського ґродського суду, який не задовільнив
позивача і допустив апеляцію до Люблінському
трибуналу. В результаті Гурський подав позов до

цього ж суду на київського підвоєводу Федора
Єльця, київського підчашого та ґродського
суддю Лукаша Вітовського, шляхтичів Федора,
Гаврила, Никифора, Парфена Гапоновичів Три-
польських за неправомірно допущену апеляцію
до Люблінського трибуналу. Позвані не з’яви-
лись до суду і 3 серпня 1620 р. трибунальський
суд видав декрет по цій справі, скасувавши
вирок попередньої інстанції, і визнав апеляцію
неправомірною79.

Вище згадані та інші життєві обставини
змусили братів Трипольських поділити спільну
спадщину і розпродати її. Трипільську волость
продавали поступово по частинах: у 1627 р.
освєнцимському каштелянові Анджею Зборов-
ському, в 1637 і 1643 рр. – Максиміліанові
Бжозовському (київський підстолій з 1635 р.,
київський каштелян з 1648 р.). Однак з актом
купівлі-продажу не погодився один із братів –
Никифор Гапонович, який 31 грудня 1627 р.
подав скаргу до Житомирського ґродського суду
про те, що його брат Пархом наслав на нього ко-
заків Зборовського, які, погрожуючи, примусили
його підписати цей акт, котрий він у підсумку
визнав недійсним. Возний Андрій Хоревський зі
слів скаржника записав зізнання до урядових
книг: «…кгвалтовне з дому з постели хорого
узявши, барзо велми оного страхаючи до по-
дпису руки на продажу Триполскую ґвалтовне
приведши до его мл. пана Зборовского… кото-
рый ледве жив будучи, яко хорый уходечи дес-
пекту мусил подписат, што на тот час мне возном
пан Никифор Триполский сведчил и оповедал,
иж дей я ни о чом не видаю и о жадное продажи
на Трипол и не позволял»80. Того ж дня возний
від імені Никифора Трипольського та його сес-
три Любки Гапонівни записав зізнання про те,
що «у браму мєскую у ворота увоткнул позов»
у м. Івниця, де на той час проживав А. Зборов-
ський, позиваючи його на рочки ґродські київ-
ські (13 жовтня 1628 р.) за «выбите з спокойного
держаня» і привласнення Трипілля81. Судячи з
усього, позивач програв цю справу у суді і зму-

20

76 Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссиею для разбора древних актов. Ч. ІІІ. –
Т. 1: Акты о козаках (1500-1648). – Киев, 1863. – С. 275-280.

77 Źródła dziejowe, t. XXI, s. 308.
78 Там само. – С. 603, 633.
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шений був покинути Трипілля. На той час він
уже мешкав в Овруцькому повіті у с. Пелчі,
звідки 4 січня 1629 р. написав лист київському
каштелянові Гаврилові Гостському з проханням
видати його збіглу піддану82.

Придбавши Трипілля, А. Зборовський впо-
рядкував маєтність і відремонтував замок. Ві-
домо, що у 1628 р. він сплатив з двох своїх маєт-
ностей – Трипілля і волості та Івниці з волостю
податок у сумі 170 зл. і 8 гр.83 Зібравши козаків-
«випищиків», він вчинив наїзд на Обухів, що на-
лежав тоді Анджею Фірлею84. У 1637 р. А. Збо-
ровський продав свою частину Трипільщини
більш впливовому і заможнішому магнатові
М. Бжозовському, який до того відкупив інші
частини цієї волості від Богдана і Остафія Три-
польських, сконцентрувавши у своїх руках
землі майже всієї волості. У червні 1638 р. М.
Бжозовський вирушив на Задніпров’я з по-
льним коронним гетьманом, а тим часом козаки
числом до 4 тисяч осіб, скориставшись з його
відсутності у Трипіллі, сплюндрували містечко

і замок, вивезли звідти всю зброю і рухомі речі,
знищили його документи на різні маєтності, по-
грабували підданих у волості. 21 липня слуга
київського підстолія подав на них скаргу до
Житомирського ґродського суду85. Того ж року
з Трипілля сплатили подимний податок тільки
72 злотих з 72 димів, очевидно, через вище зга-
дані події86. Виїхавши з Київщини, шляхтичі
Трипольські залишалися власниками двора в
Києві на Подолі, про що збереглася єдина
згадка у виписі з київських земських книг від
14 липня 1639 р.87

Згідно з даними подимного тарифу Київсько -
го воєводства 1640 р., М. Бжозовський сплатив по-
димне зі 144 димів у Трипіллі у сумі 144 злотих
та сімох сіл цієї волості зі 170 димів (Германівки
– 36 зл., Долини – 21 зл., Гусачівки і Матяшовки
– 62 зл., Красного – 21 зл., Деремезної – 17 зл.,
Халеп’я – 13 зл.)88. Отже, можна припустити, що
на той час у Трипіллі могло проживати близько
1000 осіб і приблизно стільки ж у селах цієї
волості. Вважається, що вона була найбільш

82 НБУВ. ІР, ф. 2, № 20532. Оригінал.
83 Архив ЮЗР. – Ч. 7.  – Т. 1. – С. 410-411.
84 Rulikowski E. Trypol. – S. 535.
85 ЦДІАУК,  ф. 11, оп. 1, спр. 2, арк. 345-345 зв.; Rulikowski E. Trypol. S. 535.
86 ЦДІАУК,  ф. 11, оп. 1, спр. 9, арк. 609.
87 Білоус Н. Київ наприкінці ХV – першої половини ХVІІ ст. Міська влада і самоврядування. К. 2008.

С. 241.
88 Там само. – С. 866 зв.

Іл. 8. Трипілля на мапі Г.-Л. де Боплана 1640 р.



заселеною у Київському повіті89. 12 чер вня
1643 р. М. Бжозовський відкупив у Костюшка
Федоровича Трипольського останню частину
Трипільської волості, до якої входили третина
містечок Дівич-гори і Стрижівки, третина сіл
Германовки, Красного, Гусачівки, Деревенної,
Лукавиці Малої і Лукавиці Великої, Онопковців,
Стугни, Стрим’ятичів, Манашівки90. Незабаром
його піддані з м-ка Трипілля скаржились на князя
Корецького і шляхтича Голуба за наїзд на їхні
ґрунти на урочищі над р. Мокрою Бобрицею91.

Розпродавши усі частини Трипільської во-
лості, нащадки Дідовичів-Трипольських осіли у
своїх маєтках в Овруцькому повіті, де на той час
їм належало кілька сіл92. Але і там їх спіткали
родинні чвари та сусідські конфлікти через
земельні володіння. 9 вересня 1629 р. Федора
Федорівна з Ружинських Трипольська та її сини
Іван, Федір і Остафій з’ясовували у житомир-
ському ґроді обставини застави їхньому покій-
ному батькові Федорові (молодшому) Васильо-
вичу м-ка Могильне і належних до нього сіл від
київського підкоморія Стефана Немирича у сумі
21 тис. зол. пол., які він мав викупити того ж
року через 12 тижнів, але у призначений термін
не зробив цього93. 11 жовтня 1629 р. вони ж скар-
жились на того ж київського підкоморія за те, що
він, проїжджаючи через їхню маєтність до свого
м. Норинськ, наслав на їх будинок своїх слуг, які
вдерлися до них, поводилися зухвало і забрали
чимало речей94. 20 жовтня вони знову поскаржи-
лися на С. Немирича у тому, що він, заставивши
їм с. Путиловичі, випалює біля нього ліс на
поташ у будах95. Київський підкоморій не раз за-
ставляв свої маєтності різним представникам
цієї родини, зокрема, ще 1617 року він передав
у заставу терміном на 1 рік за 3100 злотих своє

містечко Славів з двором, фільварком, ґрунтами
і т.п. Максимові Трипольському96. 1 березня
1630 р. возний вручив позов до земського суду
власникові с. Мамче – Іванові Дідовичу Триполь-
ському, на якого поскаржився Адам Вишнев-
ський, новгород-сіверський підсудок і чернігів-
ський капітан, через неповернення якихось справ
з віленським воєводою Левом Сапєгою, котрі пе-
редоручили третім особам97. У 1628-1630 рр.
співвласники с. Дорогинь – брати Матвій, Герман,
Максим, Марк, Федір Федоровичі та Василь, Ян,
Геліяш Андрійовичі Трипольські – вели судову
справу з братами Олександром, Іваном, Василем
Якубовичами Павшами, також співвласниками
того ж села, з приводу розмежування земель. На
останніх головним трибунальським судом було
накладене покарання у сумі штрафу – 1000 зол.
на користь Трипольських за спротив проведенню
розмежування. Коли 28 січня 1630 р. ґродські
урядники разом з возними прибули до Дорогиня,
то застали на місці тільки одного з братів – Івана
Павшу, який вже не противився виконанню судо-
вого вироку і поступився частиною маєтності
братам Трипольським98.

22 січня 1633 р. Іван, Федір і Остафій Федо-
ровичі протестували проти Матвія і Германа
Трипольських через те, що вони віддалили братів
від спільної спадщини – Клочковських і Полов-
чинських ґрунтів та урочища у Старого Доро-
гиня99. 10 січня 1636 р. ті ж брати подали скаргу
до суду на Германа через заставу с. Чиколовичі,
а 13 жовтня того ж року суд заочно виніс обви-
нувачувальний вирок проти Германа за  недопу-
щення позивачів у володіння частиною с. Чико-
ловичі, що залишилася їм від батька100. У цей же
час брати позивалися до Федора Єльця через те,
що він всупереч трибунальському декретові не
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89 Bobiński W. Województwo kijowskie w czasach Zygmunta III Wazy. Warszawa, 2000. S. 225.
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91 Там само. – № 2768.
92 Там само. – № 441, 3636 та ін.
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94 Там само, арк. 214 зв.
95 Там само, арк. 216 зв.
96 Там само, спр. 7, арк. 114.
97 Там само, спр. 8, арк. 467.
98 Там само, арк. 501.
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100 Там само. – № 839.
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визнавав кордони їхніх земель та наслав своїх оз-
броєних підданих на Клочковські і Полочанські
ґрунти, що межували з його Народицькими ґрун-
тами, зокрема на урочищах у Старого Дорогиня
і Глумовської долини101. 2 жовтня 1636 р. Федір
Єлець і Флоріан Потоцький не з’явились до суду,
будучи позвані Трипольськими за наслання своїх
народицьких підданих на Клочковські ґрунти і
потраву збіжжя у Полочанському ґрунті102. 

Фіскальна документація, зокрема тарифи по-
димного податку 1628 та 1640 рр., засвідчила по-
дрібнення родових маєтностей поміж числен-
ними представниками родини. У 1628 р. нащадки
Федора (старшого), Гапона і Федора (молодшого)
Трипольських сплатили подимний податок зі своїх
маєтностей, зокрема: Парфен з села Збранков-
щизни, заставленого йому Юрієм Лясотою, спла-
тив з 6 димів по 3 злотих, з 6 огородників по
1 злотому і 6 польських грошів, від заставленого
йому київським підкоморієм Немиричем містечка
Розважова (назв. Полози) з 10 димів сплатив по
3 зл., загалом за 6 поборів – 30 зл.; з сіл Клочки,
Коцовщизни і Полочанської землі він сплатив з
одного огородника 1 зл. і 15 гр., з осілих – 3 зл.,
загалом за 6 поборів – 4 зл. 15 гр.103 Нащадки по-
кійного Федора (молодшого) Трипольського з за-
ставлених їм від Стефана Немирича м-ка Мо-
гильної сплатили з 12 димів по 3 зл., загалом за
6 поборів – 66 зл.; сіл Путиловичі і Жеревичі –
з 15 димів по 3 зл., загалом за 6 поборів – 45 зл.;
с. Красної Волоки з 4 димів по 3 зл., з Девліна з
3 димів по 3 зл. – загалом за 6 поборів 12 зл. Вони
ж сплатили з власних маєтностей Богданівщини,
Черніговців, Мамче: від 5 огородників по 24 пол.
гр. – загалом за 6 поборів – 4 зл.104 Нащадки Ан-
дрія Трипольського – Матвій, Максим, Марко та
Федір сплатили з с. Чикаловичі з 3 димів по 3 зл.
від двох убогих по 1,5 зл., з Коцовщизни зі своєї
частини – з огородника – 1,5 зл., з с. Клочки – зі
своєї частини з 3 димів по 3 зл., від 2 убогих – по
1,5 зл., з половини Дорогиня: з 2 димів по 1,5 зл.,

2 огородників – 1,5 зл.; з Блазниковщизни (назв.
Ноздрища): з 3 димів по 3 зл., з огородника –
1,5 зл., загалом за 6 поборів – 43 зл., 15 гр.105

Матвій Трипольський з заставленого йому від
Шишки- Ставецького села Велявська зі своєї час-
тини від 1 диму сплатив за 6 поборів 3 зл.106

Податковий реєстр 1640 р. зафіксував ще
більше платників податків подимного у родині
Трипольських: Парфен зі своїх частин у селах
Клочки, Коцовщина і Полочанської землі з 20 ди -
мів сплатив 20 злотих, з половини с. Чиколовичі
з 15 димів – 15 зл., з «держави» с. Збранковщини
з 40 димів – 40 зл.; Федір та Іван з виділеної їм
братами частини с. Богдановщини з 6 димів спла-
тили 6 злотих, з частини с. Мамче з 4 димів – 4
зл., з частини с. Клочки з 4 димів – 4 зл., з час-
тини Коцовщини з 6 димів – 6 зл., частини с. Чер-
ніговці з 1 диму – 1 зл.; Іван, Федір та Остафій
з заставних с. Малин з 25 димів, з с. Ломжи з 30
димів, з с. Селища з 10 димів, від кожного диму
віддали по 25 гр., що разом склало 32 зл.; Іван
Трипольський сам від себе і від братів з частини
Чиколович від 10 димів – 10 зл.; Матвій разом з
Петром і Олександром Германовичами Триполь-
ськими з половини с. Дорогинь від 8 димів – 8 зл.;
Федір, Марко, Василь, Григорій і Геліяш зі своїх
частин – 6 димів у с. Клочки сплатили 6 зл. вони
ж з частини Коцовщини з 5 димів – 5 зл., з час-
тини Блазниковщини назв. Ноздрища з 5 димів –
5 зл., з половини третьої частини с. Чиколовичі з
5 димів – 5 зл.; Григорій з Яблоновки від 12 димів
– 12 зл., Ян Трипольський і Адам Скіпор з с. Ве-
лявськ і своєї частини з 6 димів – 6 зл., вони ж з
частини Черніговців з 2 димів – 2 зл.; Максим з
заставної маєтності Яблонки з 10 димів – 10 зл. і
з с. Людовики з 10 димів – 10 зл., Марк з «дер-
жави» с. Белти і слобідки Марятин з 12 димів –
12 зл., Геліяш з «держави» – частини с. Скород-
ного з 3 димів – 3 зл.107 За підрахунками Г. Літ-
віна, на той час усім представникам роду нале-
жало бл. 360 димів, якими вони володіли або

101 Там само. – № 673.
102 Там само. – № 783.
103 Архив Юго-Западной России. Ч. VІІ. Т. 1: Акты о заселении Юго-Западной России.  К., 1886. С. 356-357.
104 Там само. – С. 364.
105 Там само. – С. 379.
106 Там само. – С. 380.
107 ANK, Archiwum Sanguszków, sygn. 404, s. 167-171, 175; Копія цього реєстру, вписана до житомирської

ґродської книги, дещо різниться від краківської: ЦДІАУК. Ф. 11, оп. 1, спр. 9, арк. 867 зв. – 869 зв., 870 зв.,
885, 926 зв., 927.



тримали «заставним правом»; найбільша час-
тина – 266 димів – належали трьом синам Фе-
дора Васильовича (молодшого)108.

Вдалими для Трипольських були грошові
операції, пов’язані з заставою земель в Овруч-
чині. 30 жовтня 1636 р. Любов Сингурова
заставила Трипольським три острови поблизу
с. Клоч ки над р. Норинь109. 11 червня 1643 р.
Мощеницькі заставили Трипольським село Ско-
родне в Овруцькому старостві за 6000 зол. пол.110

Декретом трибунальського суду від 10 червня
1643 р. присуджувалося аби Флоріанова По-
тоцька заплатила Трипольським 3600 зол. пол. і
повернула маєтки Старий Дорогинь і Глумов-
ське111. 17 червня 1643 р. датується апеляція
поміж Трипольськими з приводу розподілу ґрун-
тів над р. Радич112. 23 червня 1643 р. видано дек-
рет за позовом Трипольських з Павшою про роз-
мір Дорогинських ґрунтів біля р. Дорогинь. Тоді
ж ті самі Трипольські домоглися вироку-баніції
на Олександра Солтана через привласнення ним
Дорогинських ґрунтів в урочищі Погреби над
р. Норинь113. 

У 1640-х роках брати Трипольські були по-
мітні у родинних і міжсусідських конфліктах, які
вирішувалися у судах. Зокрема, у 1641 р. Василь
подав позов на Геліяша до Київського земського
суду через численні образи і погрози його життю,
вбивство 5 вересня його слуги Яна Павловського.
Конфлікт у земському суді не вдалося полаго-
дити, далі справа розглядалася у сеймовому суді
у Варшаві: «…в справе о спротивене и згвалчене
листу заручного от суду земского  києвского для
безпеченства здоровя поводового, на которого
розные през люде похвалки и през картки свое
писаные от повода частокротные чинил и чинити
не переставает…». Обвинувачений не з’явився до

суду і 23 березня 1643 р. було видано попередній
вирок («первшая контумация од Василя Трипол-
ского на Гелияшу Триполском»)114. 

3 червня 1643 р. інші брати Трипольські по-
дали позов на Людвіка Олізара на суму 8 тисяч
зол. пол., другий позов на дружину Флоріана По-
тоцького про недопущення володіння ґрунтами
в урочищі Старий Дорогинь і Глумовській До-
лині, видирання її підданими бджіл, третій позов
по пана Скіпора в с. Черніговці про побиття їх
підданих з с. Богданівщини, четвертий позов по
інших братів Трипольських про нерозділення
ґрунтів і рудні, псування бортного дерева і за-
топлення сіножаті у с. Білогородка, що належало
князю Каролю Корецькому, п’ятий позов по того
ж князя Корецького до визнання запису на за-
ставу м-ка Ясногородки і села Бузова в сумі
20 тисяч зол. пол.115 14 січня 1644 р. Трипольські
знову скаржились на князя Корецького у тому, що
той заставив їм містечко Ясногородку і с. Бузова
за 12 тисяч злотих, а після цього сам збирав по-
бори з підданих і ще й продав частину Ясного-
родки Самійлові Харленському116, 23 березня на
прохання одного з Трипольських возний їздив до
Ясногородки для оформлення акту продажу цих
маєтків117. 16 серпня 1644 р. у с. Збранкові вру-
чили позов Миколаю Трипольському, якого по-
зивав до суду овруцький підстароста Прушин-
ський за наїзд на овруцький замок118.

У чисельній родині Трипольських помітну
роль відігравав Парфен, який, судячи з усього,
мав найбільше землевласницьких амбіцій і пре-
тензій до братів. Так, 11 червня 1643 р. Костюш -
ко Трипольський подав скаргу на Парфена через
присвоєння ним усіх прав і привілеїв на різні
маєтності, що залишились після його батька
Федора Дідовича Трипольського119. 20 червня

2 ’2019Наталія Білоус К Р А Є З Н А В С Т В О

24

108 Літвін Г. З народу руського. Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини (1569-1648). К., 2016. С. 287.
109 НБУВ. ІР,ф. 1, спр. 4104. – Ч. 1. – № 964.
110 Там само. – № 2467.
111 Там само. – № 2635.
112 Там само. – № 2653.
113 Там само. – № 2770.
114 РГАДА, ф. 389, оп. 1, д. 214, л. 194 об. – 195 об.
115 НБУВ. ІР, ф. 1, спр. 4104. – Ч. 1. – № 2233.
116 Там само. – № 1816.
117 Там само. – № 1885.
118 Там само. – № 2052.
119 Там само. – № 2321.



1643 р. Парфен подав апеляцію на братів Івана,
Федора та Остафія через відмову виділити йому
четверту частину батьківських земель у селах
Клочки, Коцовщина, Богданівщина, Мамче, Чер-
ніговці120. 26 червня 1645 р. він же подав апеляцію
на тих же братів за присвоєння ними прав на
с. Черніговці і Киселів острів121. 14 серпня 1646 р.
Парфен подав позови в с. Богданівщина по Івана,
Федора і Остафія, у с. Коцовщина по Марка Три-
польського, в с. Дорогинь по Олександра Три-
польського, в с. Збранковщина і м. Норинськ по
інших братів з метою вирішити давні майнові
суперечки122. Однак уже 30 серпня 1646 р. дек-
ретом Трибунальського суду згадані брати були
звільнені від претензій Парфена, який згідно з
вироком даремно заволодів с. Черніговці і остро-
вом Киселевим123. 

11 серпня 1646 р. Трипольські подали позов
на ксьондза Ігнатія Єльця у зв’язку зі збіглими

підданими з сіл Коцовщизна і Мамче до Зерев-
щини, другий позов подали в с. Лукашовка через
погрози (похвалки) Парфена Трипольського,
третій у м-ку Межиричка по Івана Новоселиць-
кого через збіглих підданих124. 29 серпня 1646 р.
брати Трипольські знову подали позов у с. Збран -
ков, маєтності Парфена Трипольського, через
якісь взаємні суперечки125, а 3 вересня вони по-
клали позов у с. Черніговці по пана Скіпора,
якому на той час належало це село126. У той же
час вони скаржились на Христину Тишкевичову
через те, що їхні піддані збігли з с. Клочки до її
с. Дідовщизна або Христинівка127. 27 лютого
1646 р. Олександр Солтан скаржився на братів
Трипольських через те, що вони виїжджали оз-
броєними і перешкоджали розмежуванню його
Болотковських ґрунтів з с. Коцовщина згідно з
трибунальським декретом128. Після цього наступ-
ного дня возний записав зізнання до урядових
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книг про те, що він їздив до Кременецького по-
віту за мірчим, який мав закінчити розмежу-
вання земель з Трипольськими, але це відклали
до весни129. 16 березня ті ж брати подали зус-
трічний позов на Олександра Солтана130. Того ж
дня Парфен скаржився на своїх братів, які не хо-
тіли згідно з трибунальським декретом виділити
йому третю частину належної йому землі і роз-
межувати спірні ґрунти131. 26 березня 1646 р.
возний записав зізнання до урядових книг про
розмежування земель кременецьким мірничим
Раковським у с. Збранки132. 22 листопада 1646 р.
ті ж брати своєю чергою скаржились на Парфена
через те, що він під час поділу земель біля Чор-
нобиля, а саме сіл Чиколовичі, Колобані, Хором-
ного не дотримався умов розмежування133. 

*    *    *
Отже, впродовж ХVІ – першої половини

ХVІІ ст. відбулися значні зміни в історії Три-
пілля: завдяки активній діяльності його власни-
ків з невеличкого села воно перетворилося на
містечко з магдебурзьким правом, з замком і во-
лостю. Дідовичі-Трипольські належали до дав-
нього місцевого панського роду, володіли цим
поселенням від початку ХVІ ст. Усі представ-
ники роду протягом досліджуваного періоду за-
лишались вірними православ’ю. На середину
ХVІІ ст. ця родина збільшилася у кілька разів,
що призвело до подрібнення і розпорошення її
земельного фонду між чисельними спадкоєм-
цями, які в пошуках прибутків проводили ак-
тивну земельну політику (передавали в оренду
окремі маєтності та уходи, тримали в заставі села
від інших власників, намагалися розширити зе-
мельні володіння за рахунок сусідів), не гребуючи
при цьому протиправними засобами, через що
нажили собі чисельних ворогів. Натомість вони

не виявляли активної діяльності на місцевій по-
літичній арені і не обиралися на земські уряди, за
винятком Федора Васильовича (старшого), якого
обирали послом на сейм 1572 р. і депутатом до
Люблінського трибуналу 1592 р.134.

Життєві обставини змусили шляхтичів Три-
польських розпродати свої маєтки на Київщині
і осісти на Овруччині, але, як виявилося згодом,
такий вибір був завбачливим – невдовзі вибух-
нула козацька революція середини ХVІІ ст.
В Овруцькому повіті родина Трипольських
пустила міцні корені: її представники прожи-
вали тут упродовж кінця ХVІ –ХІХ ст., деякі з
них займали уряди в органах місцевої влади.
У 1649 р. тодішні власники Трипілля – родина
Бжозовських – переїхали на Волинь, а в міс-
течку розташувалася козацька сотня. Воно на-
завжди втратило статус міста з магдебурзьким
правом. У післявоєнні роки трипільський замок
поступово занепадав, перетворюючись на руїни,
що було добре видно у 1686 р., коли на вимогу
воєвод уклали опис цієї місцевості: «Городъ
Триполье на горѣ над рѣкою Днѣпром, на ус-
тьях рѣки Стугны и рѣчки Красной, с правой
стороны бояракъ большой; в Трепольи два валы
земляныхъ; по валу былъ острогъ и башня по-
жжены и валъ во многихъ местахъ развалился;
городовых крѣпостей и никакого строенія около
города нѣт. В маломъ городкѣ церковь деревян-
ная Преображенія Спасова, ветха и вся развали-
лась…»135. 

Нині майже вся площа колишніх замкових
укріплень зайнята садибами села, що негативно
впливає на збереженість культурного шару дав-
нього городища і ускладнює його вивчення
археологами, а про литовсько-польську добу
Трипілля нагадують лише нечисленні артефакти
у місцевому музеї. 
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Д О К У М Е Н Т
23 вересня 1580 р. Табір під м. Великі Луки. – 

Привілей короля Стефана Баторія на маґдебурзьке право містечку Трипілля
Стεфанъ, Божю милостью король польскии, вεликии княз литовскии, рускии, прускии,

мазовεцкии, жомоитскии, княжа сεмикгродскоε и иныхъ
ωзнаимуεмъ тымъ листомъ нашимъ всимъ вобεц и кождому зособна, кому того вεдати

налεжит, нинεшнимъ и напотомъ будучимъ.
Повεдили пεрεд нами шляхεтныє Фεдор, Гапонъ, Жданъ а Фεдор Васильεвичи Дѣдки

Трипольскиε, зεмянε наши зεмли Києвскоє, иж ωни на властномъ ωтчизномъ кгрунтε своємъ
в зεмли Киεвскои за Києвомъ унизу рεки Днεпра, на шляхох татарських, над Днεпромъ
лεжачомъ, то εсть мεновитε во имεню своεмъ Триполи ку пожитку своεмъ, а инъшимъ многим
мεстомъ, имεньямъ и сεламъ нашимъ кролεвскимъ и тεж князским, панским, шляхεтскимъ и
всεму ωному краю ку ωборонε, и вεликому убεзпεчεню ωт нεприятεля поганства татар, хочуть
коштомъ и накладомъ своим замокъ збудовати и мεсто ωсадити, бεз пεрεказы инших мεстъ и
пожитковъ наших. И просили насъ, абыхмо ласку нашу господарскую показали, а им того до-
зволили вольность мεстскую, ярмарки, торги и корчмы в томъ мεстε надали.

А такъ мы, бачачи то, жє ωни такъ для пожитку своεго, яко для ωбороны всεго ωного краю,
а ку лεпшому способεнью и бεзпεчности подданых своих властных имεнья Трипольского, за-
мокъ тамъ коштом своим збудовати умыслили, и ωсобливε хотεчи, абы ся добра подданых
наших часу щасливого панованья нашого по украинах розмножали и людми ωсεдали. Тогды
на то ласкавε позволивши, допустили єсмо, яко и тымъ листомъ нашим дозволяεмъ
прεрεчоным Фεдору, Гапону, Ждану и Фεдору Дεдком Трипольскимъ во имεнью их Триполи
замокъ збудовати и при нεмъ мεсто людми вольными, рεмεсниками и иными всякими прихо-
жими ωсадити. В котором мεстε надаεмъ вольность и право маидεборскоε прикладомъ и по-
радкомъ такимъ, яко ся в ынших мεстεх заховуεть, яко ωни похочуть. К тому ярмарокъ в год
на час и дεнь, коли ся им подобаεтъ, бεз пεрεказы инших мεстъ. Которыи то ярмарок маεтъ
быти вольныи ωт всих податковъ наших чεрεзъ двε нεдεли, а торг [у кождыи] тыидεнь у пят-
ницу установляεмъ. И даεмъ вольность в с[εмъ] мεстε корчмы будовати и вшεлякиε трунки
ку питью налεжачиε ко[ждому] держати, и пожитки всякиε водлε бачεнья своεго собε зопу[…
]ь, привлащати и примножати, а капщизнъ c тых корчмъ и мεщанъ до скарбу нашого давати
и жадных повинностεи з них полнити нε будут. А тоε усεε вольности ωт нас тεпεр имъ, такжε
замку и мεсту их помε[нεному] Триполи наданоε, мають помεнεныє Дεдки Трипольскиε сами,
жоны, дεти и потомки их за тымъ листомъ нашимъ уживати ними нεпорушнε вεчными часы
потому, яко и иныε князи, пановε, ωбыватεлε панствъ наших Короны Польскоє, Вεликого
князства Литовского и тоє зємли Києвскоє таковых вольностεи слушнε уживають. 

И на то им, потомкомъ их дали сεсь нашъ листъ, [под]писавши εго рукою нашою.
До которого на умоцнεнъє тоє и пεчать нашу корунную притиснутисмы росказали.
Данъ в обозε под замкомъ нашим Вεликими Луками, дня двадцять трεтεго, мсца

[сεн]тεбра, року ωт нарожεнья Исус Христова тисяча пятъсотъ ωсмъдεсятого, а кролε -
ванья нашого року пятого.

Stephanus Rex
(Велика коронна печатка)
Lauren[ty] Piеsoczynski pisarz
На звороті: Przywilej od Stefana krola na budowanie zamku y na jarmarki w miescie

Trypolu. R. 1580.
Archiwum Narodowe w Krakowie. – Dział na Wawelu. – Archiwum Sanguszków. – Teki
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Розвиток міського самоврядування Чернівців
у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

У статті проаналізовано специфіку функціонування органів самоврядування Чернівців у другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Констатовано, що наслідком революційних подій 1848 р. стало скасування кріпосного права та
виокремлення Буковини у коронний край. У середині ХІХ ст. у Чернівцях реалізовано значні економічні
проекти: побудовано пивоварний завод, парову станцію, лікеро-горілчану фабрику та плиткову фабрику.
У 1850 році була створена торгово-промислова палата. Невдовзі розпочав роботу телеграф (1855 р.),
було побудовано Львівсько-Чернівецьку залізницю (1866 р.) та електростанцію (1895 р.), запрацював
трамвай (1897 р.), а у 1895–1912 рр. – система водопостачання і водовідведення. Вже на початку
ХХ ст. побудовано міський театр і залізничний вокзал. Завдячуючи міській владі, центр міста набув
вигляду європейського міста, Чернівці стали називати «Малим Віднем». У 1895 році на підприємствах
міста було зайнято понад 2500 працівників, у 1910 році тут працювало 2140 торговців і 1400 купців.
Вказано, що в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття Чернівці були центром одночасно україн-
ського та румунського національних рухів.

Проаналізовано особливості виборчого законодавства та етапи виборчого процесу. В його основі
знаходився майновий і соціальний ценз. Вказано, що Статут 1864 р. значно розширив права міського
самоврядування Чернівців. Окрему увагу зосереджено на функціональних обов’язках громадської ради і
магістрату. Вони мали розпорядчо-наглядові та адміністративно-виконавчі функції відповідно. На-
томість крайова влада наглядала за тим, щоб органи самоврядування не перевищували повноважень
і не порушували законодавства. Негативною рисою розвитку Чернівців того часу була відсутність
українського представництва у органах влади аж до початку ХХ ст. Проект 1912 р. відкривав гарні
перспективи для розвитку самоврядування і поглиблення автономії. Однак, цей процес було перервано
початком Першої світової війни.

Ключові слова: міське самоврядування, виборче право, міський статут, бургомістр, магістрат.
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Еhe development of Сhernivtsi urban self-government
in the second half of ХІХ – early ХХ century

In the article it has been analyzed the specifics of the functioning of self-government bodies in the second
half of XIX – early XX century.

The revolutionary events of 1848 led to the abolition of serfdom, the establishment of Bukovyna as a crown
land. In the middle of the 19th century Chernivtsi experienced an upsurge in economic development: a brewery,
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Реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади в Україні,
яке у відповідності із основними засадами Єв-
ропейської хартії місцевого самоврядування
відбувається впродовж останніх років, перед-
бачає проведення низки структурних змін,
спрямованих на реалізацію децентралізації,
розвиток інфраструктури, залучення громад-
ськості до розробки управлінських рішень, за-
безпечення контролю за здійснення владних
повноважень тощо. У відповідній концепції
2014 р. справедливо констатувалося, що іс-
нуюча система не задовольняла потреб суспіль-
ства, не забезпечувала створення та підтримку
сприятливого життєвого середовища, необхід-
ного для всебічного розвитку людини, її само-
реалізації й захисту прав, надання населенню
високоякісних і доступних послуг. Зважаючи на
це, доцільно не лише враховувати зарубіжний
досвід та здійснювати експертний аналіз, а й
проводити історичні дослідження, спрямовані
на врахування досягнень і помилок минулого.
Відтак, пропонована розвідка має наукову та
суспільно-політичну актуальність.

В історії міста Чернівці вирішальним і пе-
реломним стало приєднання Буковини до Ав-
стрії. Австрійці зробили місто адміністратив-
ним центром краю, розмістили тут органи
військового, а потім окружного правління. Зви-

чайно, це сприяло розбудові міста і поставило
на порядок денний формування органів мі-
ського управління. 1786 р. Чернівці отримали
перший міський статут, укладений військовим
очільником краю генералом К. Енценбергом.
Згідно цього документу містом управляв гро-
мадський (міський) суд, який складався з
міського судді та 4 радних. Вони обиралися
терміном на 3 роки.

Після входження Буковини до складу Коро-
лівства Галичини і Володимирії управляти Чер-
нівцями продовжував громадський суд. Але роз-
виток міста потребував удосконалення системи
управління. В результаті активного наполягання
тутешніх жителів 2 вересня 1832 р. Чернівцям
було надано магдебурзьке право. Це стало важ-
ливим кроком у розвитку міського самовряду-
вання, щоправда міський магістрат та міщан-
ський комітет мали досить обмежені права. Як
писав Р. Кайндль: «…надто великий вплив ок-
ружних та крайових властей та мале значення
міщанського комітету залишалися й у подаль-
шому гальмом у розвитку міста»1.

Революція 1848–1849 рр. стала новою ру-
біжною датою для Чернівців. У октройованій
(дарованій) конституції 4 березня 1849 р., яку
підписав імператор Франц-Йосиф під тиском ре-
волюційних подій, Буковину було відділено від
Галичини і проголошено окремим коронним

steam mill, distillery, and tile factory were built. In 1850 a chamber of commerce was established. Development
was stimulated by the introduction of telegraph communications in 1855, the construction of the Lviv-Chernivtsi
railroad in 1866, the building of an electric power station in 1895, the establishment of an electric streetcar
system in 1897, and the introduction of a water-supply and a sewage disposal system in 1895–1912. At the
beginning of the 20th century the city theater and the railway station were built. The center of the city acquired
the appearance of a European city and was often referred to as «Little Vienna». In 1895 over 2,500 workers
were employed in the factories of Chernivtsi, іn 1910 there were 2,140 tradesmen and 1,400 merchants in the
town. During the 19th and early 20th century, Chernivtsi became a center of both Ukrainian and Romanian
national movements.

The peculiarities of electoral legislation and the stages of the election process have been analyzed. It was
based on property and social qualifications. It was indicated that the Statute in 1864 significantly expanded
the rights of Chernivtsi urban self-government. Particular attention has been focused on functional responsi-
bilities of public council and magistrate. They had the regulatory with supervisory and administrative executive
functions respectively. In return the regional authorities has supervised that the bodies of self-government has
not exceeded powers and has not violated the law. The negative feature of the development of Chernivtsi at
that time was the lack of Ukrainian representation in the authorities until the beginning of the twentieth century.
The project in 1912 opened good prospects for the development of self-government and deepening autonomy.
However, this process was interrupted by the start of the First World War.

Key words: Self-government, Election law, City Statute, Magistrate, Burgomaster.
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краєм Габсбурзької імперії зі статусом герцог-
ства. Чернівці відповідно стали столицею однієї
з 15 областей Цислейтанії, що значно підвищило
статус міста.

У цій же конституції було проголошено ряд
нововведень щодо місцевого управління імперії.
Зокрема, 33 параграф гарантував місцевим гро-
мадам право обирати своїх представників в
органи самоврядування, самостійно приймати
нових членів громади і управляти своїми спра-
вами, відкрито здійснювати фінансову діяль-
ність, публічно проводити засідання своїх пред-
ставників тощо2. Ці положення було поглиблено
в окремому тимчасовому законі для громад
(громадському законі) від 17 березня 1849 р.
У вступній частині цього документу декларува-
лося: «Основою вільної держави є вільні гро-
мади»3. Відтак громадам передавалося широке
коло повноважень, які поділялися на природні і
делеговані. Однак цей закон не вступив у дію,
оскільки 31 грудня 1851 р. конституцію 1849 р.
було скасовано, а в імперії встановлено неоаб-
солютистський порядок.

Нові зміни в Австрії відбулися після публі-
кації жовтневого 1860 р. диплому і лютневого
патенту 1861 р., згідно з якими в державі від-
новлювався конституційний лад. 5 березня
1862 р. було прийнято закон, який фіксував
засадничі правила для управління місцевими
громадами4. У ньому визначалася їх сфера по-
вноважень. Зокрема громади відповідали за
безпеку особи і власності, розвиток місцевих
доріг, мостів, нагляд за дотриманням стандартів
мір і ваги, охорону здоров’я, нагляд за службо-
вим порядком, нагляд за моральністю, догляд
за убогими, нагляд за будівництвом і пожежною
безпекою, заснування і утримання народних
шкіл, залагодження суперечок між членами

громади за допомогою обраних мужів довір’я,
публічні добровільні ліцитації рухомого майна
тощо.

У законі зазначалося, що будь-яка нерухо-
мість повинна перебувати на обліку в громадах.
У ХХІІ статті закону 1862 р. про місцеві громади
вказувалося, що столичні міста коронних зе-
мель, а також інші важливі міста та курорти
отримують на основі крайових законів окремі
статути, які затверджуються імператором5.

На основі загальноімперського закону про
місцеві громади і громадське самоврядування
14 листопада 1863 р. було затверджено «Громад-
ський порядок для герцогства Буковина»6. Доку-
мент фіксував, що кожна громада з власними ор-
ганами управління в місті, містечку чи селі,
вважається місцевою громадою. Вказувалося,
що декілька громад можуть об’єднатися, але
тільки на добровільних засадах.

Імперський закон від 5 березня 1862 р. та
крайовий закон від 14 листопада 1863 р. стали
правовим фундаментом для розвитку місцевого
самоврядування на Буковині. На підставі цих за-
конів буковинським сеймом було прийнято
закон, затверджений імператором Францом-Йо-
сифом 8 березня 1864 р., який для Чернівців на-
давав окремий громадський статут7. Із цього
часу в статистичних та інших документах місто
фігурувало саме у цьому статусі. На початку
ХХ ст. в Австрії нараховувалося 33 міста з окре-
мими статутами8. На Буковині це були тільки
Чернівці, в Галичині – Львів та Краків.

Статут Чернівців складався з трьох розділів
і мав 109 статей. У першому розділі «Про тери-
торію міської громади і про членів громади» за-
значалося, що громаду міста Чернівці станов-
лять безпосередньо середмістя і передмістя
Роша, Клокучка, Каличанка та Гореча9. У гро-



маді розрізнялися її члени і чужинці. Перші
поділялися на тих, хто належить до громади
(відносились корінні жителі Чернівців) і міщан
(ті, хто склали присягу). Міщанином могли бути
чоловіки, які володіли власним господарством,
мали пасивне і активне виборче право і ті, хто
впродовж трьох років сплачував прямого по-
датку не менше 20 гульденів щорічно.

Громада також мала право надавати ав-
стрійським підданим почесне громадянство,
незалежно від того в якій громаді вони перебу-
вали. Обов’язковим було ведення запису її чле-
нів, із яким могли вільно ознайомитися інші.
Членам громади гарантувалися рівні права і
обов’язки. Чужинцями вважалися всі, хто про-
живав у місті, але до громади не належав. Їм не
можна було забороняти проживати на території
Чернівців.

Другий розділ статуту стосувався управ-
ління громадою10. Керівними органами були гро-
мадська (міська) рада і магістрат. Громадська
рада мала розпорядчі і наглядові функції влади,
а магістрат – адміністративні та виконавчі. На
чолі обох органів стояв бургомістр.

Громадська рада обиралася членами черні-
вецької громади чоловічої статі. Брати участь у
виборах мали право міщани і почесні міщани, а
також, всі, хто платили від будинку або земель-
ної ділянки не менше 5 гульденів податку в се-
редмісті і 3 гульдени у передмісті, ті хто пла-
тили взагалі прямих податків у середмісті не
менше 10 гульденів, а у передмісті – 6 гульде-
нів, вище духовенство всіх конфесій, надвірні,
державні, крайові урядники та урядники публіч-
них фондів, адвокати, нотаріуси та лікарі, а
також ті, хто здобули магістерський ступінь у
навчальних закладах за межами краю, керів-
ники та надучителі народних шкіл, а також ди-
ректори, професори і вчителі середніх та вищих
навчальних закладів та ін.

Виборчого права були позбавлені офіцери,
які перебували на військовій службі, жінки, най-
мані працівники, помічники ремісників, ті, хто
перебували під опікою, не мали сталого заро-
бітку і не сплачували належного податку тощо.
Також позбавлялися виборчого права притягнені
до відповідальності за кримінальні злочини і
бродяжництво.

Активним виборчим правом користувалися
всі члени громади чоловічої статі, яким випов-
нилося 24 роки. Позбавлені нього (крім тих, хто
не мав і пасивного виборчого права) були уряд-
ники і слуги громади, особи визнані винними в
аморальності, звільнені від служби за дисциплі-
нарні порушення.

Чернівецька громада поділялася на три ви-
борчі округи. Перший становило середмістя Чер-
нівців. Тут обиралося 45 депутатів громадської
ради. До меж другого виборчого округу входило
передмістя Роша, де обиралося 3 депутати. Тре-
тій – становили передмістя Калічанка, Клокучка
і Гореча. Тут обирали 2 депутатів. Таким чином
громадська рада складалася з 50 депутатів.

Право вибору можна було здійснювати
тільки в одному виборчому окрузі. Належність
до нього визначалася місцем сплати податку.
Якщо виборець не потрапляв до жодного з ви-
борчих округів за цим параметром, тоді він реа-
лізовував своє виборче право за місцем прожи-
вання.

У першому окрузі виборці поділялися на
три курії. У кожній з них вони забезпечували
сплату третини прямих податків. Якщо виборці
сплачували однакову кількість податків і були на
межі входження в одну з курій, то перевага на-
давалася міщанину, а серед двох міщан – стар-
шому за віком. Від кожної з курій обиралося
15 депутатів.

До першої виборчої курії першого вибор-
чого округу належали (крім тих, хто потрап-
ляли сюди за величиною сплаченого податку)
почесні міщани, надвірні, державні, крайові та
урядники публічних фондів, офіцери, які не пе-
ребували на службі за умови, що сплати не
менше 30 гульденів прибуткового податку.
Якщо ж ці категорії платили менше, то зарахо-
вувалися до другої курії. До неї також належали
вищі священики, адвокати, нотаріуси, лікарі,
директори і надучителі народних шкіл, дирек-
тори, професори і вчителі вищих шкіл. Мі-
щани, а також надвірні, державні, крайові та
урядники публічних фондів, офіцери, які не пе-
ребували на службі і взагалі не сплачували при-
бутковий податок потрапляли до третьої курії.
Другий і третій округи на виборчі курії не
поділялися.
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За чотири тижні до виборів списки вибор-
ців по округах і куріях подавалися в ратушу і
виставлялися там для публічного розгляду.
Списки можна було оскаржити не пізніше, ніж
за 8 днів до виборів. Комісія у складі бургоміс-
тра і чотирьох обраних членів громадської ради
розглядала відповідні звернення. За 6 днів до ви-
борів будь-які зміни у списках заборонялися.

Процедура виборів проводилася виборчими
комісіями. Для кожного округу і курії створюва-
лася окрема комісія з 5 осіб, яку призначав бур-
гомістр. Як правило, її очолював член громад-
ської ради. Спочатку обирали виборці третього
виборчого округу, потім другого, потім перша
курія, за нею друга і в кінці третя курія першого
виборчого округу. Вибори в кожному окрузі
і в кожній курії першого округу проводилися в
окремі дні.

Кожен мав голосувати особисто. Для цього
він повинен був прибути в призначений час у
відповідне місце до комісії, де його записували
у протокол. Кожен виборець записував у картку
стільки прізвищ, скільки обиралося до громад-
ської ради в його курії або окрузі. Після завер-
шення терміну подачі карток комісія підрахову-
вала подані голоси. Обраним вважався той, хто
отримав абсолютну більшість голосів. У разі,
коли декілька претендентів набрали однакову
кількість голосів передбачався другий тур голо-
сування.

Обраний до громадської ради не мав права
відмовитися від вибору без поважної причини.
У разі відмови, міська рада мала право оштра-
фувати цю особу на суму до 100 гульденів. Ви-
няток становили священики, учителі, урядники
різних рівнів, військові дійсної служби, особи
старші 60 років, особи, які вже двічі обиралися
до міської ради, за станом здоров’я і ті, хто впро-
довж року часто відлучався з громади. До гро-
мадської ради обирали на чотири роки. Кожних
два роки половина членів громадської ради пе-
реобиралася. Перший раз, цю половину пере-
обирали за жеребкуванням.

Громадська рада обирала зі свого складу
бургомістра. У виборах повинно було брати
участь не менше ¾ членів міської ради. Обра-
ним, вважався той, хто набрав абсолютну кіль-
кість голосів. У разі однакової кількості голосів

передбачався другий тур. Якщо ж і у другому
турі претенденти набирали однакову кількість
голосів, бургомістра визначали за жеребкуван-
ням.

Цю посадову особу також обирали на 4 роки,
а віце-бургомістра – на 2 роки. Обрання бурго-
містра затверджував імператор. Члени громад-
ської ради працювали на громадських засадах,
бургомістр і віце-бургомістр отримували заро-
бітну плату.

Як уже зазначалося, адміністративним і ви-
конуючим органом громади був магістрат. Він
складався з бургомістра, віце-бургомістра, чоти-
рьох міських радників, а також необхідного пер-
соналу урядників і слуг. Міські радники обира-
лися з членів громадської ради і переобиралися
кожні два роки. Громадська рада встановлювала
міським радникам жалування.

Третій розділ статуту стосувався сфери
компетенції міської громади та її органів само-
врядування11. Як і в законах про місцеве само-
врядування 1862 і 1863 рр. коло дій міської
громади поділялося на самостійне і перенесене.
До першого входило управління міським
господарством, нагляд за безпекою особи і
власності, утримання доріг, площ, мостів, без-
пека пересування на дорогах і по воді, нагляд
за торгівлею, стандартами мір і ваги, охорона
здоров’я, нагляд за слугами і робітниками, на-
гляд за будівництвом, протипожежна охорона,
розвиток початкових (народних) та середніх
шкіл, розв’язання  суперечок обраними з членів
громади мужами довір’я, утримання поліції,
доброчинних закладів, міщанського шпиталю
та ін.

Повноваження громади включали нагляд за
дотриманням загальноімперських та крайових
законів, за справами політичного управління
тощо. На громадську (міську) раду покладався
обов’язок захищати інтереси громади. Вона по-
винна була дбати про рухоме і нерухоме майно
громади, формувати прибуткову і видаткову час-
тини бюджету міста, дбати про покриття дефі-
циту, публікувати бюджет. Громадська рада мала
право запроваджувати додаткові (до прямих і
прибуткових) податки.

До повноважень громади належав також
вибір бургомістра, його заступника і міських

11 Дневник законов та распоряжений для герцогства Буковины. – Рочник 1864. – Ч. ІІ. – С. 20–36.



радників, надання права власності, права мі-
щанства і звання почесного міщанина, визна-
чення кількості урядників і громадських слуг,
встановлення розміру їхнього жалування, по-
дання петицій від імені громади. Громадська
рада мала право встановлювати свої приписи
до виконання, а за їх порушення – карати штра-
фом розміром до 25 гульденів або арештом до
5 днів.

Засідання громадської ради проводив бур-
гомістр або його заступник. Вони повинні були
відбуватися публічно, але в окремих випадках
за рішенням бургомістра або за пропозицією
5 членів ради могли проходити в закритому ре-
жимі.

Стосовно магістрату зазначалося, що він ви-
конував всі ухвали громадської ради. На нього
покладався обов’язок готувати проект бюджету
міста і подавати його на розгляд громадської
ради за три місяці до початку адміністративного
року. Магістрат наглядав за громадськими ка-
сами і доброчинними закладами, контролював
торгівлю та виконання приписів щодо її ведення,
стежив за отриманням громадських прибутків,
утримував поліцію.

Органи міського самоврядування перебу-
вали під контролем вищих інстанцій. Зокрема
крайовий сейм через виділ наглядав, щоб мі-
ський маєток і добро громади перебували в на-
лежному стані. Виділ сейму мав право вимагати
звіт від органів самоврядування про стан справ
і надсилати своїх комісарів для вивчення цих пи-
тань. Окремі питання, зокрема щодо продажу
нерухомості вартістю понад 10 тис. гульденів,
отримання позики, якщо вона перевищувала
міські доходи, можна було вирішувати тільки з
дозволу буковинського сейму.

Крайова влада повинна наглядала за тим,
щоб органи міського самоврядування не переви-
щували повноважень і не порушували існуючі
закони. Уряд мав право розпустити міську раду.
У такому випадку впродовж 6 тижнів мали при-
значатися нові вибори. На цей час працював
тимчасовий магістрат у складі п’яти міських

радників на чолі з головою. Зміни до статуту мав
право вносити крайовий уряд.

Таким чином, Статут 1864 р. значно розши-
рював права міського самоврядування Чернівців.
Воно здійснювалося на відносно демократич-
них засадах, однак в основу виборчої системи
було покладено величину сплати податків (май-
новий ценз), а також належність до певних при-
вілейованих соціальних груп (соціальний ценз).
Це обмежувало доступ до самоврядування ши-
роких верств біднішого населення Чернівців.
Міська рада і міський магістрат на чолі з бурго-
містром мали широкі повноваження, але в ок-
ремих питаннях перебували під контролем
Буковинського сейму, крайового президента і
крайового правління, а також уряду. Тим не
менше, статут відкривав широкі можливості для
реалізації міського самоврядування і вирішення
питань економічного та соціального розвитку
міста.

До кінця ХІХ ст. до статуту двічі вносилися
зміни. Перший раз у 1868 р. у зв’язку з ухвале-
ним законом від 20 вересня 1868 р., згідно якого
чужинців (не членів громади) почали називати
співучасниками громади (Gemeindegenossen). Їм
надавалося активне і пасивне виборче право при
виборах до громадської ради на тих самих заса-
дах, що і членам громади. В залежності від
сплати податку або наявних привілеїв вони
включалися до однієї з трьох виборчих курій се-
редмістя Чернівців12. Друга зміна відбулася від-
повідно до закону від 1 березня 1874 р., за яким
вводилася посада другого віце-бургомістра13.
Він ставав членом магістрату тільки тоді, коли
заміщав бургомістра.

Загалом, Статут Чернівців загалом давав
можливість ефективно управляти містом. Під-
твердженням цьому може бути те, що в другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст. населений
пункт швидко зростав, розвивалася інфраструк-
тура, велося інтенсивне будівництво адміністра-
тивних та житлових споруд. За період з 1869 по
1910 р. населення місто зросло з 33 884 до
85 458, тобто більш ніж у 2,5 рази14.
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Однак, на початку ХХ ст. ситуація зміни-
лася. На Буковині було проведено цілу низку ре-
форм, зокрема змінено виборчий закон щодо ви-
борів до Буковинського сейму, ухвалено новий
громадський статут для сільських громад та
новий виборчий закон для для органів громад-
ського самоврядування. Все це стимулювало об-
говорення необхідності змін статуту Чернівців.
Особливо активно за це виступали українці та
румуни. Більшість жителів Чернівців цих етніч-
них груп належали до бідніших верств насе-
лення і тому мали невелике представництво в
громадській раді Чернівців. Між тим, чисель-
ність українців і румунів серед жителів Чернів-
ців поступово зростала. У 1910 р. в Чернівцях
проживало 41 360 німців і євреїв, 15 254 україн-
ців, 13 440 румунів, 14 893 поляків15. Отже, німці
і євреї становили 48,4%, українці – 17,9%,
румуни – 15,7%, поляки – 17,4%.

У міській раді українці довгий час взагалі
не мали представництва, потім мали двох де-
путатів і тільки у 1910 р. вибороли 4 місця для
своїх представників. Це не давало можливості
впливати на ухвалення рішень і викликало не-
задоволення, про що неодноразово заявляли
українські представники. Зокрема, 22 травня
1910 р. українське політичне товариство «Ру-
ська рада» скликало віче в Українському на-
родному домі, на якому обговорили недоліки
управління Чернівцями. З великою промовою
виступив секретар товариства Остап Луцький.
Він звинуватив міську раду в тому, що вона ви-
трачає великі суми грошей на непотрібні речі,
вказав на неефективне ведення обліку нерухо-
мого майна та земель, несвоєчасне оприлюд-
нення бюджету на наступний рік і виділення
занадто великих коштів на утримання адмініс-
тративного апарату тощо16.

Зважаючи на це, українці, а разом із ними і
румуни та деякі представники інших етнічних
груп, вимагали змінити статут Чернівців, за-

провадивши при виборах міської ради націо-
нальні курії, на зразок виборчого закону до Бу-
ковинського сейму. Тутешня адміністрація за-
галом погоджувалася на такі зміни. Вже в січні
1910 р. було запропоновано перший варіант
зміненого статуту. Передбачалося збільшити
кількість членів міської ради до 70. Місто в
кожній національній курії створювало один ви-
борчий округ, а виборці поділялися на 4 групи
(кола) за майновим станом. У результаті німцям
і євреям припадало 42 місця (25 євреїв і 17 нім-
ців), українцям 10, румунам і полякам по 917.
Пізніше було вирішено збільшити кількість
членів міської ради до 72, установивши пред-
ставництво румунів і поляків також по 10.

Цього ж року Буковинський сейм затвер-
див новий статут, однак він був повернутий на
доопрацювання. Слід віддати належне депута-
там сейму, які оперативно внесли поправки в
проект і вже 21 жовтня 1912 р. Буковинський
сейм повторно ухвалив новий статут для Чер-
нівців18 і окремо новий виборчий закон для ор-
ганів міського самоврядування міста19. У цих
актах зазначалося, що виборче право поширю-
валося на всі верстви міського населення,
однак зберігалися майнові курії (виборчі кола).
У середмісті їх було 4, у передмісті – 2. Гро-
мадська рада мала створити виконавчий комі-
тет (магістрат), до якого входили бургомістр,
4 віце-бургомістра і 9 радних. Кожна з основ-
них національностей повинна була мати од-
ного віце-бургомістра. Щодо радних, то 6 з них
обиралися від німецько-єврейської курії і по
одному від решти національних курій. В націо-
нальних куріях і виборчих колах запроваджува-
лося пропорційне виборче право20. За вимогою
тодішнього віце-бургомістра С. Вайсельберга
збільшувалася кількість мандатів до міської
ради від середмістя і зменшувалася від перед-
мість.



Характерно, що значна частина депутатів
міської ради виступила проти таких змін. На за-
сіданні 22 жовтня 1912 р. навколо питання онов-
лення статуту розгорілися гострі дебати, після
яких 23 депутати ухвалили протест проти дій
Буковинського сейму21. Можливо це вплинуло
на центральні органи влади, бо до початку Пер-
шої світової війни новий статут м. Чернівців так
і не був санкціонований імператором.

Таким чином, у другій половині ХІХ – на
початку ХХ ст. місто Чернівці управлялося ок-
ремим статутом, затвердженим імператором.

Статут відкрив широкі можливості для розвитку
управління містом, хоча й зберігалася правова
перевага заможних верств та окремих приві-
лейованих груп жителів міста над менш замож-
ними. Розвиток міста як багатонаціонального
центру поставив на порядок дня нові завдання
щодо задоволення потреб окремих національних
груп. Проект 1912 р., ухвалений Буковинським
сеймом, відкривав непогані перспективи для
розвитку міського самоврядування і поглиб-
лення автономії міста. Однак, цей процес було
перервано початком Першої світової війни.
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21 Чернівецька виборча реформа // Нова Буковина (Чернівці). – 1912. – 27 жовтня. S. 56–57.
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известного насадителя артелей»: з історії діяльності

«артільного батька» Миколи Левитського: 1905–1918 роки
Стаття розкриває діяльність всесвітньо відомого українського кооперативного і громадського

діяча, т.зв. «артільного батька» Миколи Васильовича Левитського в період, який раніше не був предме-
том уваги наукової літератури: 1905-1918 роки. У цей час М. Левитський мешкав у місті Єлисаветграді
і активно продовжував займатися роботою у сфері кооперативного руху. 

Ключові слова: Микола Васильович Левитський, «артільний батько», кооперація, кооперативний
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«Yelisavetgrad – the central place of the well-known artel
launcher»: from the history of the «artillery father»

Nikolai Levitsky`s activity: 1905-1918
The article reveals the activities of the world-famous Ukrainian cooperative and public figure, the so-called

«artillery father» Nikolai Vasilyevich Levitsky during the period of 1905-1918, who had not been earlier as the
subject of scientific literature.

At this time Levitsky lived in the city of Yelisavetgrad and actively continued to work in the field of cooperative
movement. He provided advisory assistance to cooperatives and was an active participant in a variety of coope-
rative and economic forums that determined the direction of the development of national economic life. There
were created exemplary industrial cooperatives in Yelisavetgrad - booth and other artels, which served as an
example for the development of industrial cooperation. During this period, Levitsky initiated the creation of all-
Ukrainian cooperative centers, in particular the Southern Cooperative Bank. On behalf of the cooperative public,
«artillery father» represented the interests of the founders of this bank, as well as another national center of coo-
peration - the Dnipro Union of Consumer Societies - before the government of the Russian Empire.

Thanks to the active work of Levitsky, Yelisavetgrad acted as an informal organizational and methodological
center of the cooperative movement. The ideas of cooperative advancement came out from this place, somebody
came here for help in cooperative affairs, the most authoritative co-operative figure of his era worked here.
In 1918, in Kiev, took place the solemn celebration of the 40th anniversary of Mykola Levitsky`s cooperative
and social activity.

The subsequent period in the activities of Levitsky is also associated with Yelisavetgrad and a topic that in
the future deserves a special study.

Key words: Nikolai Vasilyevich Levitsky, «artillery father», cooperation, cooperative movement, Yelisavetgrad.
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У науковій та навчальній літературі діяль-
ність всесвітньовідомого українського коопера-
тивного і громадського діяча Миколи Васильовича
Левитського, як правило, висвітлюється щодо
кінця ХІХ ст., інколи стосовно початку ХХ ст. –
періоду, коли він організував більше сотні селян-
ських землеробських товариств у Херсонській гу-
бернії та ще чимало промислових кооперативів у
містах. Подальше життя та кооперативна праця
видатного кооператора може претендувати лише
на фрагментарний характер розгляду1. З таких
причин є підстави познайомити громадськість з
діяльністю М.В. Левитського у період, який ра-
ніше не знаходив відображення у науковій літе-
ратурі, а саме у ті часи, що наступили після його
артільної епопеї на Херсонщині.

З часів революції 1905–1907 років розпоча-
лося стрімке зростання мережі кооперативних
товариств різних видів діяльності, а згодом і

їхніх союзних об’єднань. Микола Васильович
Левитський з великою надією зустрів нові тен-
денції у розвитку кооперативного руху. Його
мрії про широкий розвиток кооперації почали
активно набувати реального втілення. Спостері-
гаючи за неухильним поступом кооперативного
життя, він у 1908 році трепетно і з великими на-
діями писав: «Нехай живе кооперація! Нехай
світить, гріє тай показує, як зірка, дорогу до
живої творчої праці в напрямку громадянського
будування, яко один з живих елементів кращої
будичини народніх масс»2.

В умовах стрімкого поступу кооперативного
життя Микола Васильович Левитський посів по-
важне місце серед провідних кооператорів
епохи. Авторитет його у суспільстві в цілому,
і кооперативних колах зокрема, зростав і в
суспільній свідомості він постав як апостол і па-
тріарх кооперативного руху. Чимало колишніх

1 Див.: 1. Фаресов А. Народники и марксисты / А. Фаресов. СПб. : Тип. М.Меркушева, 1899. 56 с.;
Божко Л.М. Левитський як кооператор і його хліборобські спілки / Л. Божко. Львів: З друкарні І.Айхельбер-
гера і Сп., 1909. 14 с.; Пожарський П. Нариси з історії української кооперації / П. Пожарський // Українська
кооперація. 1918. № 4. С. 53–92, № 5-6. – С. 97–136; Микола Васильович Левитський // Сільський господар.
1918. № 7. С. 1–3; Савич А.П. Артельный батько – Н. В. Левитский / А. П. Савич // Черниговский кооператор.
1918. № 11. С. 1–2; Височанський П. Начерк розвитку української споживчої кооперації. У 2-х чч. / П. Висо-
чанський. Катеринослав: Книгоспілка, 1925. Частина 1. 180 с.; Бачинський М. Голод на початку 90-х років
на Херсонщині і діяльність М. В. Левитського / М. Бачинський // Записки Одеського наукового при УАН то-
вариства. Секція соціяльно-історична. 1927. № 1. С. 23–53; Павликовський Ю. Микола Левитський. В 50-ліття
його громадсько-кооперативної праці. 1878–1928. (Біографічний нарис з портретами ювілянта). Відбито з
«Кооперативної республіки» за 1928 рік / Ю. Павликовський; Бібліотека Ревізійного союзу українських коо-
перативів. Ч. 13. – Львів : Друкарня О.О. Василіян в Жовкві, 1928. 16 с.; Кокоріна О.І. Критика економічних
поглядів ліберального народника М.В. Левитського / О.І. Кокоріна // З історії економічної думки на Україні.
Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. С. 300–327; Марочко В.І. Українська селянська кооперація. Історико-теоре-
тичний аспект (1861–1929 рр.) / В.І. Марочко. Київ : M.P. Kots Publishing, 1995. 244 с.; Пантелеймоненко А О.
Микола Левитський / А.О. Пантелеймоненко // Українські кооператори. Історичні нариси. Книга 1. Львів:
Вид-во «Укоопосвіта», 1999. С. 130–136; Аліман М.В. Микола Левитський: кооперація – найкраща квітка на
полях рідного краю / М.В. Аліман // Вісті Центральної спілки споживчих товариств. 2003. № 23. С. 7; Вов-
ченко ВБ. Архівна спадщина кооператора, державного і громадського діяча М.В. Левитського (1859-1936):
історія, реконструкція, зміст: автореф. дис. … канд. іст. наук / Б.А. Вовченко. К., 2007. 14 с.; Костик Є.П.
Дискусії навколо діяльності М.В. Левитського / Є.П. Костик // Український селянин: зб. наук. праць. 2008.
Вип. 11. С. 125–128; Чорна Л.М. До історії впровадження кооперативного руху в Херсонській губернії
М.В. Левитським наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / Л.М. Чорна // Південь України: етноісторичний, мовний,
культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць ІV Міжнар. наук. конф., 26–27 квіт. 2013 р., Одеса. Одеса :
ВМВ, 2013. С. 394–398; Рекрут В.П., Степченко О.П. «Артільний батько» Левитський Микола Васильович
на Поділлі / В.П. Рекрут, О.П. Степченко // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. праць. Кам’янець-
Подільський, 2014. Т. 21. – С. 376–386; Гелей С.Д. Микола Левитський – визначний громадський та коопера-
тивний діяч кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. / С.Д. Гелей // Актуальні проблеми економіки і торгівлі в су-
часних умовах євроінтеграції: матеріали щорічної наукової конференції професорсько-викладацького складу
і аспірантів Львівського торговельно-економічного університету. Львів, 13–14 травня 2016 року. Львів : Растр–
7, 2016. С. 62–64; Пятницькова І.В. Землеробські артілі М.В. Левитського: антропологічний вимір / І. В. Пят-
ницькова // Історичні і політологічні дослідження. Вінниця, 2017. № 1 (60). С. 29–39.

2 Левитський М. З приводу відкриття постійного кооперативного видділу у «Слові» / М. Левитський //
Слово.1908. № 37. С. 14.



критиків його діяльності просили у нього виба-
чення за свою поведінку. Микола Васильович
згадував: «... не раз було так, що ті, хто боролися
і проти хліборобських артілів і кооперації вза-
галі ... після того при зустрічах зо мною ... при-
знавалися в своїй помилці відносно моєї праці
... і просили вибачення за ... колишню ворожнечу
та цькування мене»3.

Саме в нових умовах М.В. Левитського все
частіше стали називати, вибореним у херсон-
ських степах, однак у попередні часи ще не
вповні усталеним званням «артільного батька».
Раніше його, як правило, титулували присяжним
повіреним чи «устроителем артелей». А тепер за
ним вже міцно закріпився статус «артільного
батька», та ще й з приставкою «відомий». У 1910
році часопис «Світова зірниця», повідомляючи
про закордонну делегацію російської кооперації,
вказував, що у її складі «М. В. Левіцький з Єли-
саветграду (відомий артільний батько)»4. А жур-
нал «Засїв» у 1911 році писав про діяльність
«відомого українського «артільного батька»
Миколи Левитського»5.

Широка і активна організаційна робота Ле-
витського не припинялася. Як і раніше, до нього
надходили прохання допомогти у створенні чи
налагоджені роботи сільськогосподарських чи
промислових артілей. Відомо, що у 1905 році
Микола Васильович у Миколаєві організував
артіль, за тодішньою соціально-професійною
термінологією, «підбивщиць і підбивщиків», яка
об’єднала 138 робітників. У наступному, 1906
році – артіль «відерниць і підгортальщиків у
числі 200 душ»6.

У тому ж 1906 році Микола Васильович був
запрошений робітниками Одеси для допомоги в
купівлі ними сталеливарного заводу. Останній
належав інженеру Яловикову, який співчував
ідеї колективного господарювання і виявив го-
товність продати своє підприємство робітничій

артілі на вигідних для неї умовах. Однак, орга-
нізація купівлі-продажу виявилася для робітни-
ків надто складною процедурою. Підприємство
було великим, могло мобілізувати до 3 тис. пра-
цівників і вимагало грамотного підходу до при-
дбання та налагодження своєї роботи. Артіль,
яка була створена для оволодіння сталеливарним
заводом, об’єднала понад 300 учасників і також
потребувала організаційно-методичної під-
тримки. Внаслідок такої ситуації одеські робіт-
ники звернулися за допомогою до Левитського.
Під його головуванням були скликані і проведені
загальні збори, на яких були вирішені усі пи-
тання придбання заводу і налагодження роботи
артілі. Допомога Миколи Васильовича у справі
придбання підприємства справила настільки
позитивне враження, що власник іншого – чаву-
ноливарного заводу в Одесі – також звернувся
до Левитського з проханням посприяти його
продажі робітничій артілі7.

Відомо, що у 1911 році М. В. Левитський
працював серед кустарів Поділля8. Зокрема, в
селі Василівці Вінницького повіту він організу-
вав артіль гончарів9. У 1912 році українські за-
робітчани Канади – «столяри, маляри, чоботарі,
кравці» – просили у нього, «як у батька робітни-
ків», необхідні для створення артілей доку-
менти, засвідчивши, таким чином, що Левит-
ський і на новому етапі своєї діяльності зберігає
статус відомого у світі організатора кооперати-
вів. Вони писали Миколі Васильовичу: «Ваша
славна праця за ліпше життя робітників по всім
світі звісна і вся могутня робітнича класа Вас по
всім світі прославляє»10.

Багато енергії Левитський прикладав до на-
лагодження діяльності і розвитку єлисаветград-
ських ремісничих артілей, виступаючи фактично
їхнім керівником. Як зазначав журнал «Вестник
кустарной промышленности»: «Елисаветград –
центральное место деятельности известного
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3 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (далі – ІР НБУВ), ф. 327,
№ 547, арк. 12–13.

4 Волошиновський І. Короткий опис загрянишноі коопераційноі екскурсіі / І. Волошиновський // Світова
зірниця. 1910. № 31. С. 3.

5 Успіхи артільної справи // Засїв. 1911. № 26. С. 405.
6 Там само.
7 Хроника потребительных обществ // Союз потребителей. – 1906. № 4. С. 107.
8 Спілка гончарська // Рідний край. 1911. № 19. С. 28–29.
9 Чутки з світа // Світова зірниця. 1911. № 23. С. 8.
10 ІР НБУВ, ф.327, №1684, арк.1.
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насадителя артелей Н.В. Левитского»11. Серед по-
стійних предметів його опіки була, зокрема, артіль
чоботарів. Микола Васильович постійно дбав
про завантаження її роботою і саме дяку ючи
його зусиллям вона продуктивно працювала,
виконуючи замовлення воєнного інтендантства.
У 1905 році він виклопотав замовлення на виго-
товлення 30 тис. пар чобіт, згодом на 40 тис.
і 50 тисяч. Не один рік артіль виконувала по-
ставки на 60 тис. пар чобіт, забезпечуючи зайня-
тість понад 400 робітників. Артільне виробниц-
тво внаслідок копіткої роз’яснювальної роботи
Миколи Васильовича з артільниками було забез-
печено передовою, як на ті часи, технікою –
німецькими верстатами різного призначення на
загальну суму в 5 тис. руб. Продукція артілі від-
значалася високою якістю і користувалася попу-
лярністю у військових. Левитський хвалився, що
«несколько раз командующие войсками Одес-
ского военного округа при осмотре сапог нашей
артели давали лесные отзывы»12.

У 1910 році Микола Васильович для трьох
єлисаветградських артілей домігся одержати ве-
ликі замовлення на пошиття воєнного обмунди-
рування. Артільна продукція швидко здобула ав-
торитет серед військових. Із кравецької артілі
навіть виокремився кооператив, що став спеціа-
лізуватися лише на виготовленні офіцерської
форми. За станом на 1912 рік єлисаветградські
артілі виконували замовлення головного інтен-
дантства в Санкт-Петербурзі та інтендантських
відомств Одеського, Варшавського і Казанського
воєнних округів13.

У роки Першої світової війни співробітниц-
тво з військовими активно продовжувалося. На
1915 рік у Єлисаветграді діяло вісім артілей,

семеро з яких були організовані Левитським.
Працювали чоботарська, шапкарська, швейна,
туфельна артілі та чотири кооперативи з по-
шиття білизни14. Артільники-чоботарі за станом
на середину 1915 року виконували замовлення
на 25 тис. чобіт. Артіль шапкарів спромоглося з
початку воєнних дій здати інтендантству 280 тис.
кашкетів. Левитський у цей час зумів виклопо-
тати для неї довгостроковий контракт на по-
шиття для армії 42 тис. кашкетів щороку15. Ту-
фельники від санітарного відомства одержали
замовлення на виготовлення 22 тис. черевик для
поранених у госпіталях, швейна артіль – на
100 тис. комплектів білизни. Загалом єлисавет-
градські артілі забезпечували зайнятість близько
1 тис. осіб16.

У середовищі військових Микола Васильо-
вич зміг знайти щирих прихильників артільної
справи. Надійним помічником Левитського у
розвитку єлисаветградських артілей став штабс-
ротмістр Володимир Васильович Загута. Він не
лише за дорученням командування Одеського
округу та інтендантства представляв інтереси
воєнного відомства перед артільниками, а нада-
вав їм організаційну і навіть фінансову допо-
могу, що позитивно впливало і на виконання
замовлень, і на господарську стабільність вироб-
ничих кооперативів. Для Левитського, який
часто відлучався у кооперативних справах, на-
явність у Єлисаветграді щирого і дієвого при-
хильника артілей мала велике значення. Микола
Васильович з неприхованим задоволенням на
сторінках кооперативної преси зазначав: «Вла-
димир Васильевич … вполне заменяет меня и в
мое отсутствие входит во все насущные … во-
просы и потребности артелей»17.

11 Елисаветградские производительно-трудовые артели // Вестник кустарной промышленности. 1915.
№ 10. С. 98.

12 Левитский Н. Кустари, военное ведомство и трудовые артели / Н. Левитский // Кооперативная жизнь.
1913. № 7–8. Т. І. С. 44–48.

13 Артілі на Херсонщині, засновані кооператором М. В. Левицьким (Спогади за р.р. 1910–1912) // Коо-
перативний альманах. – 1923. № 2. С. 104–106.

14 Артель в условиях потребностей военного времени // Вестник кустарной промышленности. 1915. № 7.
С. 44.

15 Ремесленники и кустари-кооператоры и снабжение армии // Кооперативная жизнь. 1915. № 13–14.
С. 32.

16 Артель в условиях потребностей военного времени // Вестник кустарной промышленности. 1915. № 7.
С. 44.

17 Левитский Н. Кустари, военное ведомство и трудовые артели / Н. Левитский // Кооперативная жизнь.
1913. № 7–8. Т. І. С. 48.



Однак, не лише створенням кооперативів
займався в цей період «артільний батько». Після
революції 1905–1907 років, у 1910-х роках від-
бувався процес консолідації осередків коопера-
тивного життя. Організаційно-господарськими
формами його стали з’їзди представників коопе-
ративів, створення їхніх союзних структур, різно-
манітних організацій, які займалися питаннями
розвитку кооперації. Нові тенденції кооператив-
ного руху також захопили й М.В. Левитського, як
визнаного організатора і пропагандиста коопера-
тивної справи. Микола Васильович був бажаним
гостем і учасником самих різних з’їздів, нарад,
комісій, делегацій і депутацій.

Наприкінці липня 1910 року М.В. Левит-
ський у складі кооперативної делегації Росій-
ської імперії відбув до країн Центральної і
Західної Європи знайомитися з досвідом коопе-
ративної роботи за кордоном18. Впродовж місяця
18 провідних кооперативних діячів імперії побу-
вала у Варшаві, Вроцлаві, Гребі, Лейпцигу, Брюс-
селі, Остенді, Лондоні, Манчестері, Рочделі,

Глазго, Лінці, де вивчали діяльність споживчих
товариств, кооперативних союзів та промисло-
вих підприємств. У 20-х числах серпня у Гам-
бурзі делегація взяла участь у роботі Міжнарод-
ного кооперативного конгресу19.

У 1913 році у Києві проходила Всеросійська
фабрично-заводська, торгово-промислова, сіль-
ськогосподарська і науково-художня виставка20.
Кооперативна громадськість проявили жвавий
інтерес до її організації. У результаті – була ство-
рена експозиція, присвячена розвитку кооперації
в Російській імперії. Робота з оформлення остан-
ньої здійснювалася кооперативною секцією вис-
тавки, у якій М.В. Левитський обіймав посаду
«товариша», тобто заступника, голови секції21.
Всеросійська виставка у Києві 1913 року віді -
грала помітну роль у демонстрації досягнень
діяльності кооперації і, що не менш важливо,
посприяла збору матеріалів кооперативної тема-
тики та вивченню стану розвитку кооперативних
форм діяльності22 і визначенню його перспектив.
Кооперативна секція на певний час виступила,
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18 Заграничная поездка русских кооператоров // Селянин. 1910. № 17. С. 565.
19 Волошиновський І. Короткий опис загрянишноі коопераційноі екскурсіі / І. Волошиновський // Світова

зірниця. 1910. № 31. С. 3–4.
20 Товарищи–кооператоры! // Хлибороб. 1912. № 20. С. 1105.
21 Кооперативная секция на Киевской выставке 1913 г. // Союз потребителей. 1912. № 29. С. 713.
22 Див.: Кооперация на Всероссийской выставке 1913 г. в Киeве. Киев : Издание Бюро Кооперативной

секции выставки, 1914. 596 с.



свого роду, інтелектуальним і організаційним
центром кооперативного руху. У ході її роботи
були порушені і одержали втілення ініціативи зі
скликання у Києві Всеросійського з’їзду коопе-
рації23, створення кооперативного музею24 та за-
снування всеукраїнського центру сільськогоспо-
дарської кооперації25.

У вересні 1915 року М.В. Левитський взяв
участь у нараді, скликаній Міністерством тор-
гівлі і промисловості для вирішення питань
вдосконалення законодавства щодо діяльності
трудових артілей. Обговорювалися питання роз-
робки нових зразкових статутів, порядку від-
криття артільних підприємств, використання
найманої робочої сили, кредитування, держав-
них замовлень на продукцію, тощо. У якості екс-
перта з виробничої кооперації, разом з іншими
кооперативними діячами, Левитського було за-
прошено до цієї наради26. Хід обговорення вия-
вив принципові позиції кооперативних діячів
щодо незалежності кооперативних організацій
від держави, запропонував шляхи вирішення ак-
туальних проблем артільного господарювання.
Водночас нарада виявила розбіжності в погля-
дах не лише уряду і кооператорів, а й останніх
між собою. При цьому Микола Васильович, на
відміну від багатьох свої колег, відзначився по-
слідовним обстоюванням необхідності існу-
вання, поряд із загальнокооперативним законо-
давством, самостійного закону про артілі27.

Активну участь брав «артільний батько» у
кооперативних та інших з’їздах народногоспо-
дарського спрямування. Зокрема, у лютому 1910
року Микола Васильович для делегатів З’їзду
представників кредитних кооперативів Єлисавет-
градського та Олександрійського повітів провів
екскурсію і ознайомив їх з роботою артільної мо-
лочної ферми та взуттєвої майстерні28. У травні
1911 року Левитський взяв участь у З’їзді кре-
дитних та ощадно-позичкових товариств Кате-
ринославської губернії29 та форумі кредитної
кооперації Таврійської, Бессарабської, Поділь-
ської, Волинської, Київської і Полтавської губер-
ній. Останній зібрав в Одесі понад 400 делегатів,
серед яких, за повідомленням україномовної
преси, «були ... відомі кооператори», у тому
числі «Мик. Лєвіцький з Лисаветргарду (артіль-
ний батько)»30.

М.В. Левитський брав участь у загальноім-
перських та міжнародних кооперативних з’їздах.
У квітні 1908 року він активно просував при-
йняття необхідних для розвитку артільної
справи резолюцій на Першому Всеросійському
з’їзді представників кооперативних установ у
Москві31. У березні 1912 року на Першому Все-
російському з’їзді діячів кредитної і сільськогос-
подарської кооперації в Санкт-Петербурзі Ми-
кола Васильович домігся постанов щодо
організаційно-фінансової самостійності україн-
ської кооперації32. У серпні 1913 року він також
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23 От кооперативной секции Выставки 1913 г. в г. Киеве // Союз потребителей. 1912. № 33. С. 806.
24 ІР НБУВ, ф. 290, № 1485, арк. 1–2.
25 Краєвий Я. Союз сільськогосподарських кооперативів / Я. Краєвий [справжнє ім’я – П.Н. Пожарський]

// Наша кооперація. 1913. № 20–21. С. 14.; Пожарський П. До історії Українського центрального сільсько-
господарського кооперативного союзу / П. Пожарський // Сільський господар. 1918. № 10. С. 9–10.

26 Пересмотр Положения о трудовых артелях и образцового устава для них // Артельное дело. 1916. № 7.
С. 14–15.

27 Меркулов А. Трудовые артели и общекооперативный закон (Междуведомственное совещание о трудо-
вых артелях) / А. Меркулов // Союз потребителей. 1916. № 33. С. 1219–1224.

28 Еленева С. Впечатления от съезда представителей учр-ний м. к. Елисаветградского и Александрийского
уездов в г. Елисаветграде 14 февраля 1910 г. / С. Еленева // Сплотчина. 1910. № 3. С. 52.

29 Шевченко Е.П. Хроника кооперативного дела. Съезд представителей кооперативных учреждений мел-
кого кредита Екатеринославской губернии / Е. П. Шевченко // Хуторянин. 1911. № 21. С. 545.

30 Одеський з’їзд представників товариських банків // Світова зірниця. 1911. № 20. С. 7.
31 Див.: Первый Всероссийский съезд представителей кооперативных учреждений в Москве 16–21 апреля

1908 года. Труды, изданные Бюро Московского союза потребительных обществ. Москва : Печатное дело,
1908. С. 12–14, 453–457.

32 Див.: Труды Первого Всероссийского съезда деятелей по мелкому кредиту и сельскохозяйственной
кооперации в С.–Петербурге 11–16 марта 1912 г. Санкт-Петербург : Наш век, 1912. Журналы собраний съезда.
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послідовно відстоював інтереси виробничого
кооперування та української національної коо-
перації на Другому Всеросійському кооператив-
ному з’їзді у Києві33.

На початку ХХ ст. у процесі створення сою-
зів кооперативів, гостро постало питання про їх
структуру та завдання. Розпочалася напружена
полеміка щодо територіального характеру союз-
них об’єднань. Українські кооператори відстою-
вали право на створення самостійних всеукраїн-
ських центрів кооперації, що викликало
категоричні заперечення прихильників загаль-
ноімперської структури союзної мережі. Останні
вважали існування великих територіальних
союзних утворень шкідливим для єдності сил
кооперації і виступали за входження кооператив-
них товариств та їхніх дрібнорайонних союзних
утворень безпосередньо до складу загальноім-
перських структур.

Микола Васильович Левитський був у лавах
активних провідників ідеї загальнонаціональ-
ного єднання кооперативних організацій з всеук-
раїнськими союзами і центрами на чолі. На усіх
кооперативних і господарських форумах він на-
полегливо відстоював думку про необхідність
заснування кооперативних структур, які б захи-
щали місцеві економічні інтереси. У березні
1912 року на Першому Всеросійському з’їзді
діячів кредитної і сільськогосподарської коопе-
рації в Санкт-Петербурзі у ході обговорення пи-
тання про роботу загальноімперського центру
кредитної кооперації – Московського народного
банку – Микола Васильович заявив, що «без со-
юзной организации на местах, без порайонных
банков, Московский народный банк не в состоя-
нии … раскинуть свою деятельность на ¹/6 часть
суши». А далі констатував: «ясно, что югу не-
обходим свой порайонный банк с более близким
к нему центром» і запропонував резолюцію, щоб
«МНБ взял на себя инициативу в деле создания

областных банков больших районов». Після
ґрунтовної дискусії з’їзд, по суті, підтримав
пропозиції М.В. Левитського і постановив,
«чтобы Московский народный банк оказывал
полное    содействие действующим и возникаю-
щим районным и областным союзам и коопера-
тивным банкам»34.

У червні 1913 року в Катеринославі Левит-
ський, разом з іншими кооператорами, порушив
питання про місцеві кооперативні банки на З’їзді
з питань впорядкування хлібної торгівлі на Пів-
дні Росії. «Банк должен быть!», – категорично
заявив він з’їзду. У результаті була прийнята по-
станова, яка визнавала «необходимым учрежде-
ние южно-русского кооперативного банка»35.

Послідовно і відверто відстоював Микола
Васильович необхідність «областного строи-
тельства» кооперації на Другому Всеросій-
ському кооперативному з’їзді у Києві в серпні
1913 року. Левитський закликав чесно визнати
наявність двох принципів союзного будівництва,
і «не … закрывать на это глаза». При цьому не
думати, що так «появляется неблагонадежность
кооперативная», а не «двух мнений, может быть,
противоположных, но одинаково преданных
кооперации». Левитський не був одиноким у
своїх поглядах і з’їзд визнав необхідність коопе-
ративних об’єднань різних рівнів, у тому числі
«территориальных» і «самостоятельных помест-
ных союзов» та «областных и групповых коопе-
ративных банков»36.

Рішення кооперативних з’їздів з питань
створення «помісних» центрів мало принципове
значення для розвитку української кооперації.
Вини відкривали шлях під їх формою домага-
тися відкриття кооперативних установ загаль-
нонаціонального масштабу, створювали умови
для консолідації кооперативного руху в Україні
та вирішення його силами завдань національ-
ного визволення. І в цьому немала заслуга
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33 Див.: Второй Всероссийский съезд по кооперации в г. Киеве 1–7 августа 1913 г. Труды. – Выпуск 1. –
Киев: Тип. Киевской 2-й артели, 1915. С. 50, 187–188.
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Киев: Тип. Киевской 2-й артели, 1915. С. 7, 187–188.



М.В. Левитського. Постать його у кооператив-
ному середовищі і суспільстві в цілому висту-
пала уособленням боротьби за всеукраїнське єд-
нання кооперації. Журнал для селянства «Засїв»
у 1912 році у зв’язку із створенням Москов-
ського народного банку зазначав, що до його ке-
рівництва – «в Правленіе» – слід обрати «Ми-
колу Васильовича Левицького, відомого
кооператора ...» і спрямувати таким чином діяль-
ність цієї фінансової установи на захист інте -
ресів українських кооперативів та на «братер-
ську поміч ... своєму побратимові Южному
кооперативному банкові у Києві»37. У 1913 році
сільськогосподарський журнал «Рілля» писав
про заміну централістичної організації коопера-
тивного життя місцевою самодіяльністю коопе-
ративів, підкреслюючи, що «це є та будівля
знизу, про яку пророкував батько кооперативний
Микола Левитський ...»38.

М.В. Левитський брав безпосередню участь
в заснуванні загальнонаціональних кооператив-
них установ. Він був членом організаційного
комітету зі створення всеукраїнського центру
споживчої кооперації – Дніпровського союзу
споживчих товариств. Уряд зволікав з реєстра-
цією статуту останнього і організатори його,
щоб прискорити вирішення справи, вирішили
відрядити до Петрограду свого представника39.
Як активного виразника інтересів української
кооперації та авторитетного в державі громад-
ського діяча М.В. Левитського було делеговано
домагатися від уряду Російської імперії реєстра-
ції статутів Дніпровського союзу споживчих то-
вариств та Південно-російського кооперативного
банку. Впродовж 1916-го – початку 1917 року
письмовими зверненнями та особистими візи-
тами до міністрів та їхніх заступників, началь-
ників департаментів міністерств і відомств
Микола Васильович намагався домогтися права
на діяльність всеукраїнських кооперативних
центрів. Щоправда нічого, крім обіцянок від

можновладців, Левитський досягнути не зміг. На
той період справа відкриття всеукраїнських цен-
трів споживчої і кредитної кооперації виявилася
марною40.

Середина 1910-х років в історії кооперації
Російської імперії була часом підведення підсум-
ків своєї роботи, нагодою чого став її піввіковий
ювілей. У 1915 році півстоліття минуло з часу
появи першого в імперії кооперативу, а в 1916-
му – першого кооперативного товариства в Над-
дніпрянській Україні. За 50 років кооперативний
рух здобув помітні результати, вилився в появу
дієвого кооперативного сектора економіки.
Ювілей підносив моральний дух кооперативної
громадськості, формував святковий настрій і
устремління до подальшої праці. У такій атмос-
фері, звичайно, викликали до себе посилену
увагу зачинателі–першопроходці кооперативної
справи, серед яких почесне місце займав
М.В. Левитський. Різноманітні кооперативні зіб-
рання по усій імперії вшановували самовіддану
працю Миколи Васильовича. У жовтні 1915 року
в Олександрівському залі міської думи Петрог-
раду відбулися урочисті збори з нагоди півсто-
літнього ювілею російської кооперації, які зіб-
рали величезну аудиторію – близько двох тисяч
осіб. За пропозицією головуючого на зборах
всесвітньовідомого вченого-економіста профе-
сора М.І. Туган-Барановського присутні, за
повідомленням преси, бурхливими оплесками
привітали «старейшего деятеля кооперации
Н.В. Левицкого»41.

Наступного року відбулося відзначення
50-річчя української кооперації, яке також засвід-
чило високу повагу до громадської праці Левит-
ського. 6 жовтня 1916 року в Київському союзі
установ дрібного кредиту було організовано
святкове засідання з нагоди півстолітнього юві-
лею, як тоді казали, «южнорусской кооперации».
«Праздничную обстановку придало заседанию,
– за твердженням журналу кредитної кооперації
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«Муравейник», – присутствие на нем «артіль-
ного батька» Н.В. Левитского»42. На цьому
зібранні Микола Васильович виступав з допо-
віддю і присутні за пропозицією голови прав-
ління Київського союзу установ дрібного кре-
диту та службовців Київського центрального
сільськогосподарського товариства вітали Ле-
витського, за словами протоколу урочистих
зборів, «как одного из видных украинских коо-
ператоров»43.

Бурхливий 1917 рік покликав Левитського
до громадсько-політичної роботи. Очевидець
подій 1917-го згадував, що «В революційні роки
його своєрідну постать можна було бачити на
всіх майже з’їздах». Натхненний потужним про-
цесом національно-визвольної боротьби, Ми-
кола Васильович вдався до поетичної творчості
патріотичного спрямування і особисто роздавав
перехожим свої поезії. «Не було то поетичне
свербіння в старого кооператора і не бажав собі
він літературної слави, – говорив з цього при-
воду сучасник. – ... більше прагнув заповнити
прогалину в нашій пропаганді ...»44. Левитський
з юності добре знав політичну роботу, послідов-
ний опозиціонер зазнав переслідувань царського
режиму, і, звичайно, революційний спалах 1917-
го не міг не бути для нього довгоочікуваною, од-
нозначно позитивною подією. Він не зміг не до-
лучитися до політичної роботи в любій
доступній для себе формі, хоч би й як поет-про-
пагандист. І загалом уся специфіка тих часів тор-
кнулася життя Левитського. Напружені полі-
тичні будні, надії на світле майбутнє України і
хвилювання за її політичну долю захопили Ми-
колу Васильовича.

Один із сучасників говорив, що в револю-
ційні часи для громадськості «Левитський був
уже майже символом народолюбного, ідеаліс-
тичного, чесного світу»45. Тому не дивно, що по-
літичне життя піднесло «артільного батька»
ледве не до своїх вершин. Він був делегатом Ук-
раїнського Національного Конгресу46, членом
Української Центральної Ради47. Працював він і
в уряді Української Народної Республіки – був
директором Відділу державного майна Мініс-
терства земельних справ УНР48.

Не оминули Миколу Васильовича і про-
блеми революційного протиборства. Під час
приходу більшовицьких військ у Київ, за свід-
ченнями очевидця, Левитський, щоб уникнути
підозр і переслідувань щодо приналежності до
свідомих українців, збрив свої вуса49.

Повалення Української Народної Республіки
і прихід до влади генерала Павла Скоропад-
ського «артільний батько» зустрів з відвертою
ворожістю. У травні 1918 року у своєму виступі
на Третьому Всеукраїнському кооперативному
з’їзді Левитський у повний голос вигукнув: «...
нехай живе Українська Народна Республіка!», і
високе зібрання відповіло йому довгими оплес-
ками і оваціями50.

На 1918 рік припало 40-ліття кооперативної
роботи М.В. Левитського. Незважаючи на бур-
хливу і надзвичайно складну політичну обста-
новку, громадськість не оминула увагою славні
роковини діяльності Миколи Васильовича.
30 вересня 1918 року в залі Купецького зібрання
у Києві відбулося урочисте відзначення 40-річчя
кооперативної діяльності «артільного батька»
Миколи Васильовича Левитського, яке засвід-
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чило загальносуспільне визнання його заслуг.
До місця урочистостей прибули, за повідомлен-
ням преси, «в великій кількості» представники
всеукраїнських та місцевих кооперативних
організацій, а також багатьох державних і гро-
мадських інституцій. О 12.50 урочисті збори під
головуванням професора М.І. Туган-Баранов-
ського було оголошено відкритими і до зали
увійшов Микола Васильович Левитський. Три-
валі оплески присутніх на його честь переросли
у виконання національного гімну «Ще не вмерла
Україна»51.

З доповіддю про життя й діяльність М.В. Ле -
вит ського на урочистих зборах виступив голова
управи Центрального українського кооператив-
ного комітету Борис Миколайович Мартос. Він
відзначив непересічність особистості Левит-
ського, його першість в організації землероб-
ських артілей, спроможність повести народ до
кооперативного господарювання та надзвичайну
наполегливість у цій справі. Б.М. Мартос конста-
тував всенародне визнання заслуг Миколи Васи-
льовича Левитського та вшанування його по волі
народу титулом «артільного батька». Голова уп-
рави ЦУКК доповів, що Центральний україн-
ський кооперативний комітет постановив засну-
вати Фонд імені М.В. Левитського, який буде
мати своїм завданням допомагати заслуженим
діячам кооперативного руху. Далі була зачитана
адреса вищої представницької установи україн-
ської кооперації до ювіляра, у якій, звертаючись
до Левитського, вказувалося: «Ви один з перших
на Вкраїні поставили кооперативну ідею на прак-
тичний шлях» і «кооперація на Вкраїні розрос-
лась буйним цвітом». Разом з тим ЦУКК підкрес-
лював значення діяльності Миколи Васильовича
для поєднання кооперативного руху з «громад-
ським рухом і національним відродженням», від-
значав, що Левитський «завжди» був  «громадя-
нином, борцем за волю і щастя народу»52.

З нагоди ювілею вітав Левитського один із
перших кооператорів в Україні і Росії Віктор Се-
менович Козлов, який телеграмою надіслав свої

поздоровлення до, як він писав, «щирого артіль-
ного батька». Працівники фінансово-кредитного
центру української кооперації – Українського на-
родного кооперативного банку, до створення
якого у свій час докладав зусилля Микола Васи-
льович, звертаючись до ювіляра висловлювали
надію «ще довго бачити Вас на кооперативній
ниві». «Дорогий батьку!», – звертався до Левит-
ського Дніпровський союз споживчих союзів –
всеукраїнський центр споживкооперації, за від-
криття якого також боровся Микола Васильович.
«Ти, Батьку, – говорилося у його вітальній ад-
ресі, – перейнятий вірою в велику силу коопера-
тивних ідей, невтомно з любов’ю засвічував все
нові й нові вогники серед пригнобленого люду»
і «ми з захопленням оглядаємося на Твій довгий
тернистий сорокалітній путь»53.

«... сорокалітній путь» Миколи Левитського
прийшли вшанувати й представники широких
кіл громадськості. «Артільного батька» вітали з
ювілеєм західноукраїнські кооператори, Всеук-
раїнська спілка земств, Всеукраїнська спілка
вчителів, Українське правниче товариство, «Мо-
лодий театр» та інші організації. Владні органи
також не оминули увагою роковини кооператив-
ної праці М.В. Левитського. Ювіляра привітала
Київська губернська народна управа, а також
вищі очільники держави: міністр освіти
М.П. Василенко, «товариш» міністра торгівлі і
промисловості С.В. Бородаєвський54, директор
Державного банку Г.Г. Ігнатович55.

Праця Миколи Васильовича не залишилася
непоміченою світовою кооперативною громад-
ськістю. З нагоди ювілею ЦУКК одержав від
Центрального союзу німецьких споживчих това-
риств листа з привітаннями щодо відзначення 40-
річної кооперативної роботи М.В. Левитського56.

Це була не остання тріумфальна подія в
житті Миколи Васильовича Левитського. Однак
і випробовування, часом брутальні і жорстокі,
також чекали його. То були вже наступні, наси-
чені самими різними сюжетами, сторінки життя
видатної постаті української історії.

51 Ювилей М.В. Левитського // Сільський господар. 1918. № 8. С. 22.
52 Ювилей М. В. Левитського // Сільський господар. 1918. № 8. С. 22–23.
53Там само. С. 23.
54 Хроніка. Кооперативний рух на Україні // Українська кооперація. 1918. № 4. С. 119.
55 Ювилей М. В. Левитського // Сільський господар. 1918. № 8. С. 24.
56 Хроніка. Кооперативний рух на Україні // Українська кооперація. 1918. № 4. С. 144.
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У розвідці висвітлюються маловідомі сторінки життя та діяльності українського державного і
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Little known pages of M. V. Levytskyi’s
life in the Kuban and  North Caucasus in 1918-1920

The article reveals little-known pages of the life and activities of the Ukrainian state and cooperative figure
– «artel father» – Mykola Vasyliovych Levytskyi (1849-1936) on Kuban territory  and the North Caucasus in
1918-1920. The author considers the  establishment of interstate relations between the Ukrainian State and the
Kuban People's Republic and the trip made by M. Levytskyi to the Kuban to participate in the work of the then
cooperative congresses. His contacts with the Kuban co-operatives and the speech at the meeting of the Kuban
Regional Council are displayed. Also, there has been analyzed the arrest of the authorized representatives of the
Ukrainian state in the Kuban, namely F. Borzhynskyi and M. Levytskyi, who were captured by the Denikin coun-
terintelligence on their way to Kyiv. The causes of the shooting of Baron F. Borzhynskyi and the circumstances of
the liberation of M. Levytskyi are discussed. Further, the complicated financial situation, the state of health and
life problems of Mykola Vasyliovych during his stay in Piatygorsk and Kyslovodsk are considered. Moreover, the
author illustrates the organizational measures for providing the assistance and employment to M. V. Levytskyi
and generalizes examples of material and moral support to him from the local cooperative institutions.
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В останні роки в Україні відбуваються заходи щодо вшанування самовідданої
громадсько-кооперативної діяльності всесвітньовідомого діяча, «артільного
батька» Миколи Васильовича Левитського. У вітчизняній історіографії про основні
віхи його участі в міжнародному кооперативному русі та видатні здобутки у ста-
новленні української і російської кооперації висвітлювалися в дослідженнях М. Алі-
мана, В. Вовченко, Ф. Ленченка, Т. Оніпко, А. Пантелеймоненка, В. Рекрута, І. Фа-
ренія та ін.1 Однак у цих працях період життєдіяльності М. Левитського на Кубані та
Північному Кавказі (1918-1920) лише згадується або висвітлювався фрагментарно.
Разом з тим, виконуючи там почесну місію кооперативного та громадського діяча,
«артільний батько» потрапив у надзвичайно складну життєву ситуацію і ледь не
втратив життя. Саме там він пройшов через жорсткі випробування української
вдачі і в черговий раз пересвідчився в неймовірній життєздатності принципу коо-
перативної солідарності. Вочевидь, що вивчення життя та діяльності «артільного
батька» протягом 1918-1920 рр. на зазначених вище територіях не втрачає своєї
актуальності й потребує окремого дослідження. Тому у даній розвідці бачиться до-
цільним розглянути участь М. Левитського в роботі Кубанської Крайової Ради та
проаналізувати важкі життєві випробування, які випали на його долю з боку  дені-
кінського режиму та вимушених поневірянь на теренах Північного Кавказу.
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2 С.Б. Славный юбилей / С.Б. // Союз. 1918. № 13-14. С. 12-13.
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Відтак, влітку 1918 р. після звільнення з дер-
жавної служби в органах Української Центральної
Ради (далі: УЦР), Микола Васильович активно до-
лучився до розвитку українського кооперативного
руху і постійно брав участь у заходах щодо ста-
новлення системи кооперативних спілок та орга-
нізацій Української Народної Республіки (далі:
УНР). Яскравим підтвердженням всенародного
визнання заслуг «артільного батька» стала феє-
рія святкування 40-річчя його кооперативної ро-
боти, яке відбулася 30 вересня 1918 р. в Києві під
егідою Українського Центрального Кооператив-
ного комітету (далі: УЦКК).

Його авторитет знаного кооператора сягав
далеко за межі України і знаходив шанувальни-
ків в різних кінцях Росії. Так, на Кубані, у коо-
перативному журналі «Союз» вийшла стаття, в
якій діяльність М.В. Левитського отримала на-
дзвичайно високу оцінку та найщиріші відгуки.

Автор вітального допису до почесного титулу –
«рицаря кооперативної ідеї» – додав ще більш
вагоме звання, визнавши його заслуги як високо
достойного «рицаря кооперації»2. 

Своєю чергою, кооперативна громадськість
УНР також підтримувала давні стосунки з ку-
банськими кооператорами. Вийшло так, що  у
жовтні 1918 р. до Києва прибула надзвичайна
місія Кубанської Ради на чолі з В. Ткачовим. Де-
легація уклала низку важливих угод між Кубан-
ською Народною Республікою та УНР. Ключо-
вим питанням місії було з’ясування обставин, за
яких могло відбутися їх об’єднання3. 

У процесі взаємовигідних перемовин сторони
уклали угоди щодо торгівельних, морехідних,
дипломатичних і банківських зв’язків між Украї-
ною і Кубанню, була підписана конвенція про за-
лізничні шляхи сполучень та поштово-телеграфні
зносини4. Внаслідок візиту Кубань налагодила



конструктивні стосунки з урядом П. Скоропад-
ського, отримавши від нього вкрай необхідне вій-
ськове спорядження та боєприпаси. Останній у
своїх спогадах відзначав, що прагнув входження
Кубані до Української Держави на автономних
підставах, однак вирішив, що цю справу не варто
форсувати5. У відповідь на візит В. Ткачова укра-
їнський уряд вислав на Кубань надзвичайну місію
на чолі з бароном полковником Ф. Боржинським6.

Крім того, кубанські кооператори запросили
українських колег прибути до них на коопера-
тивні з’їзди, які мали відбутися восени 1918 р.
Вочевидь, що голова Управи УЦКК Б. Мартос
доручив М.В. Левитському як одному із най-
більш відомих й авторитетних українських коо-
ператорів відвідати Кубань і здійснити цю по-
чесну місію. 8 листопада 1918 р. в Міністерстві
закордонних справ Української держави Микола
Васильович отримав відповідне «Посвідчення»
про те, що він «має право вільного переїзду з
Київа до Кубанщини (Катерінодара)  і назад»7 .

Прибувши до Катеринодару, М. Левитський
опинився у вирі бурхливої політичної боротьби
між місцевими прихильниками державності Ку-
бані і табором войовничих поборників «єдиної і
неділимої» Російської імперії на чолі з генералом
А. Денікіним. «Скрізь на кожнім кроці почувалася
хижа та тяжка лапа страшної реакції, – згаду-
вав згодом Микола Васильович, –  щодня давала
вона себе відчувати, розпоряджаючись життям
та смертю, як козаків так і іногородніх – не ко-
заків – інших громадян, що… не прийшлись до
вподоби цій зграї чорній, – кого було їм треба не
тільки брали до в’язниць, а просто вбивали».8

Разом з тим, Микола Васильович брав ак-
тивну участь в роботі обох кооперативних з’їздів
та, зазвичай, виголошував вітальні промови ви-
ключно українською мовою. Таке дійство викли-

кало неабияке піднесення серед учасників зіб-
рань, адже переважна більшість тамтешнього
козацтва мала пряме коріння запорізьких коза-
ків, які опинилися на Кубані після розгрому Ка-
териною ІІ Запорізької Січі у 1792 р. Згодом Ми-
кола Васильович згадував про зустріч з
делегацією старших за віком кооператорів, які
висловили йому таке: «Ми дуже зраділи, коли
почули, що Ви нашою мовою промовляєте до
нас. По правді Вам сказати, слухали ми та й
плакали, що рідне слово чули. Ще до Вас просьба
наша: як поїдете на Україну, кланяйтесь там
од нас та й скажіть, нехай про нас на Україні
не забувають, бо ми ж таки рідні»9.

Під час роботи кооперативних з’їздів М. Ле-
витський познайомився з М.С. Рябоволом, як очо-
лював Раду Спілки кредитної кооперації Кубані
та обіймав посаду Голови Кубанської Ради10. Ми-
кола Васильович виявив бажання бути присутнім
на засіданні Кубанської Ради, на що М. Рябовол
люб’язно погодився і М. Левитському видали від-
повідну перепуску. 14 листопада 1918 р. він разом
із полковником Ф. Боржинським зайняв місце в
окремій урядовій ложі11.

На засіданні Ради у виступі головнокоман-
дувача Збройних сил Півдня Росії генерала
А. Денікіна були викладені основні засади
«історичної місії руських людей». Без особливих
застережень там значилося, що Добровольча
армія береться рятувати і відбудувати «единую и
неделимую» матушку-Росію – «Святую Русь»12.  

У частині співпраці з Кубанською Радою,
А. Денікін, з диктаторським натиском промовив:
«Я певен, що Крайова Рада знайде в собі розум,
мужність та силу.., утворить єдину тверду
владу, яка буде в тісному зв’язку з Добрармією,
не розірве одвічної залежності від єдиної вели-
кої Росії»13. У виступі не важко було розпізнати
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відверту погрозу, що Кубань як вільна, неза-
лежна держава існувати не може, можливе її
місце в складі великої Росії зі статусом автономії
лише у крайньому випадку. 

Відверте насадження політики великодержав-
ного російського шовінізму з боку А. Денікіна
глибоко обурило М. Левитського і він попросив
головуючого М. Рябовола надати «слово» україн-
ській делегації. Зокрема Ф. Боржинський у корот-
кій промові виголосив офіційні вітання Кубан-
ській Раді як законодавчому органу самостійної
держави КНР, що дуже не сподобалося присут-
ньому російському офіцерству з оточення гене-
рала А. Денікіна. Однак наступний виступ «ар-
тільного батька» створив прецедент, який згодом
мало не коштував йому життя. Дуже швидко Ми-
кола Васильович із притаманною йому майстер-
ністю підкорив більшість із 2000 слухачів, що
були присутні в театральній залі. В емоційному
виступі українською мовою він нагадав кубанцям
про їх історичне коріння і безпосередній зв’язок
з матір’ю – Великою Україною. Крім того, допо-
відач, намагаючись вирвати кубанців з-під впливу
чорносотенної ідеології, висунув «основну думку
про суверенні права революційного народу і нації»,
чим викликав шквал гучних оплесків з боку пере-
важної більшості присутніх на засіданні14. Учас-
ник тих подій В. Іванис зазначав, що М. Левит-
ський «привітав Кубань, як самостійну державу
змістовно і щиро»15. 

Однак, певна частина делегатів із числа дені-
кінського оточення з обуренням та проявом нерво-
вої жестикуляції сприймала виступ «артільного
бать ка». Один із офіцерів навіть вигукнув:
«Это му старому чорту надо усы вырвать», що
викликало неймовірне обурення у сидячого поруч
козака. Велетень могутнього зросту з огидою і
презирством підійшов до маленького денікін-
ського служаки й глянув на нього так, що той зро-
зумів – тут не до жартів, і негайно попросив ви-
бачення16.

У відповідь на виступи української делегації
Л. Бич – перший голова Кубанського Крайового
Уряду – українською мовою, але холодно й фор-
мально, назвав Україну вже сестрою, а матір’ю
для нього стала Росія17. Невдовзі, 4 грудня 1918 р.,
надзвичайна сесія Кубанської Краєвої Ради при-
йняла нову конституцію і змінила назву держави
на Кубанський Край. До того ж, в окремій декла-
рації, що додавалася до конституції, було від-
значено, що Кубань мала стати складовою части-
ною Російської федеративної республіки18. Тому
М. Левитський, зважуючи на понад столітні зу-
силля великодержавної російської ідеології щодо
обрусіння Кубані, визнав існування Кубанської
Ради досить позитивним явищем. Зокрема, він за-
значав, що коли об’єктивно і науково розглянути
її діяльність «…з боку історичної перспективи і
порівняти з тим, що було за проклятих часів па-
нування царського деспотизму з його жандарм-
ською компанією, що  верховодила в краю під
керівництвом варварського «Союзу Руського На-
роду», то, порівнюючи з тим жахливим минулим
часом безправ’я і тиранії царських катів, все ж
таки Кубанська Рада, при всіх її недочотах, по-
милках у негативних рисах взагалі без сумніву в
справі історії розвитку самоврядування – було до
певної міри кроком вперед»19.

Після повалення Гетьманського уряду, Ди-
ректорія УНР продовжувала цікавитись перспек-
тивами інтеграції Кубані до України. 21 грудня
1918 р. барон Ф. Боржинський у своєму рапорті
до Києва відзначив: «Кубань вже є існуючим
державним козацьким організмом, і тому про-
водити на Кубані лише українську політику,
може бути шкідливим для української ідеї там.
Кубань безумовно врешті решт прилучиться
до України, але з огляду на вищевказане треба
перевести її через дві стадії, власне: 1. Через
самостійність Кубанську. 2. Через федерацію з
Україною, як рівного з рівним. І се єдиний реаль-
ний шлях»20.

14 ІР НБУВ, ф. 327, спр. 17, арк. 5.
15 Іванис В. Стежками життя (спогади). Книга ІІ-га / Василь Іванис. Новий Удьям, 1959. С. 242.
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17 Іванис В. Боротьба Кубані за незалежність… С. 56.
18Там само. - С. 63.
19 ІР НБУВ, ф. 327, спр. 17, арк. 3-4.
20 Павлишин О. З документів дипломатії Української Народної Республіки 1920-1921 рр. / Олег Павли-

шин // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр. Київ, 2013. Випуск 9. С. 386-387.



Зазначимо, що, перебуваючи на Кубані,
М. Левитський подружився з М. Рябоволом,
який став запрошувати його на різні офіційні за-
ходи. Зокрема Микола Васильович був присут-
ній на спуску на воду військового корабля, де ви-
голосив промову в українському стилі. Однак
там також відбувся гострий конфлікт з денікін-
ськими офіцерами і лише втручання М. Рябо-
вола врятувало М. Левитського від неприємнос-
тей з боку «єдинонеділимців». 

Він також був на зустрічах з представниками
Антанти, які прибули на Кубань і в один голос
агітували за «Великую и неделимую Россию».
Тому М. Левитський розумів, що на Кубань на-
сувається диктатура А. Денікіна й потрібно не-
гайно повертатися додому. Однак у зв’язку з по-
чатком наступальних операцій більшовицьких
військ та Добрармії шлях на Україну був відріза-
ний. Проте Микола Васильович зумів домови-
тись із дипломатичною місією Ф. Боржинського,
який у власному вагоні у кінці січня 1919 р. мав
відбути до Києва. По дорозі на станції Волноваха
денікінська контррозвідка їх вагон від’єднала,
всіх заарештувала й відправила до Єнакієво. Тут
денікінці, декілька днів, знущаючись над ареш-
тованими, постійно крутили на грамофоні пла-
тівку із Заповітом Т. Шевченка «Як умру, то по-
ховайте», чим доводили до істерики жіночу
частину арештантів21. Згодом на початку лютого
1919 р. в Юзівці (нині: Донецьк) відбулося засі-
дання військово-польового суду Марківського
полку Добрармії, на якому винесли вирок: ко-
лишнього полковника російської армії Ф. Бор-
жинського за перехід до «сепаратистів-зрадни-
ків» – розстріляти, а всіх інших з-під варти
звільнити. Однак денікінський офіцер, який,
ймовірно, слухав промови «артільного батька»
щодо незалежності Кубані та виступи проти ве-
ликодержавного російського шовінізму, затримав
М. Левитського з намірами «відправити його на
той світ». Однак, порадившись із головою суду,
завзятий чорносотенець із неохотою змушений
був відмовитись від своїх намірів. Виявилось, що
у кишені піджака «артільного батька» денікінці

знайшли його передсмертну записку, де він
написав таке: «шлю останнє привітання всім
братам-кооператорам і всім землякам. Як за
життя,  так і тепер перед смертю кажу вам:
що буде то буде, а ти Марку грай, хай живе
кооперація, хай живе братерський Союз вільних
народів»22. Крім того, голова суду володів інфор-
мацією, що М. Левитський був відомим коопера-
тором і громадським діячем не тільки в Україні
та Росії, але й за кордоном, зокрема його знали у
Великобританії, Італії, Німеччині та навіть у
Канаді. Вочевидь, що поміркований офіцер знех-
тував надуманими «звинуваченнями» проти
М. Левитського в тому, що він брав участь в «ор-
ганізації курсів для підготовки агітаторів
проти Добров. Армії» і вирішив не створювати
міжнародної напруги, яка могла виникнути внас-
лідок розстрілу М. Левитського23.  

Після завершення суду денікінська військова
адміністрація відправила М. Левитського до Рос-
това-на-Дону, де він потрапив під поліцейський
нагляд. Там Микола Васильович дуже швидко
встановив контакти з місцевими кооператорами.
Зокрема, він зустрів давнього знайомого коопе-
ратора, естонського дворянина Р.Ф. Реннінга, ко-
лишнього діяча Волинської, а згодом керівника
Подільської губернської каси дрібного кредиту, з
яким в минулому довелось не раз зустрічатися.
З вибухом революції в Україні Р. Реннінг пере-
брався до Ростова й очолив правління Південно-
Східного кооперативного банку24. Тут Миколі
Васильовичу дали окрему кімнату та призначили
матеріальну допомогу за рахунок Українбанку25.

Вимушено проживаючи в Ростові, М. Левит-
ський відчув надзвичайно доброзичливе став -
лення з боку ростовських кооператорів. Зокрема,
довідавшись, що 25 березня 1919 р. (за ст. ст.)
Миколі Васильовичу минає 60 років, тамтешня
кооперативна громада влаштувала братерську
вечірку, на якій місцеві кооператори тепло ві-
тали ювіляра26. 

Своєю чергою, М. Левитський  активно до-
лучився до культурного і кооперативного життя
краю. Брав участь у роботі 2-х кооперативних
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21 ІР НБУВ, ф. 327, спр. 17, арк. 8.
22 Там само, арк. 10.
23 Там само, арк. 9.
24 ІР НБУВ, ф. 327, спр. 2017, арк. 1
25 Там само, спр. 17, арк. 11.
26 Там само. 
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з’їздів (Спілки споживчих товариств  і кредитної
кооперації Дону) та відвідував засідання прав-
ління Кустарно-ремісничих кредитних това-
риств та неодноразово відвідував літературні
вечори під назвою «Нікітинські суботніки»27.

Глибоке й сумне враження на Миколу Васи-
льовича склало політичне вбивство голови Кубан-
ської Крайової Ради М. Рябовола, яке сталося 14
червня 1919 р. в Ростові у вестибюлі готелю
«Палас-Отель». За згадкою М. Левитського, за го-
дину до смерті він зустрічався з Миколою Степа-
новичем і розмовляв з ним протягом кількох годин.
Але в 2 години 30 хвилин ранку однорукий маніяк-
чорносотенець здійснив це неймовірне вбивство28.

Після цієї трагедії у серпні 1919 р. Микола
Васильович виїхав на лікування до П’ятигорська.
Перебуваючи там, Микола Васильович отримав
декілька вітань у зв’язку з 25-ю річницею засну-
вання першої хліборобської артілі в с. Федварах.
Зокрема, правління Кубанської кооперативної
спілки у телеграмі, вітаючи з ювілеєм, надсилало
«низький уклін артільному батьку й учителю»
та бажало здоров’я і сили29. Він також отримав
2 тис. крб. гонорару за брошуру з його виступом
на Зборах уповноважених  спілки в листопаді
1918 р., яку правління вирішило опублікувати,
вважаючи його доповідь важливою у справі ви-
яснення «…культурних завдань кооперації».30

Перші контакти з місцевими кооператорами
принесли приємну несподіванку. Він зустрівся
з го ловою місцевого споживчого товариства
П.А. Пе лі хівським, який був родом з Поділля.
У 1904 р. він слухав лекцію М. Левитського, яку
той читав підпільно в Подільській духовній
семінарії31.

У жовтні 1919 р. М. Левитський переїхав до
Кисловодська і потрапив у дуже скрутне матері-
альне становище. На початку листопада він ос-
танній раз отримав 1 тис. крб. від Ставрополь-
ської кредитної спілки32. Однак у зв’язку з
активними військовими діями на Північному

Кавказі надходження коштів припинилося. Від-
сутність постійного житла, припинення надход-
жень матеріальної допомоги та відчуття само-
тності призвели до виснаження організму. Тоді
Микола Васильович вимушений був звернутися
до кооператорів Північного Кавказу з проханням
визволити його із цієї біди. «Коли було присяду,
щоб достати що на землі, – згадував він, – то
вже піднятись було з трудом, а крім голодовки
по всьому тілу в мене виступили чиряки»33.

Першими на прохання відгукнулося прав-
ління П’ятигорського споживчого товариства
(голова П. Пеліхівський), яке не тільки виділило
певні кошти, а й перевезло хворого М. Левит-
ського до міста та надало житло. Крім того, коо-
ператори придбали для нього зимовий одяг,
взуття та інші вкрай необхідні речі. Щоб мо-
рально не травмувати «артільного батька» за
«утриманство», правління П’ятигорської коопе-
ративної спілки запровадило для М. Левитського
посаду наукового співробітника для збирання ма-
теріалів щодо історії Кавказьких Мінеральних
вод. Ясна річ, що тамтешнім кооператорах ця іс-
торія так була потрібна, як для воза п’яте колесо.
Однак для Миколи Васильовича це була психо-
логічна реабілітація і певний стимул. 

Перебувши зиму в Пятигорську, М. Левит-
ський поринув у нову роботу. Він заручився
відповідним посвідченням, яке видала Середньо-
Кавказька спілка «Кавказсоюз», в тому, що до-
слідник відряджається в області і губернії Північ-
ного Кавказу, Дону, України і Росії для збирання
наукових матеріалів щодо вивчення Північного
Кавказу в історичному та соціально-економічному
значенні для складання бібліографії з цього при-
воду та доручалося проводити закупівлі книг для
бібліотеки спілки34. Дійсно, Микола Васильович
проводив справжні дослідження, зібрав певні ма-
теріали і деяка частина з них зберігається в Ук-
раїні в сховищах Інституту рукопису Національ-
ної бібліотеки імені академіка Вернадського35.

Маловідомі сторінки життя М.В. Левить ского 
на Кубані та Північному Кавказі у 1918-1920 роках

27 ІР НБУВ, ф. 327, спр. 17, арк. 12.
28 Білий Д.Д. Рябовол Микола Степанович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.

org.ua/?termin=Riabovol_M_1
29 ІР НБУВ, ф. 327, спр. 1677, арк. 1.
30 ІР НБУВ, ф. 327, спр. 1676, арк. 1-2.
31 Там само, спр. 17, арк. 14.
32 Там само, спр. 1784, арк. 1.
33 Там само, спр. 17, арк. 15.
34 Там само, спр. 566, арк. 1.
35 Там само, спр. 171-172.



До речі, на звернення М. Левитського про
надання матеріальної допомоги відреагувало
правління українського «Централу». У червні
1920 р. колеги запропонували йому посаду
члена створеного в Ростові Комітету сільсько-
господарської кооперації з місячним окладом у
20 тис. крб36. Однак така  приваблива пропозиція
для Миколи Васильовича була нездійсненною.  

У жовтні 1920 р., після встановлення радян-
ської влади в П’ятигорську, М. Левитський за-
ручився підтримкою місцевого революційного
комітету. Більшовики визнали його жертвою бі-
логвардійського режиму й видали йому відпо-
відне посвідчення, в якому зазначалося, що «…
вся влада не тільки не створює будь-яких пере-
пон, а надає т. Левитському всіляке сприяння, як
постраждалому від білогвардійських банд»37.

Згодом він відбув до Кисловодська, де до
грудня проходив курс лікування. У кінці року
Микола Васильович санітарним потягом через
Ростов разом із співробітниками Ростовської
філії Українбанку прибув на Україну38.

Таким чином, короткий період життя у листо-
паді 1918 – грудні 1920 рр. для М. Левитського
став неабияким випробуванням. Перебуваючи на
Кубані, авторитетний кооператор проявив себе як
справжній патріот і переконаний прихильник не-
залежності України. Він відстоював право кожної
нації на самовизначення і територіальну ціліс-
ність та відверто виступав проти російського ве-
ликодержавного шовінізму. У критичній ситуації
арешту, вчиненого денікінською владою, М. Ле-
витському вдалося зберегти життя лише за раху-
нок власного авторитету визначного кооператив-
ного діяча, визнаного світовою спільнотою. Зго-
дом, на теренах Північного Кавказу, потрапивши
у скрутне матеріальне становище, його врятувала
від голодної смерті кооперативна солідарність, ви-
явлена з боку місцевих кооперативних установ та
організацій, які забезпечили «артільного батька»
належними умовами для проживання.

Підводячи підсумки перебування на теренах
Кубані та Північного Кавказу протягом 1918-1920
рр., М.В. Левитський визнав, що його врятували
від «голодовки і загибелі» український кооператор
П.А. Пеліхівський разом з кооперативною спіль-

нотою П’ятигорська. «За це я буду завжди сер-
дечно вдячний і ніколи цього не забуду»39.

Таким чином, висвітлені вище маловідомі
сторінки життя М.В. Левитського – українського
державного діяча і видатного подвижника коо-
перації – надають підстави стверджувати, що
його внесок у розвиток національного коопера-
тивного руху, наукова та літературна спадщина
потребують подальшого дослідження. Не викли-
кає сумнівів, що постать М. Левитського, щи-
рого патріота України та борця за її незалежність
заслуговує на вшанування на державному рівні.
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У статті досліджується становлення й діяльність перших парафій Української автокефальної
православної церкви в Одесі після революційних подій 1917–1921 рр. та в період репресій влади проти
УАПЦ. За мету ставиться розгляд церковного локусу – автокефальних парафій в Одесі – Покрівської і
Входо-Ієрусалимської, їх активних прихожан та священнослужителів. Джерельною основою студій є
малознані, інформативно бідні й уривчасті, але сутнісно важливі для сьогодення, свідчення підслідних
та жертв політичних репресій кінця 1920–1930-х рр. Реконструювання історії релігійних громад УАПЦ
вимальовувалось на основі архівно-слідчих справ фонду Р-8065, які перебувають на зберіганні Держар-
хіву Одеської області (ДАОО). Відкинуто ідеологічні, брехливо-міфологічні конструкції слідчих ДПУ–
НКВС, завдяки методикам (порівняльного аналізу, історичної біографістики, історичної антропології),
проаналізовано тексти обвинувачень і перехресних очних ставок, інші подібні фейки, подано персоні-
фіковано трагічне минуле одеських осередків автокефальної церкви, зроблено висновок про тяглість
населення до української церкви й духовної єдності усіх регіонів України.
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The first curacies of Ukrainian Autocephalous Orthodox
Church in Odessa: their activity and the destiny

of parsons (1917–1938)
The article is investigated the formation and activity of the first curacies of the Ukrainian Autocephalous

Orthodox Church (UAOC) in Odessa after the revolutionary events of 1917–1921 and during the repressive
actions of the Bolshevik authorities against the UAOC.The aim is considered peculiar of the church’s artifact
– church-autocephalous curacies in Odessa – Pokrivska and Vhodo-Jerusalem. The research is concerned with
visualizing its active figures and priests, from the perspective of playing locally civilization pictures, for which
there is an inherent multidimensionality historical process, and man, its World-Church, as a microcosm, ap-
pearing in a broad social context and diverse manifestations.

The source of our studies is non-space, often informationally poor and fragmentary, but essential for the
present, testimony of those who are investigators and victims of political processes of the late 20s and 30s of
the ХХ century.



Сторічна тяглість населення до автокефаль-
ної ідеї в Одесі, попри заперечні домисли про-
російських адептів ідей «русского мира» в Ук-
раїні, які щебечуть в унісон з пропагандистами
у шкурі кліоманів, твердо поставала попри явне
домінування махрового «великоросского» шові-
ністичного духу на теренах півдня Російської ім-
перії, і особливо, у період розпаду її під ударом
загального антиімперського соціального вибуху
й, зокрема, бурхливих подій Української рево-
люції 1917–1921 років. Бачення свідомим укра-
їнським соціумом на Одещині вирішення про-
блем формування власної національної Церкви
зводилося до утворення осередків автокефалії,
основаної на церковному демократизмі, впро-
вадженні української мови в богослужіннях, ши-
рокій просвітницькій роботі серед учнівської
молоді тощо. 

В умовах більшовицького одержавлення
Церкви (Церков) та її/їх інституцій, що камуф-
лювали під владний режим упродовж 20-х
років минулого століття, аж до самого фізич-
ного знищення храмів і її духовних лідерів, по-
водирів у священицьких облаченнях, маємо іс-
торичний досвід творення УАПЦ в Одесі, про
що і йтиметься мова. Історіографія цієї вузько

регіональної проблеми представлена не так вже
й просторо, спершу сегментарно у 1990-х роках
у працях В. Пащенка1, дещо у монографії ав-
тора2, згодом кількома короткими нарисами та
статтями3 українських дослідників про україн-
ські церкви й автокефалістів-кліриків в Одесі
на фоні сотень надрукованих праць проросій-
ського спрямування про ту Православну цер-
кву, яка перебувала й є нині у спілкуванні з
Московським патріархатом. Ідеологічна скла-
довав тих історіописаннях чітко простежується
навіть і без прискіпливого розгляду. Вкрай обе-
режною в акцентах є й колективна праця оде-
ських дослідників, де вміщено цілий розділ
«Покровська церква – знищений пам’ятник
історії міста (1798–1933)», в якому лише одним
реченням згадується процес українізації, який
ніби не виключав можливості ведення служби
українською і в Покрівській церкві4. Таким
чином ціле десятиліття історії української цер-
ковної громади при Покрівській церкві лиши-
лося у забутті.

Одначе, відштовхуючись від зазначеної
позиції, не вступаючи на шлях хибного пропа-
гандистського дискурсу ставимо перед собою
за мету, розглянути своєрідний церковний
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The reconstruction of the history of one or two Ukrainian autocephalous religious communities appeared
to be too complicated, small, sometimes very segmental, driven in a few words by facts about people, events,
church’s situation, etc. from a dozen archival and investigative cases of the R-8065,that they are kept by the
State Archives of Odessa region (SAOR).Rejected ideological verbal dogmas of the past, falsely-mythological
essay design of the commissioned officers of the DPU–NKVD, the phantom texts of accusations and cross-eye
rates, and other similar fakey forms in puzzles and tragedy past the Odessa centers of the autocephalous church
and people almost a hundred years ago.

Key words: UAOC, Odessa, Pokrivska Church, Church ofVhodo-Jerusalem, archbishop of the UAOC
YuriyZhevchenko, priest ArtemomKuzminsky, priest Fedir Denga.
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локус – першу парафію УАПЦ в Одесі – По-
крівську церкву (іноді – Покровський собор),
увиразнити її активних діячів та священнослу-
жителів, під кутом зору відтворення локально-
цивілізаційної картини, для якої притаманною
є багатомірність історичного процесу, і людина,
її Світ-Церква, як мікрокосм, що постає в ши-
рокому соціальному контексті й розмаїтих
проявах.

Джерельною основою наших студій є не-
просторі, часто інформаційно бідні й уривчасті,
але сутнісно важливі для сьогодення, свідчення
підслідних та жертв політичних процесів кінця
20-хта 30-х рр. ХХ ст., жертв як в рамках загаль-
ного сталінського терору, так і за сфабрикова-
ними справами, окремо спрямованими проти
ієрейства УАПЦ та її прихильників. Рекон-
струювання історії однієї-двох українських ав-
токефальних релігійних громад, як в нашому ва-
ріанті, вимальовувалось надто складно,
невеличкими, часом дуже сегментарними, за-
гнаними у кілька речень фактами про людей,
події, церковну ситуацію тощо із десятка ар-
хівно-слідчих справ фонду Р-8065, які перебу-
вають на зберіганні Державного архіву Одеської
області. Відкинуті ідеологічні вербальні до-
гмати історичної доби, брехливо-міфологічні за
суттю конструкції оперуповноважених ДПУ-
НКВС, сфантазовані тексти обвинувачень і пе-
рехресних очних ставок та інші подібні фейки
дивовижно складалися нами у пазли і вимальо-
вувалося трагічне минуле одеських осередків
автокефальної церкви і людей майже сторічної
давності. 

Історична довідка.
Осередок українського православного авто-

кефального руху 20-х років ХХ ст. – Покрівська
церква, в ім’я Покрови Пресвятої Богородиці
має багату історію. Перша дерев’яна споруда
була збудована ще наприкінці ХVІІІ ст. (1798 р.)
й існувала як старообрядницька церква. На по-
чатку ХІХ ст. стара й не міцна церква прийшла
до занепаду і на її місці упродовж майже десяти
років з 1813 р. за проектом архітектора Ф. Фра-
поллі (керував також будівництвом Міського
театру (зараз – Одеського оперного) було збу-
довано нову кам’яну церкву з тим же ім’ям.

Завершення будівництва і освячення храму від-
булося 1822 р. З одного боку храму, з часом, було
прибудовано ще один храм в ім’я Івана Предтечі,
а 1834 року – храм в ім’я чудотворця Митрофана
Воронізького. Покровська церква на початку
ХХ ст. входила до складу 1-го Благочинного
округу м. Одеси. Саме у період 1900-1907 рр.,
коли настоятелем церкви був протоієрей о. Гнат
Якович Попов, ця парафія вважалася найкра-
щою в Одесі5. Також у період 1905-1913 рр. тут
служив найстаріший і шанований клірик Херсон-
ської єпархії о. Олександр Яновський. Під час
панахиди в пам’ять Т. Шевченка у Покрівській
церкві 10 березня 1907 р. публічно прочитав
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проповідь українською мовою священик Мелетій
Аркадійович Шаравський (служив у 1890-
1916 рр.)6. 11 квітня 1910 р. у церкві було відслу-
жено панахиду по драматургу і театральному
діячу Марку Кропивницькому, під час якої співав
хор української театральної трупи Т. Колесни-
ченка7. Серед прихожан були представники ук-
раїнської інтелігенції, студенти багатьох на-
вчальних закладів міста, члени товариства
«Просвіта», згодом «Українського клубу». 

Зруйнований храм під час більшовицького бо-
гоборництва у 1936 р., а на її місці з вимолених
упродовж більше століття будівельних матеріа-
лів: цегли і каменю було збудовано одну із споруд
найпрестижнішої в центрі Одеси школи № 119
(сьогодні – Гімназія №1 ім. А.П. Бистриної).

Лютнева революція 1917 р. в Російській ім-
перії дала поштовх до формування української
Церкви, зокрема і в Одесі. Справжньою півден-
ною столицею Української революції 1917–
1920 рр. Одесу вважає дослідник О. Музичко,
хоча й українцям міста довелося «зробити на-
дзусилля, часто без державної підтримки, спря-
мовані на рятування власної ідентичності».
Буря атеїзму, як стверджує історик В. Савченко,
хвилями накривала Одесу і в січні 1918 р., і в
квітні 1919 р, але остаточно тиск богоборців і
атеїстів став руйнівним з лютого 1920-го, ос-
кільки «формальні» православні, побоюючись
репресій або розчарувавшись у Божому заступ-
ництві, відійшли від церкви і віри8. Разом з тим
революційні катаклізми зі своїми трагічними

наслідками, на нашу думку, синхронно збуджу-
вали й тягу до віри, навертали до прадідівських
традицій, до Бога. Про стан українських цер-
ковно-релігійних справ в Одесі того часу
можна судити зі спогадів М. Костирка, які на-
водить О. Музичко: «Але все ж таки, коли цер-
ква була, до неї приходили. <…> Особливо на
такі святочні дні, там не було місця людям, щоб
прийти, особливо на різдвяні дні – там знаме-
нитий хор був, там самі артисти співали в
хорі…»9.

На початку 1920-х рр. на розвиток УАПЦ в
південних українських землях, як зазначає істо-
рик В. Савченко, вплинула позиція тимчасового
керівника Херсонсько-Одеської єпархії єпископа
Алексія (Баженова), який виявляв  прихильність
до української церкви. З організаційним офор-
мленням УАПЦ на Всеукраїнському соборі
1921 р. на півдні України було створено адмініс-
тративно-територіальну структуру «Степ», яку
очолив єпископ Миколаївський і Херсонський
Ф. Бучило та єпископ Одеський і Балтський
А. Гриневич. Тоді ж в Одесі було утворено три
приходи УАПЦ10, з яких дві при Покрівській цер-
кві і при Входо-Ієрусалимській церкві.

Активізацією справ українського церков-
ного руху серед інших діячів на початку 1920-
х років, як вважав архієпископ УАПЦ Юрій
Жевченко11, опікувався його приятель по Оде-
ській духовній семінарії Андрій Навроцький*,
колишній секретар упродовж 1907–1912 рр. ар-
хієпископа Димитрія (Ковальського)**. Сам
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А. Навроцький охарактеризував (з огляду на пе-
ребування під тиском ДПУ) політичне життя в
місті під час революційних подій доволі стри-
мано й обережно: «В Одесі національний рух
під проводом Петлюрівщини не дуже охопив
населення, але інстинктивно він був ближчий до
українців чим Керенщина та Жовтнева револю-
ція»12. Від 1921 року А. Навроцький став
активно співпрацювати з прихильниками моло-
дої автокефальної церкви разом з Я. Некрахою
та іншими, тоді ж «навіть здобули свого свяще-
ника о. К. Підчашинського та сколотили при-
хильників». Водночас А. Навроцького було об-
рано до церковної ради і старостою Покрівської
церкви, яка знаходилася на Жуковській вулиці,
у колишньому єпархіальному домі. Поряд з На-
вроцьким церковною справою опікувалися: член
правління губспілки Яків Некраха, архітектор
Ф. Нестурх*, Морущак, Іванов, Пінькос, Сотник,
Ромашко, Клодько та інші віряни, переважно
співробітники залізнично-дорожнього та вод-
ного транспорту. Окремою активністю виділя-
лися колишній капітан пароплава Громашев-
ський і отець Кирило Підчашинський – перший
священик автокефаліст. Неабияку увагу було зо-
середжено на облаштування хору, задля чого
було запрошено колишнього хормейстера Оде-
ської опери. «Кругом церкви зібралося понад
100 осіб, які своєю працею, пожертвами нама-
галися поставити єдину українську церкву не
гірше церков «тихонівських» або «живої»13. До
Одеси іноді наїжджали митрополит Василь

Липківський, архієпископ Нестор Шараїв-
ський**, однак управління українською цер-
квою в Одесі з боку Києва, як зазначає А. На-
вроцький, було вельми слабким: єпископа не
було, інструкцій ані звідки було взяти, і тільки
випадкові приїжджі з Києва привозили які-не-
будь розпорядження стосовно облаштування
молодої церкви.

Від травня 1921 р., згідно з розпорядженням
ЦК КП(б)У, республіканська Надзвичайна комі-
сія розпочала новий наступ у вигляді «глибокої
розробки автокефального руху». Почалися
утиски автокефалістів в Одесі, вибіркові арешти,
де-хто з активних борців за самостійність був
розстріляний – П. Базилевич***, К. Литви-
ненко**** та інші. А. Навроцький також довго
не міг лишатися членом церковної ради, ос-
кільки 1922 р. був заарештований за прихову-
вання церковного майна та, розплатившись на
щастя лише штрафом, вийшов із в’язниці. 

Згадуваний вище о. Кирило Підчашинський
появився в Одесі біля 1921 року, після висвя-
чення в сан у Києві і обрання громадою свяще-
ником автокефальної церкви. Отець Кирило
мешкав в Одесі до 1926 року, а потім перебрався
до Катеринослава (зараз – Дніпра). Як зазначає
А. Навроцький, о. Кирило прийняв духовний
сан, щоби приховати своє минуле: зокрема, офі-
церство, а також чиновницьку посаду комісара
праці в Одесі, яку він займав у період гетьмана
П. Скоропадського. Будучи активним і наполег-
ливим, він швидко завоював симпатії парафіян,
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12 Протокол допиту Навроцького Андрія Федоровича. 10 вересня 1929 р. // ДАОО, ф. Р-8065, оп. 2,
спр. 11218, арк. 13.

* Нестурх Федір Павлович (1857–1936), архітектор і педагог. Нащадок українського козацького роду Не-
штурхів. Отримавши освіту в Академії мистецтв у Петербурзі (1878–1881), переїхав згодом до Одеси (1900).
Працював інженером-контролером, упродовж 1902–1920 рр. – головний міський архітектор. У своїх роботах
використовував необароко, неоренесанс, модернізовані історичні стилі. У 1928–1933 рр. працював професо-
ром Одеського художнього інституту і був звільнений з роботи як «соціально чужий робітникам і селянам
елемент».

13 Протокол допиту Навроцького Андрія Федоровича. 4 жовтня 1929 р. // ДАОО, ф. Р-8065, оп. 2,
спр. 11218, арк. 28.

** Шараївський (Шараєвський) Нестор (1865–1929) - архієпископ УАПЦ, член Української Центральної
Ради. Очолював кафедру Київської сільської округи, був заступником митрополита з 1921 по 1927 рр. Одним
з перших впроваджував українську мову в літургіях, псалмах та кантах.

*** Базилевич П. - член української партії соціалістів-революціонерів, заступник голови Одеської Ук-
раїнської спілки вчителів у період 1917 р., один із прихильників українізації системи освіти в Одесі.

**** Литвиненко Костянтин Трохимович, 1875 р.н. був розстріляний (Див.: Одеський мартиролог : дані
про репресованих Одеси і Одеської області за роки радянської влади : історико-меморіальне видання [у 4 т.]
/ уклад.: Л. В. Ковальчук, Г. О. Разумов. Одеса : ОКФА, 1997–2006. Т. 1. 1997. С. 321).



у багатьох з яких бував удома як близька лю-
дина. Саме тоді й виникла ідея створення народ-
ного хору, до складу якого активно залучалася
молодь. Священик приятелював з україноцен-
тричною родиною Побережників, що утриму-
вала їдальню на вул. Л. Толстого, де часто
збиралася українська студентська молодь, відві-
дував міські школи: імені І. Франка, Першу про-
мислово-профспілкову школу та інші. Відверте
неприйняття радянських порядків виявляв і ві-
домий в місті ієромонах Микита, який вдома мав
доволі значну бібліотеку, і ця обставина, через
великий попит серед студентства на українську
книгу, сприяла залученню саме одеської молоді
до процесу українізації не тільки світського
життя, але й церковного.

Перше зіткнення з ДПУ змусило А. На-
вроцького відійти від парафіян, припинити пра-
цювати у церковній раді й спрямувати свою
роботу у напрямку організації музичного Това-
риства ім. Лисенка, куди він залучив і диригента
Покрівської церкви Яциневича. Водночас із Хар-
кова по всій Україні розпочався й поширювався
рух за утворення Товариства ім. Леонтовича,
відповідно й в Одесі теж була утворена група.
Прихильники лисенківського товариства поста-
вили за мету утворити округову капелу, яка по-
стала в результаті злиття двох товариств –
ім. Леонтовича й ім. Лисенка. Товариство ак-
тивно розповсюджувало серед парафіян Покрів-
ської церкви білети на концерти, активно кон-
тактувало з парафіяльними священиками УАПЦ.
Упродовж 1925–1926 рр. сформована капела
спершу доволі успішно виступала, однак, через
брак коштів і арешт її диригента К. Пігрова*, не-
вдовзі перестала існувати. Спілкування творчих
представників української громади в Одесі про-
довжувалося переважно через вечори під промо-
вистою назвою – «Чашка чаю». З ініціативи
А. Навроцького та П. Білоскурського вечори
влаштовувалися у приміщенні Товаристві

ім. Леонтовича. Святкування ювілею історика
М. Грушевського не обійшло одеську культурну
громаду, зокрема й Т-во ім. Леонтовича.
Оскільки таке вшанування, на думку членів
товариства, мало набути широкого суспільного
значення, що на перших порах правління това-
риства активно обговорювало власну участь
у підготовці до такого заходу упродовж кількох
засідань. Проте питання про широке вшану-
вання відпало саме собою, оскільки перева-
жила думка, що «М. Грушевський вчений і,
відтак його мали вшановувати його учні».
Було зібрано кошти й надіслано до Києва на
ім’я ювілейної комісії вітальний адрес і теле -
граму. На урочистостях безпосередньо від
одеського осередку Т-ва ім. Леонтовича брав
участь Д.Т. Бондаренко, який виступив з віталь-
ною промовою до ювіляра. Члени товариства
також неодноразово організовували сбір коштів
на допомогу населенню Галичини, яке потер-
пало від паводків, а кошти передавали через
Укрбанк. 

Нового імпульсу автокефальному рухові в
Одесі й на півдні республіки надав своєю пра-
цею, призначений у 1927 р. на єпископську ка-
федру, архієпископ Юрій (Георгій) Жевченко14.
Покровський собор, як храм УАПЦ почав фун-
кціонувати саме з 1927 р., після передачі його
УАПЦ, оскільки там була організована автоке-
фальна громада. Саме за сприяння архієпископа
Юрія з Лівобережної України на Південь, до
Одеси прибув о. Артамон Кузьминський, який
опікувався Покровською церквою до самого її
закриття сталіністами у 1934 р.**

Біографічна довідка:
Кузьминський Артамон Климентович,

1876 р.н. родом з м. Любар Житомирської об-
ласті. До революції, закінчивши 1896 р. учитель-
ську семінарію в м. Коростишеві, вчителював
по селах Полтавщини упродовж 1896–1904 рр.
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* Пігров Костянтин Костянтинович (1876–1962) – хоровий диригент і педагог. Створював аматорські
хорові колективи, керував церковними хорами, організовував концерти народної пісні та класичних творів.
Упродовж 1920–1930-х рр. викладав в Одеській консерваторії, у 1930–1940-х рр. працював у Молдавії. По-
вернувшись до Одеси 1944 р. створив і був художнім керівником хору студентів консерваторії. Помер в
Одесі.

14 Михайлуца М.І. Юрій (Георгій) Жевченко у культурно-релігійному житті… С. 141–148.
** Після закриття храму священик мешкав в Одесі на вул. Золотарьовській, 6. Працював чорноробом,

навіть сторожем при Дитячому санаторію. Заарештований 15 вересня 1937 р.



З 1904 по 1916 р. завідував Полтавською міською
школою. Будучи призваний в імперську армію у
1916 р. був направлений до школи прапорщиків,
після закінчення якої у 1917 р. призначений пра-
порщиком 251 Московського запасного полку.
Після того, як у вересні 1917 р. у Москві було
сформовано український запорозький полк, був
переведений того ж року на зимові квартири до
м. Суми (тоді Харківської губернії). Після жов-
тневого перевороту, до грудня 1917 р. перебував
у чині прапорщика, а згодом, за розпорядженням
Центральної Ради переведений на вчительську
роботу. Упродовж 1917–1922 рр. вчителював,
працював завідувачем Полтавської міської
школи. 1923 р. полтавським єпископом УАПЦ
Костянтином (Кротевичем) був висвячений у
священицький сан і служив у Троїцькій церкві
УАПЦ с. Велика Богачка Полтавської губернії15.

Після арешту й засудження архієпископа
Юрія (Жевченка) о. Артамон Кузьминський як
соборний священик Покрівської церкви УАПЦ в
Одесі продовжував йому надавати матеріальну
допомогу. Священик А. Кузьминський після за-
криття Покрівської церкви у 1934 р. їздив до
Харкова у квітні того ж року, де зустрічався з
митрополитом УАПЦ Іваном (Павловським),
шукаючи підтримки у справі української церкви,
нащо той запропонував повертатися до Одеси і
з числа активних вірян, створивши ініціативну
групу, ставити питання про відкриття церкви
УАПЦ. Що, власне, й зробив священик Кузьмин-
ський. Ініціативну групу очолив Степан Савич
Капкан як голова церковної ради, та активні
члени церковної громади: К. Здоренко, Х. Ма-

зепа, Жосан, П. Крижановський, С. Капкан,
Ф. Касьянчук, Москаленко, Р. Щирський та ін.
Так, активним борцем за українську церковну
громаду був Капкан Степан Савович – електро-
монтер заводу ім. А. Марті, голова церковної
ради Покрівської общини УАПЦ (фактично з
січня 1929 р.). С. Капкан виконував також і
обов’язки члена і секретаря окружної ради
УАПЦ з 1926 р. безперервно. Із його ж свідчень16

саме на 2-му одеському цвинтарі у братській мо-
гилі було поховано українців, які боролися в
лавах армії УНР з білогвардійськими доброволь-
чими підрозділами у грудні 1918 р. Похоронній
процесії саме цього часу, як одному з елементів
меморіалізації тієї епохи, на основі різноманіт-
них джерел (періодики, спогадів) присвятив не-
ординарні статті дослідник Української револю-
ції на півдні України Т. Вінцковський17.  

Обряд погребіння й відспівування 33 укра-
їнських вояків здійснювали проукраїнські за
поглядами клірики (на той час автокефалістів в
Одесі ще не було): священик Яків Лисицький
та ієромонах Микита Кожин. Між іншим, мит-
рополит Херсонський і Одеський Платон*, бу-
дучи противником руху за утворення Україн-
ської церкви, переслідував за прихильність до
українства о. Якова Лисицького, відправивши
його у сільську парафію, де він і доживав свого
віку. На похоронах «вбитих українських вояків
було присутньо багато робітників, які несли
гроби з моргу через Старопортофранківську ву-
лицю («біля товчка» (базару. – Авт.)»18,
оскільки командування Добровольчої армії і
французькі інтервентські власті, через боязнь
зіткнень протиборчих сил і ескалації нового
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15 Протокол допиту Кузьминського Артамона Климентовича. 16 жовтня 1937 р. // ДАОО, ф. Р-8065, оп. 2,
спр. 1438, арк. 196–202.

16 Протокол допиту Капкана Степана Савовича. 14 вересня 1929 р. // ДАОО, ф. Р-8065, оп. 2, спр. 8469,
арк. 13–13 зв.

17 Вінцковський Т. Похорони як інструмент історичної нарації (на прикладі революційної Одеси грудня
1917 року) // Південний-Захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. Випуск 21. Одеса : Дру-
карський дім. 2016. С. 117–126; Його ж. Похорони як інструмент історичної нарації (на прикладі револю-
ційної Одеси грудня 1918 року) // Південний-Захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. Ви-
пуск 22. Одеса : Друкарський дім. 2017. С. 97–108.

* Платон (Порфирій Федорович Рождественський) (1866-1934) з лютого 1918 р. митрополит Херсон-
ський і Одеський, головував на Священному Синоді новоутвореної Української Автономної Церкви. Еміг-
рував до США, де керував Північно-Американською єпархією. Проголосив 1933 р. Американську церкву ав-
тономною від Московської патріархії. Помер 1934 р.

18 Із протоколу допиту Л.І. Михайлова (1882 р.н.), бухгалтера, члена президії церковної ради общини УАПЦ
при Покровському соборі м. Одеси. 14 вересня 1929 р. // ДАОО, ф. Р-8065, оп. 2, спр. 8469, арк. 17–17 зв. 



збройного протистояння, заборонили процесії
просуватися центром міста. Потому, на брат-
ській могилі, щороку після Великодня у Фо-
мину неділю, стало традицією проводити со-
борні панахиди. Про дату й час цих заходів
заздалегідь прихожан сповіщали у храмі, і саме
визначення заходів було прерогативою церков-
ної ради. У 1928 і 1929 роках панахиду прово-
див архієпископ Юрій Жевченко за участі со-
борного духовенства й хору. Участь останнього
була обов’язковою в усіх архієрейських служ-
бах, а оплата хористам здійснювалася церков-
ною громадою. На могилу покладали вінки,
зокрема у 1929 р. принесені сестрами із По-
крівського собору. 

Активну українську присутність репрезен-
тував і причет Входо-Ієрусалимської церкви
УАПЦ, що знаходилася на 2-й Заставі в Одесі.
З ініціативи, яка виходила від членів общини,
священик цієї церкви о. Федір Деньга, за участі
ієромонаха Микити Кожина і дияконів Руденко
Олексія та Артюха Семена 28 травня 1926 р. ор-
ганізував панахиду по Івану Франку на вшану-
вання 10-річчя по його смерті. На той час саме ця
церква залишалася єдиною українською церквою
в Одесі19. Є свідчення, що саме у цій церкві по-
давалися записки-пам’ятки про поминання вби-
того у Парижі Симона Петлюри, та промовлялася
фраза: «Життя своє положивши за нарід україн-
ський». Кожного року наступної неділі після Па-
схалій українською церквою та громадою здійс-
нювалися панахиди на братських могилах по
загиблим у 1918 р. гайдамакам, яких було похо-
вано на 2-му цвинтарі м. Одеси. Ці панахиди до
організації центральної Покрівської автокефаль-
ної общини здійснював ієромонах Микита
Кожин, а потім,урочисто й за участі усього при-
чту й церковного хору кліром Покровського со-
бору, який почав функціонувати з 1927 р. як цер-
ква УАПЦ20. 

Початком відвертого неприйняття радян-
ської влади й існуючої системи для отця Федора
Деньга21, став 1918 рік, зокрема після того, як
при єпархіальному домі за архієпископа Оде-
ського Димитрія відбулася нарада представників
частини єпархіального духовенства. Обласні ор-
гани НКВС, зокрема начальник ІV відділу УДБ
УНКВС лейтенант ДБ Калюжний, приписував
цьому зібранню кліриків особливе місце у фаб-
рикації справи про «Одеську контрреволюційну
церковну організацію» (далі – ОКРЦО), яка ніби
прийняла рішення про створення «священних
загонів» з метою «об’єднання віруючих і вико-
ристання їх як реакційної сили у боротьбі з
радянською владою»22. Цією нарадою керував
митрополит Платон (Рождественський), за виз -
на ченням депеушників «найреакційніший пред-
ставник одеського духовенства».

Згодом, «після розділу у 1922 р. на різні цер-
ковні орієнтації», о. Федір Деньга пристав до ав-
токефального руху і став священиком Входо-
Ієрусалимської церкви. Підтримував тісні
зв’язки з отцем Кирилом Підчашинським. За
«версією» слідчих НКВС, саме о. Кирило й
завербував о. Федора до контрреволюційного
угрупування, яке з часом увійшло до «Союзу
визволення  України». З арештом священика
Підчашинсь кого К., який ніби здійснював керів-
ництво Одеською групою СВУ, цю організацію
на півдні очолив архієпископ Юрій Жевченко.
Після арешту останнього, священик Деньга під-
тримував стосунки  з керівництвом СВУ: архіє-
пископом Юхимом (Евфимієм) Калішевським,
Всеукраїнським проповідником автокефалії
Володимиром Чеховським, о. Артамоном Кузь-
минським, священиком Покрівської церкви.
Усі вони, як зазначено у протоколі допиту, за-
арештовані у різні часи. У процесі допиту, слід-
чого цікавило, хто ще із священнослужителів-
автокефалістів увійшов до контрреволюційної
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19 Протокол допиту Федора Климовича Деньга. 13 вересня 1929 р. // ДАОО, ф. Р-8065, оп. 2, спр. 8496,
арк. 44.

20 Там само, арк. 50.
21 Деньга Федір Климентович народився в 1879 р. в м. Черкаси, українець, служитель культу – священик.

На час арешту працював маляром в артілі Промпобутбуд (Промислового побутового будівництва). Репресо-
ваний постановою трійки УНКВС в Одеській області від 6 травня 1938 р. по справі «ОКФЦО». Розстріляний
30 травня 1938 р. // ДАОО, ф. Р-8065, оп. 2, спр 2856, арк. 1–399. 

22 Протокол допиту Ф. Деньга від 20 квітня 1938 р. // ДАОО, ф. Р-8065, оп. 2, спр. 2856, арк. 57.



фашистської організації. Із протоколу стає зро-
зумілим, що слідчий вкладає в уста підслідного
саме те, що вже було відомим слідству, зокрема,
й ті члени т. зв. організації, кого ніби називає
о. Федір Деньга, вже були заарештовані, як на-
приклад, митрополит Одеський Костянтин Спа-
ський, з яким він був знайомий ще з навчання в
Одеської семінарії. До організації входили: ко-
лишній диякон Іващенко Василь, який працю-
вав у 1938 р. у Капеллі бандуристів в Одесі, а
також Федір Дикий – колишній протодиякон,
співак Одеської оперної капели. Загалом ніби до
«Одеської контрреволюційної фашистської цер-
ковної організації» (далі – ОКЦФО) входило 57
осіб, колишніх представників православного
кліру, колишніх білогвардійських офіцерів,
учасників повстанських рухів, просто побож-
них мирян23. Серед учасників ОКЦФО антира-
дянською повстанською діяльністю «займа-
лися» священик Гдєшинський Григорій з
с. Граданиці Біляївського району, що під Оде-
сою. Моргуненко Данило колишній дяк, колиш-
ній священик Адиров Іван, священик Андріанов
Олександр та інші.

Дещо ширшу інформацію про автокефаль-
ного отця Федора Деньгу знаходимо у матеріа-
лах архівно-слідчих справ кінця 30-х та кінця
50-х років минулого століття, зокрема у поста-
нові від 4 травня 1938 р. помічника начальника
відділення ІV відділу УДБ УНКВС в Одеській
області Мошковського по звинуваченню Деньги,
Андріанова, Рожновського, Івлієва та інших за
ст.ст. 54-6, 54-10, і 54-11 УК УРСР. 

Біографічна довідка з архівно-слідчої справи:
Деньга Федір Климентович, 1879 р.н., урод-

жений у м. Черкаси, мешканець м. Одеси, украї-
нець, громадянства СРСР, з вищою духовною
освітою, із міщан, до арешту працював малярем
артілі «Промпобутбуд», колишній піп. Священик
звинувачувався в тому, що «був учасником
КРФЦО, в яку був залучений у 1934 р. митропо-
литом Костянтином (Спаським). Упро довж

1923–1934 рр., перебуваючи на службі в автоке-
фальній церкві, був учасником «СВУ». Організа-
ційно був пов’язаний з Подчешинським, Жевчен-
ком, Калішевським, Чеховським, які як учасники
СВУ – засуджені, а також з членами к-р. орга-
нізації – Блошенко, Лабунським, Поповим (за-
суджені). Упродовж усього періоду існування
радянської влади вкрай реакційно налаштова-
ний, систематично вів антирадянську повстан-
ські роботу серед мирян, збуджуючи невдово-
лення до Радянської влади, розповсюджуючи
різні наклепницькі провокаційні слухи про скору
загибель Радянської влади, збирав шпигунські
дані…»24.

За два дні потому було винесено постанову
про спрямування слідчої справи №133832 на
розгляд трійки при УНКВС в Одеській області.
Розстріляні були усі відповідно до постанови
трійки від 6 травня 1938 р. о 24.00 годині
30 травня25, серед них і священик-автокефаліст
Федір Деньга. Визначенням Військового трибу-
налу Одеського ВО від 30 вересня 1958 р.
Деньга Ф.К. разом із шістьма розстріляними
православними кліриками був реабілітований. 

У слідчих матеріалах 1950-х років у по-
рядку надгляду й перегляду справ 1930-х років
знаходимо деякі уточнення щодо біографічних
даних і діяльності о. Федора Деньги. Так,
у протоколі допиту від 19 квітня 1958 р. про-
тоієрея Казанської церкви о. Якова Брюховець-
кого, як свідка з приводу перегляду справи
Ф. Деньги, йдеться про те, що «з 1914 р.
Деньга був священиком Входо-Ієрусалимської
церкви в Одесі до 1918 р. Приблизно з 1920
по 1923 рр. Деньга за своїм світоглядом відій-
шов від ПЦ і пристав до українського само-
святського руху, який проповідував «самостій-
ність України», однак його віруючий народ не
підтримав і він залишив парафію… Що торка-
ється питання щодо його приналежності до
автокефальної церкви, яка боролася за «само-
стійну Україну», то мені про те достеменно
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23 Протокол (копія) допиту Блошенка Никифора Архиповича (1868 р.н.). 15 квітня 1938 р. // ДАОО,
ф. Р-8065, оп. 2, спр. 2856, арк. 66–72.

24 Постанова по звинуваченню Деньги, Андріанова, Рожновського та ін. 4 травня 1938 р. // ДАОО, ф. 8065,
оп. 2, спр. 2856, арк. 268.

25 Виписка з протоколу №183 засідання трійки при УНКВС в Одеській області. 6 травня 1938 р. // ДАОО,
ф. 8065, оп. 2, спр. 2856, арк. 285.



67

невідомо»26. Своє знайомство з о. Федором
Деньгою підтверджував і диякон Казанської цер-
кви Киселевич Полікарп Олександрович, зазна-
чаючи, що в період 1926–1928 рр. знав його як
священика Входо-Ієрусалимської церкви, хоча й
близьких відносин з ним не мав. Іноді бачилися
на єпархіальному з’їзді і в Преображенському
соборі27. 

Із свідчень викладача духовної семінарії
Зубкова Семена Васильовича (1881 р.н.), який
перебував під слідством тричі: 1927, 1930 і 1938
роках дізнаємося про жахливі методи виби-
вання слідчими зізнань про антирадянську ді-
яльність. Так, С. Зубков заявив28: «Деньгу Фе-
дора я знав як благочинного Очаківського
округу, а згодом я його бачив, коли останній раз
перебував під слідством і нас одночасно допи-
тували на Маразліївській вулиці. Я можу ствер-
джуюче сказати, що Деньгу під час слідства
сильно били і я особисто чув, як він кричав і
стогнав. Приблизно я в останній раз бачив
Деньгу 25 квітня 1938 р., коли його вели на
допит… Поки Деньга був благочинним – це пе-
ріод приблизно до Жовтневої революції про
нього нічого осудного не замічалося, а коли у
Києві виник автокефальний рух в церкві, очо-
люваний Липківським, то Деньга явився, як я в
той час чув розмови, агентом Липковського в
Одесі у Входо-Ієрусалимській церкві на 2-й За-
ставі. Цей період приблизно відноситься до 30-
х років [скоріше до 20-х! – Авт.]. Тоді в Одесі
не було жодного священика, який би розділяв
переконання Дєньги»29.

Священик-пенсіонер Сурмелі Костянтин
Костянтинович наголошував на тому, що

«Деньга відправляв службу українською мовою.
Про причетність Ф. Деньги до автокефальної
течії мені нічого невідомо. Я тільки пам’ятаю,
що він один в Одесі служив українською мовою,
однак його служба нехтувалася прихожанами
через те, що проводилася українською мовою»30.
А відомий в Одесі священик Гдєшинський Гри-
горій Петрович (1886 р.н.), який був знайомий з
Деньгою Ф. ще за навчання у Київській духовній
академії з 1909 року, навпаки підкреслював, що
«о. Федір Деньга за своїми переконаннями і в
службі церковній був прихильником автокефаль-
ного руху, який ставив своїм завданням відокре-
мити українську церкву від російської з націо-
нальних міркувань»31.

Окремою новелою вимальовується сакралі-
зація пам’яті загиблих українських гайдамаків,
видатних українських діячів, зокрема – Івана
Франка, Симона Петлюри автокефальними свя-
щениками в Одесі у другій половині 1920-х
років. У багатьох допитах свідків і підслідних
особливо вивчалася причетність до поминання
українського лідера УНР С. Петлюри. Шляхом
перехресного аналізу свідчень різних фігурантів
справи, нами виявлена певна несуголосність
спогадів, яка пояснюється різними причинами,
серед яких природнє самозбереження брало
верх. Людина перед обличчям слідчого, часто
через застосування побиття й тортур (про що
свідчить С. Зубков) зазвичай приховувала
правду, аби не бути звинуваченим і, відповідно,
не попасти під репресії.

Панахиди по загиблим проводились свяще-
ником єдиної церкви УАПЦ в Одесі о. Федором
Деньгою32, що підтверджується протоколом
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28 Зубков С.В. був заарештований органами НКВС втретє 23 квітня 1938 р. Перебуваючи під слідством,
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19 квітня 1958 р. // ДАОО, ф. 8065, оп. 2, спр. 2856, арк. 310–311.

29 Протокол допита священика-пенсіонера Зубкова Семена Васильовича, 1881 р.н. від 19 квітня 1958 р.
// ДАОО, ф. 8065, оп. 2, спр. 2856, арк. 311.

30 Протокол допита священика-пенсіонера К.К. Сурмелі, 1885 р.н. від 27 травня 1958 р. // ДАОО, ф. 8065,
оп. 2,спр. 2856, арк. 330.

31 Протокол допита священика-пенсіонера Гдєшинського Г.П., 1886 р.н. від 28 травня 1958 р. // ДАОО,
ф. 8065, оп. 2, спр. 2856, арк. 331–332.

32 Михайлуца М.І. Православна церква на півдні України… С. 88–89; 358.



допиту панотця33. Так, 28 травня 1926 р, за іні-
ціативи членів громади проводилась панахида
по І. Франкові, присвячена десятій річниці його
смерті. Саме дійство проводив настоятель цер-
кви о. Федір за участі ієромонаха Микити
Кожина і диякона Руденка Олексія. Однак свя-
щеник Ф. Деньга категорично відкидав обвину-
вачення у тому, що одночасно поминали й
С. Петлюру. Він пояснював це тим, що ніхто не
подавав т. зв. пам’ятки про поминання убитого
у Парижі Симона Петлюри. Окрім того, існує й
інше церковне правило-звичай: під час таких
урочистих спеціальних панахид по окремим
особам, інших імен не поминають. Отець Федір
наполягав, що під час поминання такої фрази:
«життя своє поклавши за нарід український»
ніхто не вимовляв. Щодо панахид на братській
могилі по вбитим у 1918 р. гайдамакам, які по-
ховані на 2-му кладовищі, священик зазначив,
що «такі панахиди здійснювалися під час пер-
шої неділі після Великодня щороку», але сам
священик в них участі брати не міг, оскільки
проводив аналогічні молебні на найближчому
від свого Входо-Єрусалимського храму цвинтарі
на 2-й Заставі. Ще до організації Покрівської ав-
токефальної общини здійснював панахиди ієро-
монах Кожин, а згодом причт Покровського со-
бору, який почав функціонувати з 1927 р. як
церква УАПЦ. Усі панахиди здійснювалися уро-
чисто, за участі хору і всього причту. 

Священик Покровського собору УАПЦ Кузь -
минський Артамон Климентович, який служив
панотцем з 1927 р. в храмі Покрівської общини,
також стверджував на допиті 14 вересня 1929 р.,
що «панахиди на братській могилі на 2-му кла-

довищі проводилися кожного року, їх проводив
і в 1928, і в 1929 рр. Юрій Жевченко, вони
відбувалися не по вбитим і похованим у брат-
ській могилі, а носили характер загальної пана-
хиди по всім похованим на кладовищі, ніяких
промов і проповідей і покладань квітів ніхто не
здійснював…»34.

Особливо зактивізувалася робота з приїздом
до Одеси у 1927 р. на єпископську кафедру Юрія
Жевченка*. Архієпископ неодноразово виїж-
джав у справах церковних до Миколаєва, спіл-
кувався з активними прихильниками автоке-
фального руху на Миколаївщині, зокрема зі
священиками о. Андрієм Гуком**, о. Пилипом
Татарко та іншими, тричі проводив богослу-
жіння в кафедральному соборі. Виступаючи з
проповідями, завжди наполягав на тому, що
через Церкву можна визволити народ, «визво-
ляючи українську церкву від впливу церкви
слов’янської – визволяєш українців від русифі-
кації»35.

З протоколів допиту заарештованих автоке-
фалістів стає зрозумілим, що під час спецопера-
ції, проведеної на Полтавщині у вересні 1929 р.
начальником Полтавського окрвідділу ДПУ
Бржезовським, було надіслано до Одеського
окрвідділу ДПУ копії свідчень36 про діяльність
архієпископа Юрія на Лівобережній Україні:
Кононенка Григорія 20 вересня 1929 р. автоке-
фального священика с. Федунки Шишацького
району Полтавського округу, який 1925 р. ніби
приєднався до УАПЦ «під впливом єпископа
Юрія (Жевченка) та священика Кротевича».
Саме вони вважали, що «українська церква по-
винна мати кругом себе українську людність».
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33 Справа по звинуваченню громадянина Жевченко Георгія Володимировича по ст. 54.11 УК УСРР. По-
чаток – 20 жовтня 1929 р. Закінчено – 19 грудня 2007 р. // ДАОО, ф. Р. 8065, оп. 2, спр. 8496 (15966-п),
арк. 49–50.

34 Справа по звинуваченню громадянина Жевченко Георгія Володимировича по ст. 54.11 УК УСРР. По-
чаток – 20 жовтня 1929 р. Закінчено – 19 грудня 2007 р. // ДАОО, ф. Р. 8065, оп. 2, спр. 8496 (15966-п), арк. 51.

* Про діяльність архієпископа Юрія (Георгія) Жевченка нами опубліковано статті окремо в наукових
збірках і журналах в Одесі (2018) і Полтаві (2019).

** Гук Андрій, активний діяч автокефального руху на Миколаївщині, був учасником і уповноваженим
Всеукраїнських соборів УАПЦ, підтримував тісні стосунки з В. Липківським, єпископом Марком Грушев-
ським.

35 Витяг з допиту Пилипа Леонтійовича Татарко. 9 жовтня 1929 р. // ДАОО, ф. Р-8065, оп. 2, спр. 8496,
арк. 60.

36 Справа по звинуваченню громадянина Жевченко Георгія Володимировича по ст. 54.11 УК УСРР. По-
чаток – 20 жовтня 1929 р. Закінчено – 19 грудня 2007 р. // ДАОО, ф. Р. 8065, оп. 2, спр. 8496 (15966-п),
арк. 53.



А диякон Воскресенського собору м. Полтави
УАПЦ Василь Васюк зазначив на допиті 17 ве-
ресня того ж року, що «єпископ Жевченко і свя-
щеник Таран <…> влаштовували бесіди, на яких
намагалися підняти національну свідомість ві-
руючих, шляхом розповідей про національний
визвольний рух українців і таке інше». 

Активне листування, перехресні пересилки
копій протоколів допитів автокефалістів на По-
лтавщині і на Одещині, свідчать про активну
комплексну розробку органами ДПУ з метою за-
гальнореспубліканського удару по УАПЦ. Про-
хання начальника Одеського окрвідділу ДПУ до
Полтавського окрвідділу ДПУ дають змогу зро-
зуміти механіку розробки та фабрикації справ
щодо автокефалістів. Свідчення, вибиті з уже за-
арештованих і обвинувачених «у підготовці
збройного повстання проти радянської влади під
прапором боротьби за Українську народну рес-
публіку» священика с. Жуковки Машівського
району Полтавського округу Федора Стрижака
та голови автокефальної ради цього ж села
Юхима Ведюка37. У протоколі допиту священика
Ф. Стрижака від 6 листопада 1929 р. архієпископ
Юрій Жевченко і священик Таран постають «як
люди глибоко віддані самостійній Україні, які го-
тові надихнути народ для повстання проти ра-
дянської влади. Жевченко у своїх промовах натя-
кав на необхідності організації повстання». Із
цього Ведюк робив важливий висновок, що «не-
обхідно виховувати і підготовлювати народ до

розуміння подібних закликів боротьби за неза-
лежність України». За його словами Ю. Жев-
ченко наголошував: «треба кріпко триматись,
щоб бути готовими до визволення України з під
московського правительства, то може дожде-
мося, що будемо самі собою управляти»38.

Після арешту і розправи над архієпископом
Юрієм Жевченком у 1929 р. на одеську кафедру
УАПЦ було направлено Юхима Калішевського*,
який перебував при церковних справах до свого
арешту у 1931 р.

Підводячи підсумок нашому дослідженню,
зазначимо, що Українська церква на півдні Ук-
раїни виплекана в горнилі Української революції
1917-1921 рр. та у жорсткому протистоянні з різ-
ними церковними течіями, ідеологічними й по-
літичними інституціями. Невеликі за числом
осередки українства в Одесі, позиціонували себе
як значні й безпосередні учасники процесу ста-
новлення Української державності і її Церкви.
Навіть в умовах ідеологічного протистояння,
атеїстичного розгулу, довготривалого цькування
й терору репресивними методами з боку більшо-
вицького режиму українські автокефальні пара-
фії, їхні пастирі боролись і вистояли, хоча й
ціною особистих жертв, відтак підготувавши
підґрунтя для воскресіння через століття Пра-
вославної Церкви України. Сьогодні, долаючи
традиційні стереотипи минулого, маємо усві-
домлювати усю значущість і, водночас, відпові-
дальність за історичне сьогодення. 

Перші парафії УАПЦ в Одесі: функціонування та долі пастирів (1917–1938 рр.)

69

37 Справа по звинуваченню громадянина Жевченко Георгія Володимировича по ст. 54.11 УК УСРР. По-
чаток – 20 жовтня 1929 р. Закінчено – 19 грудня 2007 р. // ДАОО, ф. Р. 8065, оп. 2, спр. 8496 (15966-п),
арк. 75.

38 Справа по звинуваченню громадянина Жевченко Георгія Володимировича по ст. 54.11 УК УСРР. По-
чаток – 20 жовтня 1929 р. Закінчено – 19 грудня 2007 р. // ДАОО, ф. Р. 8065, оп. 2, спр. 8496 (15966-п),
арк. 76–77.

* Юхим Калішевський (1893–1937) - єпископ УАПЦ. Закінчив духовну семінарію (1913), історико-фі-
лологічний факультет у Варшаві (1917). Висвячений у єпископа Звенигородського (1922), був єпископом
Черкаським і Єлисаветградським УАПЦ (1923–1929). Єпископ Одеський УАПЦ (1929–1930). Перебував під
арештом кілька місяців 1930 р. в Одесі, а з осені 1933 р., після зречення сану й каяття, перебрався до Білої
Церкви, де працював бухгалтером. Влітку 1937 р. ув’язнений Київським обласним управлінням НКВС і за-
суджений за колективною справою священників до розстрілу.
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Народився Григорій Дмитрович Казьмирчук 9 травня 1944 р. у мальовни-
чому селі Кальнику Іллінецького району Вінницької області, яке має давню та
славетну історію. Це, безперечно, вплинуло на творчий шлях Г. Казьмирчука як
краєзнавця і дослідника історії власного села. Історія Кальника багата на істо-
ричні події, та найбільшої слави рідне село зажило у буремні часи Української
національної революції середини XVII ст., коли був створений звитяжний Каль-
ницький козацький полк. Очолювані видатними сподвижниками Б. Хмельниць-
кого, козаки полку за Хмельниччини брали активну участь у всіх найважливіших
воєнних баталіях. Серед Кальницьких полковників були легендарні козацькі ва-
тажки Остап Гоголь, Іван Богун та Іван Сірко. Пізніше, у першій половині XIX ст.,
історія краю пов’язана з декабристами. В Іллінцях (колись м. Лінці) діяв осере-
док Південного товариства декабристів, очолюваний П.І. Пестелем.

Григорій Казьмирчук, наймолодший у ро-
дині Дмитра Тимофійовича і Теклі Григорівни,
мав змогу відвідувати колгоспний садочок та за-
кінчити Кальницьку середню школу (1951–
1961). Вже у старших класах він виявляв не-
абиякі організаторські здібності: був
піонервожатим для молодших класів, де читали
й обговорювали книги, проводили піонерські лі-
нійки, відвідували місця партизанської слави,
готували номери художньої самодіяльності.
Г. Казьмирчук організовував популярні танцю-
вальні номери та шкільні спектаклі, майстрував
реквізит.

Г.Д. Казьмирчук з дитинства звик працю-
вати. У 1961–1963 рр. навчався у професійно-
технічному училищі № 86 в Молодогвардій-
ську на Луганщині, після закінчення якого
працював столяром будівельного управління
№ 5 Красноармійського житлобуду Донецької
області. У 1964 р. вступив на 3-й курс Красно-
армійського педучилища. У листопаді того ж
року був призваний до лав Радянської Армії.
Закінчивши строкову службу у званні сер-
жанта, продовжив навчання в Красноармій-
ському педучилищі, отримавши 1969 р. дип-
лом з відзнакою. Того ж року свідомо вступає
на історичний факультет Київського держав-
ного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Наполеглива праця принесла очікувані ре-
зультати – Г. Казьмирчук закінчив університет з
дипломом з відзнакою. У листопаді 1974 р. всту-
пив до аспірантури, а з вересня 1977 р. розпочав
працювати асистентом, потім доцентом і профе-
сором на історичному факультеті. У 1985 р. за-
хистив кандидатську дисертацію «Перший етап
визвольного руху в Росії в дослідженнях істори-
ків Радянської України 1917–1980 рр.», після
чого він продовжив наукову діяльність в істо-
ріографічній площині і в 1997 р. успішно захис-

тив першу в Україні докторську дисертацію з
проблем історіографії руху декабристів: «Рух де-
кабристів: Історіографія проблеми (1917 – сере-
дина 1930-х років)».

Г.Д. Казьмирчук – педагог від Бога, понад
40 років викладав у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка. За роки
праці викладачем він розробив і прочитав ве-
лику кількість курсів і спеціальних курсів з іс-
торії, історіографії та бібліографії. З 2001 до
2016 рр. професор Казьмирчук в університеті
очолював кафедру історії для гуманітарних фа-
культетів, був і залишається членом спеціалізо-
ваних вчених рад по захисту дисертацій, членом
редколегій низки фахових видань історичного
профілю, упродовж багатьох років редагував
серію «Декабристські читання» (10 випусків) та
збірники «Декабристи в Україні: дослідження й
матеріали» (5 випусків), був редактором часо-
пису «Соціальна історія: науковий збірник»
(2007–2015). 

Г.Д. Казьмирчук родоначальник історіогра-
фічної школи декабристознавства України. Він
підготував 30 кандидатів і докторів наук, в тому
числі 10 кандидатів наук з даного напрямку
(А. Куликовська, Р. Вавренюк, О. Вербовий,
Л. Губицький, О. Ляпіна, Ю. Латиш та інші). Ак-
тивними учасниками декабристознавчої школи
були: О. Рафальський, А. Сілкін, Ю. Шлапак,
В. Смирнов, Т. Орлова та інші. Саме Г.Д. Казь-
мирчук вперше дав визначення поняття «декаб-
ристознавча школа», розробив періодизацію де-
кабристознавства, склав і опублікував більше 10
бібліографічних покажчиків, провів біографічні
дослідження декабристів та істориків-декабрис-
тознавців (В. Базилевича, В. Романовського,
Й. Гермайзе та інших).

Г.Д. Казьмирчук здійснив дослідження
пам’ятників та пам’ятних місць декабристського



руху в Україні. Тривалий час на шляху до завер-
шення цієї роботи ставили перепони функціо-
нери від історичної науки, тому деякі дослід-
ження були опубліковані лише у 2012 р. Серед
них – краєзнавчі розвідки та дослідження регіо-
нальної історії, «місць пам’яті»1.

Краєзнавчі дослідження складають майже
половину наукового доробку Г.Д. Казьмирчука.
Перші краєзнавчі розвідки він опублікував коли
ще навчався в аспірантурі. Невипадково, що
одна з них стосувалася перебування декабристів
в Іллінцях, на Малій Батьківщині Григорія
Дмитровича. Піклуючись про популяризацію
цієї події серед місцевих мешканців та широкої
громадськості, Г. Казьмирчук опублікував відпо-
відний матеріал на сторінках районної газети.
Саме в Іллінцях розташовувалася штаб-квартира
В’ятського піхотного полку, яким командував
один з видатних діячів декабристського руху
П.І. Пестель. Він жив там з невеликими пере-
рвами з 1821 до 1825 року. В містечку проходив
службу один з активних членів Тульчинської уп-
рави майор М. І. Лорер, який проживав на квар-
тирі Л.А. Борштейна. Інколи на цій квартирі зу-
пинявся член Південного таємного товариства
полковник П.М. Леман. В Іллінці для зустрічі з
Пестелем часто приїздили В.Л. Давидов,
кн. О.П. Барятинський, М.П. Бестужев-Рюмін,
С.Г. Волконський та інші 2.

В іншому дослідженні, присвяченому пер-
шому збройному виступу декабристів проти са-
модержавства, Г.Д. Казьмирчук вказав на міста,
де були розміщені військові частини (зокрема,
Київ, Васильків та Тульчин), а також менш ві-
домі центри декабристського руху на Віннич-
чині: Лінці, Немирів. В цілій низці сіл прожи-
вали декабристи по обов’язку своєї служби,
наприклад, в с. Кирнасівці, Клебані, були про-
їздом в Липовцях 3. Г.Д. Казьмирчук ретельно
вивчив події, пов’язані з декабристським рухом
в цих населених пунктах. Також у іншій краєз-
навчій праці учений висвітлив історію Іллінців
періоду написання програмного документу
декабристів Південного товариства «Руської
Правди» 4.

Г.Д. Казьмирчук активний учасник багатьох
конференцій з історичного краєзнавства. Він ре-
гулярно брав участь у Вінницьких обласних іс-
торико-краєзнавчих конференціях. Так, на чет-
вертій конференції його доповідь стосувалася
маловідомих пам’ятних місць декабристів на
Вінниччині. Тоді Г.Д. Казьмирчук виявив понад
20 населених пунктів області, де жили або бу-
вали проїздом декабристи, простеживши пере-
бування в краї декабристів: І.Б. Аврамова,
П.М. Лемана, С.Г. Волконського та інших. Ши-
роко застосовував Г.Д. Казьмирчук у краєзнав-
чих дослідженнях декабристського руху і біо-
графічний підхід. Так, його доповідь на
Вінницькій обласній історико-краєзнавчій кон-
ференції розкривала діяльність у краї одного з
керівників Тульчинської управи Південного то-
вариства декабриста О.П. Барятинського. Ана-
лізувалися його стосунки з П.І. Пестелем, за-
ходи із залучення нових членів, зокрема
Ф.Ф. Вадковського та І.Ю. Поливанова5.

Цінними з точки зору краєзнавства є мето-
дичні поради та матеріали на допомогу учителям
середніх шкіл «Декабристи на Вінниччині». Саме
піклування про прищеплення молодшому поко-
лінню зацікавленості дослідженнями історії рід-
ного краю лягли в основу цієї роботи Г.Д. Казь-
мирчука та старшого викладача Вінницького
державного педагогічного інституту ім. М. Ос-
тровського М.Ф. Лихогляда. Ними було опрацьо-
вано усі пам’ятники і пам’ятні місця декабристів
на Вінниччині, зокрема у таких населених пунк-
тах, як Тульчин, Немирів, Іллінці, Кирнасівка,
Нова Кропивна, Клебані тощо. Висвітлено життя
та діяльність там декабристів П.І. Пестеля,
О.П. Юшневського, М.С. і П.С. Бобрищевих-
Пушкіних, Ф.Б. Вольфа, М.О. Крюкова, О.М. Му-
равйова та інших. Дослідники закликали до по-
дальшого вивчання краєзнавчих питань руху
декабристів, адже спеціальної розвідки щодо
пам’ятників і пам’ятних місць декабристів на
Тульчинщині не існувало.

Потрібно відзначити, що Г.Д. Казьмирчук не
обмежувався вивченням діяльності декабристів
у Вінницькому краї. Незабаром він почав гли-
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боке дослідження діяльності декабристів на
Тульчинщині та Київщині, проте його результати
були опубліковані лише в 2012 р. Це серйозна,
написана на основі архівних та опублікованих
джерел наукова праця, що представила пам’ят-
ники та пам’ятні місця декабристів в цих краях.
Окремий розділ було присвячено видатним дія-
чам Тульчинської управи – О.П. Баратинському,
М.В. Басаргіну та Ф.Б. Вольфу.

Ще однією науковою проблемою, виріше-
ною дослідником, було питання про діяльність
декабристів на Волині. Пам’ятних місць декаб-
ристів у Волинському краї стосувалася доповідь
на Волинській регіональній історико-краєзнав-
чій конференції, присвяченій 40-річчю пере-
моги над фашизмом та 900-річчю міста Луцька,
яка відбулася 26–28 вересня 1985 р. На Волині
діяло «Товариство об’єднаних слов’ян», тому
сюди приїздили представники Південного това-
риства декабристів П.І. Пестель, С.І. Муравйов-
Апостол, М.П. Бестужев-Рюмін. З декабрист-
ським рухом у краї пов’я зані такі населені
пункти: Баранівка, Бердичів, Брусилів, Вче-
райше, Житомир, Кануни, Ліщин, Любар, Ми-
рополь, Млинищі, Новоград-Волинський, Ос-
трожок, Піски, П’ятіки, Провалівка, Радомишль,
Смолдирев, Троянов, Черняхів та інші. На жаль,
як визнав Г.Д. Казьмирчук, у перелічених насе-
лених пунктах, за винятком Бердичева і Радо-
мишля, не залишилося жодних конкретних
пам’яток, пов’язаних із життям декабристів.
Задля привернення уваги та полегшення дослід-
жень наступним дослідникам, Г.Д. Казьмирчук
і доцент Волинського університету Л.О. Ми-
кульська підготували методичні рекомендації
«Декабристи і Волинь», де додано список трид-
цяти населених пунктів краю та прізвищ декаб-
ристів, котрі мешкали в них, а також карти-
схеми перебування декабристів на Волині.
Автори вважали необхідним створити турис-
тичні карти та спорудити пам’ятні знаки у тих
містах і селах краю, де бували декабристи, об-
ладнати у міських та сільських школах кімнати
або музеї, які б висвітлювали ці події.

Г.Д. Казьмирчук дослідив роль декабристів
в історії Кіровоградщини, де певний час діяв
декабристознавчий осередок. Працівники за-

кладів вищої освіти Кіровограда (нині –
м. Кропив ниць  кий) активно займалися декаб-
ристською тематикою, а їхні праці публікува-
лися у різних  періодичних виданнях. Г.Д. Казь-
мирчук, О.О. Рафальський, В.М. Нагірний,
А.В. Сілкін, Т.М. Соловйова та інші дослід-
ники-декабристознавці об’єдналися довкола
«Наукових записок з історії України», заснова-
ного українським істориком, державним та гро-
мадсько-політичним діячем О.О. Рафальським.
У збірниках публікувалися праці, що висвітлю-
вали важливі проблеми декабристського руху,
зокрема і краєзнавчі. Завдяки ретельним дослід-
женням було оприлюднено список декабристів,
які мешкали або бували проїздом на Кіровог-
радщині, висвітлювалося перебування декаб-
ристів у Кіровограді та районах області: містах
Новомиргород, Олександрія, селах Бовтишка,
Березівка, Червона Кам’янка, смт. Нова Прага,
Іванівка, колишня Янівка та інші.

Предметом дослідження професора Казь-
мирчука також була діяльність декабристів на
Одещині, Миколаївщині та Сумщині Так, на
Сумщині перебували декабристи С.Г. Волкон-
ський, А.І. Борисов, І.П. та П.П. Коновніцини,
М.М. Глєбов, Ф.М. Глинка, Ф.Ф. Вадковський.
Скрупульозне опрацювання документів дозво-
лило виявити неточності в «Історії міст і сіл Ук-
раїнської РСР» щодо Сумської області. Було
також написано статті, присвячені перебуванню
декабристів на Житомирщині, зв’язкам декаб-
ристів з родиною Раєвських, окремим місцям
пам’яті декабристів 6.

Займався Г.Д. Казьмирчук і біографічно-
краєзнавчими проблемами декабристознавства.
Він опублікував розвідки щодо краєзнавчої
діяльності В.М. Базилевича, важливе місце у
науковій діяльності якого посідала краєзнавча
тематика7.

Таким чином, краєзнавчі проблеми руху де-
кабристів завжди були і продовжують залиша-
тися у полі зору Г.Д. Казьмирчука. Він частково
реалізував у 2012 р. задум щодо підготовки фун-
даментального дослідження під назвою «Пам’ят-
ники і пам’ятні місця декабристів в Україні».
Продовжує наголошувати на величезному потен-
ціалі регіональної тематики руху декабристів
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(декабристознавчому регіонознавстві), адже в
Україні є близько 300 населених пунктів, пов’я -
заних з їх діяльністю8.

Пам’ятники і пам’ятні місця декабристів в
Україні, не єдині наукові інтереси Г.Д. Казьмир-
чука у галузі краєзнавства. Ще одним важливим
і досить масштабним його науковим інтересом
є історія рідного села Кальника. З 2005 р. дослід-
ник починає публікувати матеріали про свяще-
ників та священицькі родини Кальницької пара-
фії, стану розвитку освіти в селі Кальнику,
робить спробу відтворити біографії видатних
кальничан та через призму соціальної історії
села Кальника – створити синтезований образ
населеного пункту як уособлення розвитку Пра-
вобережної України різних історичних періодів.
Завдяки його зусиллям широкому читацькому
загалу щороку презентуються різні розвідки та
монографії, написані на основі широкої дже-
рельної бази, переважно невідомої науковим
колам через брак аналітичних публікацій.
Звісно, як кожен професійний історик, Г.Д. Казь-
мирчук спирається у власних дослідженнях на
архівні документи. Він використовував мате-
ріали фондів Центрального державного історич-
ного архіву України у м. Києві, де зберігаються
клірові відомості, метричні та сповідальні книги
кальницької церкви, Державного архіву Київ-
ської області, Державного архіву Вінницької об-
ласті, архівних установ Російської Федерації
тощо9.

Не залишилися поза увагою Г.Д. Казьмир-
чука й приватні архіви, що містять документи з
історії села Кальника. Було опрацьовано мате-
ріали місцевих краєзнавців, зокрема В.В. Мацька.
Приватний архів цього краєзнавця зберігає
значні кіно-фото документи про історичну ми-
нувшину, сучасність та сільську людність, а
також рукописи більш як за тридцять років, ма-
теріали польових робіт з археологічних дослід-
жень місцевості, ґрунтів та інших природних
явищ тощо. Хоча, здавалося б, з матеріалами вже
зібраними, історику працювати легше, проте по-
дібні приватні архіви, створені не професійними
архівістами, а отже й неналежним чином систе-
матизовані, без упорядкованих фондів, відповід-

них описів та справ, значно ускладнюють до-
ступ дослідників до них та не дають можливості
зробити відповідне наукове посилання на конк-
ретний документ.

Г.Д. Казьмирчук тісно співпрацює із каль-
ничанами, зокрема з активною учасницею та
палким ініціатором краєзнавчих досліджень
рідного села Т.І. Голубєвою (Моторною). В осо-
бистому архіві сім’ї Тетяни та Сергія Голубєвих
зібрано цінні рукописні й опубліковані мате-
ріали. Серед різноманіття документів насампе-
ред привертають увагу фотографії, спогади
сучасників, особисті щоденники, родинні листи,
що містять унікальні факти з історії села Каль-
ника.

Захоплення біографістикою та історією Ки-
ївського університету, привело до докладного ви-
вчення біографій вчених-істориків, зокрема
А.К. Буцика, В.Н. Котова та ін., декого із священ-
нослужителів Кальницької парафії. Наприкінці
ХІХ – на початку ХХ ст. діти кліриків активно то-
рували дорогу до київських гімназій та Універси-
тету св. Володимира, зокрема С.М. Оппоков і
Л.В. Лещенецький, які не змогли закінчити на-
вчання через революційні події 1917–1921 рр.
Але вони не єдині з кальничан, хто навчався в
гімназіях, як, приміром, Леон (Ярослав) Івашке-
вич. Використовуючи їхні студентські справи, які
зберігають традиційні документи: прохання пре-
тендентів до університетського начальства про
зарахування, свідоцтва Київської консисторії,
документи про закінчення середніх навчальних
закладів, приписні свідоцтва до військових діль-
ниць та інші, Г.Д. Казьмирчук проаналізував со-
ціальний та освітянський рівень юнаків-кальни-
чан. Галерею кальницьких священиків, біографії
яких дослідив учений, репрезентують брати Ми-
кола й Михайло Оппокови – пращури по мате-
ринській лінії історика М.С. Грушевського.
Також у руслі краєзнавчо-біографічних дослід-
жень Г. Казьмирчук публікував статті, присвя-
чені історії вивчення роду Добржанських у
Кальнику, де до одруження проживала Олім-
піада Добржанська, бабуся знаного у світі гене-
тика Ф.Г. Добржанського. Досліджено каль-
ницький період життя польського письменника,
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8 Казьмирчук Г Д. Декабристи в Україні: досягнення і перспективи вивчення // Проблеми історії України
ХІХ – початку ХХ ст. Вип. ІІІ. К., 2001.

9 Казьмирчук Г. Село Кальник: поступ до промислового суспільства (кінець ХVІІІ – на початку ХХ ст.).
Зошит № І. Документи з історії села. К. : Логос, 2006.ХІХ – початку ХХ ст. Вип. ІІІ. К., 2001.
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поета, композитора Ярослава Івашкевича
(1894–1980), якому у 1980 р. відкрили в Каль-
нику пам’ятник. Неможливо у рамках однієї
статті    перерахувати усіх видатних осіб – каль-
ничан, біографіями яких цікавився Г.Д. Казьмир-
чук та досліджував історію їх родин. Це потребує
окремого розгляду. Він був редактором праці про
біографії викладацького складу університету «Іс-
торичний факультет Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: минуле й
сьогодення (1834–2004 рр.)». На її сторінках
досліджувалися постаті декабристознавців:
В.М. Базилевича, А.К. Буцика, Й.Ю. Гермайзе,
М.С. Грушевського, М.В. Довнар-Запольського,
Ф.Л. Ернста, В.С. Іконникова, Г.Д. Казьмирчука,
А.М. Катренка, В.Н. Котова, В.І. маслова,
В.О. Романовського та багатьох інших.

На стику краєзнавства та генеалогії дослід-
жена історія власного роду Казимерів-Казимер-
чуків-Казьмирчуків з середини ХVІІІ до початку
ХХІ ст. Г.Д. Казьмирчук, використовуючи різні
наукові підходи, зібрав та проаналізував мате-
ріал про долі декількох документально відомих
поколінь і гілок роду, створив його генеалогічне
дерево. Документально родовід починається з
ХVІІІ ст. Г.Д. Казьмирчуку вдалося відшукати
документи про засновницю власного роду – Ме-
ланію Каземерну (1735–1799). Не дивлячись на
труднощі та перепони у складенні родоводу, зок-
рема неповну статистику, брак конкретних мате-
ріалів про народження й одруження окремих
представників роду тощо, було висвітлено та
систематизовано документи чотирнадцяти родо-
вих поколінь10.

Важливою проблемою і окремою темою
краєзнавчого дослідження стало висвітлення
Г.Д. Казьмирчуком історії та бойового шляху

Кальницького козацького полку (1648–1712) 11.
Було спростовано чимало міфологізованих та
надуманих положень деяких дослідників про
участь полку у битвах, зокрема під Зборовом та
Берестечком, чекає на висвітлення діяльність
кальницьких полковників, особливо Івана
Богуна12.

Нині Г.Д. Казьмирчук також проводить
активну громадську краєзнавчу роботу. Він
часто приїздить на свята та річниці історичних
подій до рідного села, бере активну участь в іні-
ціативних групах кальничан і тих небайдужих
до долі села Кальника, хто пропонує відзначення
ювілейних історичних подій та позначення істо-
ричних пам’яток меморіальними знаками. Його
обрано старійшиною нинішнього Кальницького
козацького полку.

Отже, Г.Д. Казьмирчук – один з найпрацьо-
витіших сучасних українських істориків, педа-
гог, краєзнавець та громадський діяч, активний
член Національної спілки краєзнавців України,
науковий доробок якого складає понад 560
наукових праць, половина з яких присвячена
краєзнавчим проблемам. Місцеві краєзнавці
та колишні мешканці села Кальника разом з
Г.Д. Казьмирчуком невтомно популяризують та
досліджують маловідомі сторінки рідного краю.
Декабристознавчі та мікроісторичні краєзнавчі
праці Г. Казьмирчука сьогодні мають величезну
популярність серед онлайн-користувачів мережі
Інтернет 13.

Г.Д. Казьмирчук нагороджений багатьма
відзнаками, зокрема медаллю «20 років пере-
моги у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 рр.», орденом «Геродот Галікарнаський» за
вагомий внесок у розвиток вітчизняної історичної
науки, знаком «За наукові досягнення» та почес-

10 Казьмирчук Г.Д. Родовід Казьмирчуків: до історії вивчення / Г. Д.  Казьмирчук // Сіверщина в історії
України: Зб. наук. праць. Вип. 5. К., Глухів, 2012. С. 220–225; Казьмирчук Г. Вибрані твори. – Т. 8. «Кальник
– столиця України…»/  Г.Д. Казьмирчук, М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева. К. ПП КП УкрСІЧ, 2017.  С. 306–
339 (Родовід Казмирчуків у феодально-капіталістичну добу. – С. 306–316; § 2. Рід Казмирчуків у буремні
роки суспільно-політичних трансформацій суспільства наприкінці ХІХ та початку ХХ століть. –
С. 316–339).

11 Казьмирчук Г.Д. Кальницький козацький полк (1648–1711 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, М.Г. Казьмирчук .
К. : СПД Цимбаленко Є. С., 2009. 98 с.; Його ж. Кальницький козацький полк (1648–1711 рр.) / Г.Д. Казь-
мирчук, М.Г. Казьмирчук. – 2-е випр. і доп. вид.  К. : Логос, 2011. 108 с.

12 Казьмирчук Г.Д. Кальницький козацький полк (1648–1712 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, М.Г. Казьмирчук ,
Я.Г. Рябцева. – 3-є випр. і доп. вид.  К. : ПП КП УкрСІЧ, 2019. 174 с.

13 Григорій Казьмирчук. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://univ-kiev.academia.edu/Григорій
Казьмирчук



ною відзнакою Переяслав-Хмельницького дер-
жавного педагогічного університету. Націо-
нальна спілка краєзнавців України присвоїла
йому звання «Почесний краєзнавець України».

Вітаємо Григорія Дмитровича зі славним юві-
леєм, зичимо козацького здоров’я й подальших
наукових звершень.
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Ганна Швидько – засновник сучасного краєзнавчого руху
на Придніпров’ї (з нагоди 75-річчя від дня народження)

1 травня 2019 років виповнилося 75 років від дня народження відомого історика 
та краєзнавця Швидько Ганни Кирилівни. 

Г.К. Швидько народилась в невеличкому
селі Бажани, що в Петропавлівському районі
Дніпропетровської області. З дитинства вона
мала сильну жагу до знань. У 1967 р. вдалося
поступити на історико-філологічний (з 1971 р.
історичний) факультет Дніпропетровського дер-
жавного університету (нині Дніпровський націо-
нальний університет ім. Олеся Гончара). З пер-
шого курсу молода студентка окрім
навчання зацікавилася наукою. По-
штовхом стала літня археологічна
практика 1968 р., яка проходила в
Кам’янці-Подільському. В тому році
археологічна експедиція діяла під
керівництвом відомого архітектора-
реставратора Є.М. Пламеницької
(1927–1994). З 1970 р. Г.К. Швидько
стала постійним учасником архео-
логічних розкопок, увійшовши до
складу Археологічної експедиції
Дніпропетровського університету (нині Дніпро-
петровський національний університет ім. Олеся
Гончара), якою керувала І.Ф. Ковальова. Під час
роботи в експедиції Ганні Кирилівні пощастило
познайомитися з багатьма відомими істориками:
Д.Я. Телегіним (1919–2011), О.М. Апанович
(1919–2000) та Ф.П. Шевченком (1914–1996).
О.М. Апанович підтримала прагнення Ганни
Кирилівни займатися науковими дослідженням,
надавши рекомендацію фахівцю з історії міст
України XVII ст. О.С. Компан (1916–1986).

Після закінчення університету Ганна Швидь -
ко вступає до аспірантури на кафедру  історії
СРСР та УРСР. Керівником з написання канди-
датської дисертації погодилась стати О.С. Ком-

пан. Через негативні тенденції в суспільно-
політичному житті у 1972 р. керівника довелося
змінити. Новим наставником Г. Швидько став
засновник сучасної джерелознавчої наукової
школи України М.П. Ковальський (1929–2006).

У лютому 1980 р. в Інституті історії АН
УРСР Г.К. Швидько захистила кандидатську ди-
сертацію на тему «Радянська історіографія соці-

ально-економічного розвитку міст
України у XVI–XVIII ст.». В житті
Ганни Кирилівни почався новий
дуже продуктивний етап на ниві
науки. Чи не щороку, протягом 1979–
1988 рр. виходять друком досліджен -
ня, які торкалися соціально-еконо-
мічної  історії України XVI–XVIII ст.

У 1987 р. в Інституті історії АН
УРСР Ганна Кирилівна захистила до-
кторську дисертацію на тему «Дже-
рела з соціально-економічної історії

міст Лівобережної України другої половини XVII
– першої половини XVIII ст.», яка була підготов-
лена цілком у руслі джерелознавчої школи
М.П. Ковальського і стала суттєвим внеском у
розробку теорії джерелознавства.

Через рік після захисту Г.К. Швидько обій-
няла посаду професора кафедри історії СРСР та
УРСР, а у 1990 р. їй було присвоєне вчене звання
професора. 

Рубіж 1980–1990-х рр. був переломним не
лише в житті Г.К. Швидько, але й всієї країни.
Процес «горбачовської перебудови», який три-
вав тоді в країні розширив свободу творчості та
активізував суспільно-політичні та національ -
но-культурні рухи. На історичному факультеті



Дніпровського університету постало питання
про відкриття кафедри історії України. Заві -
дувачем кафедри була призначена професор
Г.К. Швидько. 

Поява кафедри історії України свідчила про
початок українізації навчально-виховного про-
цесу у вищій школі, про розгортання краєзнав-
чого руху на Дніпропетровщині. Викладачі ка-
федри активно публікували в місцевій пресі
(газети «Дніпровська правда», «Дніпро вечір-
ній») матеріали краєзнавчого характеру та
видали кілька книжок з історії запорозького ко-
зацтва. У цей час Г. Швидько докладає чимало
зусиль до розгортання  масового краєзнавчого
руху в регіоні, до функціонування на базі Дніп-
ропетровської обласної наукової бібліотеки кра-
єзнавчого клубу. Перше засідання краєзнавчого
клубу «Ріднокрай» на тему «Легенди козацьких
степів» відбулося 30 жовтня 1990 р. На засіданні
окрім Г.К. Швидько виступили вчені-історики
Дніпровського ун-ту, відомі на даний час дослід-
ники козаччини Ю.А. Мицик та І.С. Сторо-
женко. За 30 років роботи клубу, на його засідан-
нях прозвучали більше двохсот доповідей на
різні теми: історія запорозького козацтва та його
ватажків, про меценатів, громадських діячів міс-
цевого та земського самоврядування, діяльність
катеринославської «Просвіти», долі репресова-
них діячів, голодомор, дніпровське лоцманство,
архітектуру, визначні пам’ятки краю, проблеми
екології та багато інших. Нерідко матеріали до-
повідей клубних засідань ставали основою со-
лідних праць, монографій, розділів книг, публі-
куються в журналах та наукових збірках. У 1997
р. Г.К. Швидько запропонувала членам клубу
підготувати спеціальне видання, на сторінках
якого краєзнавці області могли б представляти
результати своїх пошуків. Так у 1997 р. на світ
з’явився краєзнавчий альманах «Січеславщина»,
який нині є друкованим органом Дніпропетров-
ської обласної організації НСКУ. До 2016 р.
Ганна Кирилівна була головним редактором, а
нині є одним з натхненників альманаху.

Проведення першої обласної краєзнавчої
конференції в області в 1989 році, створення ка-
федри історії України на історичному факультеті
ДДУ, поява краєзнавчого клубу «Ріднокрай»,
публікація значної кількості краєзнавчих розві-
док створило сприятливий ґрунт для організа-
ційного оформлення зусиль дослідників історії
Придніпров’я. Також значний вплив на цей

процес мало відновлення у березні 1990 р.
Всеукраїнської спілки краєзнавців. Тож, у квітні
1991 р. була організована Дніпропетровська об-
ласна  організація Всеукраїнської спілки краєз-
навців. Головою правління була обрана Ганна
Кирилівна Швидько. 

Відтоді краєзнавча робота в Дніпропетров-
ської області отримала новий імпульс для своєї
діяльності. Завдяки зусиллям Г.К. Швидько у
1994 р. здійснено перевидання знаковою для іс-
торії Дніпропетровщини праці А. Скальков-
ського «Історія Нової Січі, або останнього Коша
Запорозького». У 2000 р. перевидано твір архіє-
пископа Феодосія (Макаревського) «Матеріали
до історико-статистичного опису Катеринослав-
ської єпархії», який є своєрідною енциклопедією
історії міст і сіл Придніпров’я кінця XVIII – по-
чатку ХХ ст. Останнє видання було підготовлене
тоді, коли Ганна Кирилівна вже працювала про-
фесором кафедри українознавства і політології
(нині історії та політичної теорії) Національної
гірничої академії України (тепер - Національний
технічний університет «Дніпровська політех-
ніка» (далі НТУ «ДП»)). 

Активізації краєзнавчих досліджень в При-
дніпровському регіоні сприяла ІХ Всеукраїнська
краєзнавча конференція, яка була проведена
на базі НТУ «ДП» 27-29 вересня 1999 р. За
активної участі завідувача В.Ю. Пушкіна,
Г.К. Швидько та співробітників кафедри історії
та політичної теорії, Національний гірничий
університет поступово перетворився на один з
осередків краєзнавчого руху на Придніпров’ї.
З 2002 р. тут на базі кафедри історії та політич-
ної теорії щороку відбуваються краєзнавчі кон-
ференції, присвячені різним аспектам історич-
ного розвитку Дніпропетровщини від давнини
до сьогодення. Перша конференція відбулась у
березні 2002 р. і мала назву «Дослідники При-
дніпровського краю». З 2012 р конференція стала
Всеукраїнською і традиційно відбувається напри-
кінці першого місяця весни. Тематика конферен-
цій різноманітна: життя і діяльність видатних
особистостей, проблемні питання історії місті
сіл, збереження історико-культурної спадщини та
інші. Г.К. Швидько є одним з організаторів і не-
одмінним головуючим всіх конференцій. 

Конференції стимулювали наукові пошуки в
сфері краєзнавства, що в свою чергу вимагало
своєчасного і регулярного оприлюднення резуль-
татів цих пошуків. Спочатку краєзнавчі матеріали
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Ганна Швидько – засновник сучасного краєзнавчого руху на Придніпров’ї
(з нагоди 75-річчя від дня народження)
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розміщувалися в «Гуманітарному журналі», який
видавався силами Інституту гуманітарних про-
блем. З 2004 р. Г.К. Швидько запропонувала ство-
рити нове видання, яке б було повністю присвя-
чене питанням краєзнавчого характеру. В тому ж
році вийшов перший номер наукового збірника
«Історія та культура Придніпров’я. Невідомі та
маловідомі сторінки: Науковий щорічник». На
сторінках цього часопису публікуються мате-
ріали просопографічного характеру, результати
археологічних досліджень, історія розвитку міст
і сіл Придніпров’я, питання благодійництва та
розвитку архітектури, культури, освіти тощо.
Хронологічний діапазон досліджень охоплює пе-
ріод від давнини до сьогодення.

Традиційно багато Ганна Кирилівна робить
в науковій сфері. За три десятиліття вона випус-
тила більше сотні статей, а також підготувала
три монографії «Катеринославський Піквік-
ський клуб. (1858–1860)», «Криворізький Галі-
лей (До 125-річчя професора І.І. Танатара)»
«Михайло Комаров і Катеринославщина». Біль-

шість публікацій пов’язані з історією навчаль-
ного закладу, в якому Г.К. Швидько працює вже
більше 20 років. 

Праця професора Г.К. Швидько визнана дер-
жавному рівні. У 1997 р. вона отримала звання
Заслуженого діяча науки і техніки України, а у
2004 р. була нагороджена орденом княгині
Ольги 3-го ступеню. 

Наукова громадськість теж вшанувала
Ганну Кирилівну. У 1999 р. Ганна Кирилівна
стала членом Всеукраїнського громадського
об’єднання «Українська академія історичних
наук», яку очолює академік НАН України
В.А. Смолій. Організація об’єднує відомих істо-
риків України. У листопаді 2013 р. вона стала
лауреатом всеукраїнської премії ім. Д.І. Явор-
ницького, яку щорічно вручає Національна
спілка краєзнавців України.

Ганна Швидько і надалі продовжує працю-
вати над історичними дослідженнями, в яких
відкриваються маловідомі чи невідомі сторінки
історії Придніпров’я.



Народився 9 лютого 1949 року в с. Сосни
Літинського району Вінницької області в родині
службовців (батько Гальчак Дмитро Іванович,
інвалід Другої світової війни, працював продав-
цем сільського магазину, мати Ганна Василівна
– вихователькою у дитячих яслах). Навчався у
Сосницькій початковій, Городищенській вось-
мирічній школах Літинського району, Літин-
ській середній школі № 2. У 1973 р. закінчив фа-
культет журналістики Київського державного
університету імені Тараса Шевченка, в 1979 –
відділення журналістики Вищої партійної
школи при ЦК КП України. В 2003 р. у Харків-
ському національному університеті імені Василя
Каразіна захистив дисертацію, здобувши науко-
вий ступінь кандидата історичних наук, а в 2012
р. в Інституті історії України НАН України (м.
Київ) – докторську дисертацію.

Служив в армії (службу проходив у Північ-
ній групі військ у Польщі; майор у відставці),
понад двадцять років працював у редакціях рай-
онних та обласних газет Вінниччини (завідува-
чем відділу – у літинській райгазеті «Радянське

життя», обласній молодіжній «Комсомольське
плем’я», заступником редактора обласної газети
«Земля Подільська», редактором погребищен-
ської райгазети «Колос», обласної культурно-
мистецької газети «Камертон-ікс»), а також пев-
ний час на комсомольській та партійній роботі,
в апараті секретаріату Вінницької обласної Ради
народних депутатів (завідувачем прес-служби,
сектору інформації та зв’язків з громадсько-по-
літичними організаціями і об’єднаннями; заві-
дувачем відділу по зв’язках із засобами масової
інформації), директором Державного архіву Він-
ницької області (1996–2009 рр.). За сумісниц-
твом працював асистентом кафедр історії (1996
–1997 рр.), українознавства (1997–1998, 2001–
2002 рр.) Вінницького національного технічного
університету, старшим викладачем кафедри іс-
торії слов’янських народів та кафедри журналіс-
тики Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського (з
2004 р.). З 2009 р. доцент кафедри журналістики
цього ж вузу, з 2012 р. – її завідувач, з 2014 р. –
професор кафедри журналістики, реклами та

Поліна Цимбалюк (м. Вінниця)
в. о. заступника директора з основної діяльності
Вінницької обласної універсальної наукової
бібліотеки імені К.А. Тімярязєва.

ОДЕРЖИМИЙ  ТВОРЧІСТЮ

До 70-річчя від дня народження історика, краєзнавця, архівіста,
журналіста, літератора, педагога, громадського діяча

Сергія Дмитровича Гальчака (09.02.1949)
Сергій Дмитрович Гальчак – знаний далеко за межами Вінниччини науковець,

краєзнавець, журналіст, архівіст, педагог, громадський діяч. Він – доктор історичних
наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Ми-
хайла Коцюбинського, член-кореспондент Української академії історичних наук,
керівник Вінницької філії Центру дослідження історії Поділля Інституту історії Ук-
раїни НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті імені
Івана Огієнка, член Президії Національної спілки краєзнавців України, голова прав-
ління Вінницького обласного краєзнавчого осередку, перший заступник голови
правління Вінницької обласної організації Національної спілки журналістів України,
заступник голови Вінницької обласної організації Українського товариства охо-
рони пам’яток історії та культури, член правління Вінницької обласної організації
Всеукраїнського товариства «Знання». Особистість неординарна, творчо обда-
рована, креативна, діяльна, пройнята почуттям відповідальності, патріотизму. Лю-
дина світлого розуму та неспокійного серця, осяяна талантом організатора, дослідника, майстра слова, життя якої
ґрунтується на палкій любові до рідної землі, вікових традицій нашого народу, усім єством віддана Україні. У колі на-
укового загалу є найбільш глибоким і послідовним дослідником історії Вінниччини, зокрема періоду Другої світової
війни. Його перу належать наукові праці про перебіг кривавих подій нацистської окупації краю, визволення Поділля
від гітлерівських загарбників, про подільських остарбайтерів, а також про зародження та розвиток краєзнавства в ре-
гіоні, еволюцію його клімату. Він вміє професійно поринути в атмосферу минулих епох, відчути їхній подих, зрозуміти
ідеологічні, моральні цінності того часу.
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зв’язків із громадськістю. Член вчених рад фа-
культету філології й журналістики імені Михайла
Стельмаха Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського, Він-
ницької обласної універсальної наукової бібліо-
теки імені Климента Тімірязєва. Підготував трьох
кандидатів історичних наук, неодноразово висту-
пав офіційним опонентом під час захисту канди-
датських та докторських дисертацій.

Член редколегій видань «Книга Пам’яті
України. Вінницька область», «Книга Скорботи
України. Вінницька область», «Переможці: учас-
ники бойових дій Другої світової і Великої Віт-
чизняної воєн, які померли в повоєнний період
або проживають на території Вінницької об-
ласті», «Національна Книга Пам’яті жертв голо-
домору 1932–1933 рр. в Україні. Вінницька об-
ласть», «Вінницький мартиролог. Книга пам’яті
жертв політичних репресій на Вінниччині (20 –
50-і рр. ХХ ст.)», «Звід пам’яток історії та куль-
тури по Вінницькій області», «Дзвони Чорно-
биля. Вінницька область», «Наукові записки Він-
ницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського. Серія:  Історія»,
Всеукраїнського наукового журналу «Краєзнав-
ство», Всеукраїнського науково-краєзнавчого
збірника «Хмельниччина. Дивокрай», літера-
турно-мистецького журналу «Вінницький край»
(2004–2009 рр.), наукових збірників «Журналіс-
тика й мистецтво слова», «Філологічні студії»,
краєзнавчого видання «Вінниччина: минуле та
сьогодення. Краєзнавчі дослідження», збірників
доповідей і повідомлень Вінницьких обласних та
районних історико-краєзнавчих конференцій, об-
ласної газети «Вінниччина» (27 червня 1992 р. –
28 грудня 1996 р.). Науковий редактор, рецензент
низки наукових, науково-краєзнавчих видань.

Делегат ІІІ, IV-го, V-го позачергового,
VI-го з’їздів Національної спілки краєзнавців
України, VIII-го позачергового та XIV з’їзду
журналістів України. Учасник та організатор
численних міжнародних, всеукраїнських, регіо-
нальних наукових та історико-краєзнавчих кон-
ференцій.

Досліджує різні аспекти історичного мину-
лого Поділля. Автор більше двохсот наукових
праць, у тому числі монографій «Поділля: при-
рода, людина – еволюція, історичний розвиток»,
«Східні робітники з Поділля у Третьому рейху»,
«Украинские остарбайтеры Подольского ре-
гиона», «На узбіччі суспільства: Доля україн-

ських остарбайтерів (Поділля, 1942–2007 рр.)»,
«Становище цивільних примусових робітників
Райху в Україні (1945–2010 рр.): історичні, соці-
ально-побутові, правові аспекти (на матеріалах
Волині та Поділля)», «Визволення Вінниччини
від нацистських загарбників», «Розвиток краєз-
навства у Східному Поділлі: ХІХ – поч. ХХІ ст.»,
«Поділля в роки Другої світової війни (1939–
1945)», колективних монографій «Україна в Дру-
гій світовій війні: погляд з ХХІ ст.» (У 2-х кн.),
«Україна Тараса Шевченка», книг «Ступені муж-
ності», «Земля над Россю», «Герої Поділля», «По-
ділля в найдавніші часи», «Археологічні куль-
тури Поділля», «Білі плями» скорботи»: причини
голодомору 1932–1933 та голоду 1946–1947 років
на Поділлі», «Краєзнавці Вінниччини», «Голкою,
ниткою, серцем і душею», «Село Сосни у плині
часу: від давнини до початку ХХІ ст.», «Словом і
багнетом: журналісти Вінниччини у Другій сві-
товій війні», «Ратна слава Вінниччини: Час.
Події. Особистості», «Жіноче обличчя війни: він-
ничанки на захисті Вітчизни (1941–1945)»,   «Ук-
раїнський Прометей Т. Г. Шевченко і Віннич-
чина» та ін., упорядник, співупорядник збірників
документів і матеріалів «В боях за Вінниччину»,
«Українське Куликове поле: на берегах Синюхи
чи Сниводи? До 650-річчя битви на річці Сині
Води», «Жизнь в оккупации. Винницкая об-
ласть». 1941–1944 гг.», «У лещатах «нового по-
рядку»: населення Вінниччини під нацистським
окупаційним режимом», «Пам’ятки історії та
культури Вінницької області. Вінниця», художніх
книг «Неохайна ручка», «До високих орбіт»,
«Золота рибка», «В гостях у Пегаса», численних
публікацій у періодичній пресі.

Обирався депутатом Погребищенської рай-
онної Ради народних депутатів, а також депута-
том Вінницької обласної Ради, головою ради ре-
дакторів Вінницької області, керівником, членом
правління низки громадських організацій.

За вагомий внесок у розвиток краєзнавства,
збереження національної історико-культурної
спадщини удостоєний високих звань «Заслуже-
ний працівник культури України» та «Почесний
краєзнавець України», подяки Прем’єр-Міністра
України. Лауреат Всеукраїнської премії імені
Героя України академіка Петра Тронька, облас-
ної краєзнавчої премії імені Володимира Вовко-
дава, обласних журналістських премій імені Кос-
тянтина Гришина, імені Олександра Гетьмана,
«Золоте перо». Нагороджений також Почесним



знаком Національної спілки журналістів Ук-
раїни, «Золотою медаллю української журналіс-
тики», почесною відзнакою Кам’янець-Поділь-
ського національного університету імені Івана
Огієнка «За вагомий внесок у розвиток освіти та
науки», медаллю «День працівника освіти» Ін-
ституту історичної освіти Національного педа-
гогічного університету ім. М. Драгоманова,
почесними грамотами Міністерства освіти
України, Міністерства культури і мистецтв
України, Державного комітету архівів України,
Національної академії педагогічних наук Ук-
раїни, Вінницької обласної державної адмініс-
трації та обласної Ради, Інституту історії Ук-
раїни НАН України, Центру дослідження історії
Поділля Інституту історії України НАН України,
Секретаріату Національної спілки журналістів
України, правління Вінницької обласної органі-
зації Національної спілки журналістів України,
грамотами Вінницького державного педагогіч-
ного університету імені Михайла Коцюбин-
ського та іншими. Лауреат ХІХ-го Загальнона-
ціонального конкурсу «Українська мова – мова

єднання» у номінації «Країна. Витоки. Родовід».
Удостоєний також медалі Міжнародної асо-

ціації почесних докторів, почесних професорів
та почесних сенаторів, друзів і благодійників з
Німеччини, Австрії, Польщі та Швейцарії «Eu-
ropa virtutibus unita» («Європейська спілка гід-
ності»).

Його ім’я занесено до книги «Почесні імена
України – еліта держави» (Том IV), Дошку по-
шани Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського.

Указом Президента України від 27 грудня
2018 р. № 439 йому призначено державну сти-
пендію як видатному діячеві інформаційної
сфери. 

З нагоди 70-річчя від дня народження щиро
вітаємо дорогого ювіляра, зичимо міцного здо-
ров’я, родинного затишку, всіляких життєвих га-
раздів, високого трудового навчально-педагогіч-
ного ритму і успішної реалізації нових, яскравих
творчих проектів в ім’я розвитку історичної
науки, процвітання рідної України.
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Овеянные славой имена: Герои Советского
Союза – уроженцы Винниччины / [Барабан В. М.,
Воронюк А. Д., Гальчак С. Д., Гненный Н. К. и др.;
Редкол.: Буртяк Г. Я. (отв. ред.) и др.; Вступ. ст.
А. Нехаевского]. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Одесса: Маяк, 1989. – 312 с.

В боях за Вінниччину / Упоряд. С. Д. Гальчак.
– Вінниця, 1994. – 96 с.

Гальчак С. Д. До високих орбіт: Гумористичні
оповідання / С. Д. Гальчак. Мал. Д. Дейнеки. – Він-
ниця, 1994. – 30 с.: іл.

Гальчак С. Д. Неохайна ручка: Вірші /
С. Д. Гальчак. – Вінниця, 1994. – 32 с.

Гальчак С. Д. Ступені мужності: Розповіді про
вінничан – повних кавалерів ордена Слави /
С. Д. Гальчак. – Вінниця, 1995. – 152 с.

Гальчак С. Д. Земля над Россю: Краєзнавчі
нариси / С. Д. Гальчак. – Вінниця, 1995. – 136 с.

Гальчак С. Д. Археологічні культури Поділля
/ С. Д. Гальчак. – Вінниця, 1998. – 64 с.

Гальчак С. Д. Пограбування та експлуатація
сільського населення Вінниччини німецько-
фашистськими окупантами в період Великої Віт-
чизняної війни / С. Д. Гальчак. – Вінниця, 1998. –
32 с.

Гальчак С. Д. Нацистська агресія проти СРСР
в німецькій історіографії /  С. Д. Гальчак. – Він-
ниця, 1998. – 32 с.

Гальчак С. Д. «Білі плями» скорботи: причини
голодомору 1932–1933 та голоду 1946–1947 років
на Поділлі / С. Д. Гальчак. – Вінниця: Логос,
1999. – 50 с.

Гальчак С. Д. Поділля в найдавніші часи (гео-
лого-кліматичне минуле) / С. Д. Гальчак. – Він-
ниця: Логос, 1999. – 40 с.

Довідник про табори, тюрми та гетто на оку-
пованій території України (1941–1944) / Упоряд.
М. Г. Дубик. – Київ, 2000. – 304 с.; Handbuch der
Lager, Cefängnisse und Ghettos auf dem besetzten Ter-
ritorium der Ukraine (1941–1944) / Verf. M. G. Dubyk.
– Kyjiw, 2000. – 304 S. [С. Д. Гальчак – автор під-
розділів «Табори для цивільного населення, тюрми
та гетто. Вінницька область» («Lager für Zivil-
bevölkerung,  Gefängnisse und Ghettos. Gebiet Win-
nyzja»). – С. 26 – 53; «Табори військовополонених.
Вінницька область. (Kriegsgefangenenlager. Gebiet
Winnyzja»). – С. 204 – 207]. 

Гальчак С. Д. «Східні робітники» з Поділля у
Третьому рейху: депортація, нацистська каторга,
опір поневолювачам: монографія / С. Д. Гальчак.
– Вінниця: «Книга-Вега» ВАТ «Віноблдрукарня»,
2004. – 344 с.; іл.

Гальчак С. Д. Визволення Вінниччини від на-
цистських загарбників (25 грудня 1943 р. – 25 бе-
резня 1944 р.) / С. Д. Гальчак. – Вінниця: «Книга-
Вега» ВАТ «Віноблдрукарня», 2004. – 200 с. 

Книги С. Д. Гальчака
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Гальчак С. Д. Визволення Вінниччини від на-
цистських загарбників (20 грудня 1943 р. – 28 бе-
резня 1944 р.): монографія / 2-е вид.: доповн., пе-
реробл. / С. Д. Гальчак. – Вінниця: «Книга-Вега»
ВАТ «Віноблдрукарня», 2005. – 416 с.

Гальчак С. Д. Краєзнавці Вінниччини: Біогра-
фії. Бібліографія / С. Д. Гальчак. – Вінниця: Книга-
Вега, 2005. – 224 с.

Гальчак С. Д. Краєзнавство Східного Поділля /
С. Д. Гальчак. – Вінниця: «Книга-Вега» ВАТ
«Віноблдрукарня», 2005. – 144 с.    

Гальчак С. Д. Поділля: природа, людина – ево-
люція, історичний розвиток (кліматичний фактор
в історичному антропосоціогенезі): монографія /
С. Д. Гальчак. – Кам’янець-Подільський: ПП Мо -
шак М. І., 2006. – 386 с. 

Гальчак С. Д. На узбіччі суспільства: Доля ук-
раїнських «остарбайтерів» (Поділля, 1942–2007 рр.):
монографія / С. Д. Гальчак. – Вінниця: Меркьюрі-
Поділля, 2009. – 768 с.

Гальчак С. Д. Украинские остарбайтеры По-
дольского региона (Вторая мировая война, после-
военный период): монография / С. Д. Гальчак. –
Винница: Меркьюри-Подолье, 2009. – 544 с.

Гальчак С. Д. Золота рибка: сатира, гумор /
С. Д. Гальчак. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2009. –
72 с.

Гальчак С. Д. Визволення Вінниччини від на-
цистських загарбників (20 грудня 1943 р. – 28 бе-
резня 1944 р.): монографія / 3-є вид.: доповн.,
переробл. / С. Д. Гальчак. – Вінниця: Консоль,
2010. – 420 с.

Гальчак С. Д. Герої Поділля: Герої Радянського
Союзу – уродженці Вінницької, Тернопільської та
Хмельницької областей / С. Д. Гальчак. – К.: Ви-
давничий дім «АДЕФ-Україна», 2010. – 232 с.

Гальчак С. Д. Пізнаючи  історію малої батьків-
щини: діяльність краєзнавців Вінниччини у 2005 –
на поч. 2010 рр. / С. Д. Гальчак. – Вінниця: Мер-
кьюрі-Поділля, 2010. – 148 с.

Гальчак С. Д. Регіонознавча інституція Схід-
ного Поділля: Вінницька філія Центру дослід-
ження історії Поділля (2006 – поч. 2010 рр.) /
С. Д. Гальчак. – Вінниця: Меркьюрі-Поділля,
2010. – 160 с. 

Жизнь в оккупации. Винницкая область. 1941 –
1944 гг. / Сост.: В. Ю. Васильев, Р. Ю. Подкур,
С. Д. Гальчак, Д. Байрау, А. Вайнер. – М.: Россий-
ская политическая энциклопедия (РОССПЭН),
2010. – 856 с. – (Документы советской истории).

Українське Куликове поле: на берегах Синюхи
чи Сниводи? До 650-річчя історичної битви на
річці Сині Води: Зб. документів, статей, уривків
наукових праць / Упоряд. С. Д. Гальчак. – Вінниця:
Меркьюрі-Поділля, 2010. – 152 с.

Гальчак С. Д. Розвиток краєзнавства у Схід-
ному Поділлі: ХІХ – поч. ХХІ ст.: монографія /
С. Д. Гальчак. – Вінниця: Меркьюрі-Поділля,
2011. – 788 с.

Українські примусові робітники нацистської
Німеччини: вербування, примусова праця /
С. Д. Гальчак, Т. В. Пастушенко, М. І. Шевченко //
Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.:
Історичні нариси. У 2-х кн. / Ред. кол.: В. А. Смолій
(гол.), О. Є. Лисенко (відп. ред.) та ін. – К.: Наукова
думка, 2011. – Кн. 2. [Автори другої книги: О. Бро-
вар, О. Буцько, Д. Ведєнєєв, І. Ветров, Т. Вронська,
С. Гальчак та ін.]. – С. 44 – 91. 

Пам’ятки історії та культури Вінницької об-
ласті: словникова частина / Упорядники: Ю. А. Зінь -
ко, М. Р. Мудраченчо, А. О. Калінчук, С. Д. Гальчак
та ін. – Вінниця: ДП «Державна картографічна
фабрика», 2011. – 400 с.
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Pedagogical activity of the Odesa sculptor Boris Edwards
Boris Vasylyovych (Vilyamovych) Edwards (1860-1924) is a multifaceted person: a first-class sculptor, a public

figure, an entrepreneur. However, the «artist-sculptor» Edwards leaves in the shade another his hypostasis – Ed-
wards-teacher. The dramatic and tragic period of our history of the period of revolutions, overturns, civil war of
1917-1921 has led to not only great human losses, but also cultural values and a large amount of archival material,
which makes it impossible to study thoroughly many of the phenomena of social life of that time. This also concerns
the archives of the Odesa Art College. Boris Vilyamovych recalled sometimes himself as a teacher scantily in those
diary notes that remained until nowadays and were only partially published. We do not know about his pedagogical
principles, teaching methods, theoretical developments (if there were any at all), since he was primarily an artist-
practitioner. Teaching gave not only additional means of living but also allowed to bring his method of work into
a certain system, to test it in practice. As a teacher of art and drawing in Odesa gymnasiums for men and women,
Edwards, of course, was guided by the existing syllabus and conventional training manuals that were recommended
at that time to teachers in secondary schools. Only when new initiatives were created at art schools or courses for
teachers were opened at his initiative did he compile his own syllabus (not found).

This article gives an overview of Edwards as an educator. Based on the facts we know about the method
used in art schools of Russia at that time, we can say that Edwards continued this technique, which was suc-
cessfully cultivated by his teacher Iorini at Odesa Art College (OAC): drawing priority, copying classical sam-
ples, including engravings and plaster, conducting work from general to details, studying material properties,
improvement of technique. The evidence of it in the work of one of his apprentices, a student of L.-D. Iorini
Arnold Greenshpung who decorated the interior of Odesa National Scientific Library. Besides experience
gained at the OAC and the St. Petersburg Academy of Arts, Edwards obviously used the skills he acquired in
the workshops of M. Antokolsky, A. Mercier, R. Julian in Paris. At the initial stage of teaching sculpture, the
acquisition of modeling skills was of great importance for the successful realization in the future in artistic and
industrial sculpture and pottery. It was the preparation of future apprentices who, in the future, in case of talent,
could dream of high art. Of all the most famous Odesa sculptors, only Edwards and Mormone successfully ful-
filled their potential in art sculpture; other students of Luigi Iorini - Boski, Paolini, Molinari, limited their work
in artistic and industrial sculpture.

As for Edwards’ aesthetic views, we see a symbiosis of classical principles and realistic approaches. Pre-
vious publication (“Local History, No. 3-4, 2017, pp. 137-143) referred to B.V. Edwards ancestry, including
his Ukrainian roots (which modern researchers do not mention at all).

The purpose of this article is to broaden the view of sculptor Edwards’ activities, to show another side of
his personality as a teacher. Activities in teaching should be seen not only as a compulsory measure in the
artist’s desire to survive in the absence of orders, but at a later period as a component of his social activities.
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Nowadays publicists, including domestic, for the sake of the «Russian World» ideology consider the person
of Edwards mainly as the author of the monuments of O. Suvorov and Catherine II in Odesa and Yekaterinodar.
Although the last two, with the exception of several figures at the foot, were just technical work for Boris
Vylyamovych. Contemporaries paid more attention to his indoor sculpture, especially religious. Moreover, the
teaching activity of the sculptor was ignored.

From the available sources (B.V. Edwards’s personal case in DAOO, f. 154, retro - and modern periodicals,
published fragments of the sculptor’s diary, reports of  Odesa Literary and Artistic Society, Odesa address books)
it becomes obvious that at different stages of life, Edwards’ teaching was an integral part of his professional career.

Key words: Boris Vasylyovych (Vilyamovych) Edwards, Odessa, Odesa Art College.
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Борис Васильович (Вільямович) Едуардс
(1860-1924) – один із найбільш яскравих україн-
ських митців кінця ХІХ – першої чверті ХХ сто-
літь. Особистість багатогранна: скульптор, гро-
мадський діяч, підприємець, публіцист. Однак
«художник-скульптор», як за життя себе визна-
чав Едуардс, залишає в тіні іншу його іпостась
– Едуардса-педагога. Драматичний і трагічний
період історії періоду революцій, переворотів,
громадянської війни 1917-1921 років призвів не
лише до великих людських втрат, а й втрат куль-
турних цінностей, великого обсягу архівних ма-
теріалів, що часом унеможливлює ґрунтовне до-
слідження багатьох явищ суспільного життя тієї
доби. Це стосується і архівів Одеського худож-
нього училища. Про себе як педагога Борис Ві-
льямович згадував інколи скупо в тих щоденни-
кових записах, які дійшли до нас і лише частково
опубліковані1. Нам не відомі його педагогічні
принципи, методика викладання, теоретичні
розробки програм, адже він був найперше ху-
дожником-практиком. Викладання давало не
лише додаткові засоби для існування, але й до-
зволяло привести свій метод роботи в певну сис-
тему, випробувати його на практиці. Як вчитель
рисунка і креслення в чоловічих і жіночих гім-
назіях Одеси Едуардс, зрозуміло, керувався
існуючими програмами і загальноприйнятими
методичними розробками, які рекомендували у
ті часи викладачам у середніх навчальних за-
кладах. Лише у тих випадках, коли за його іні-
ціативи створювалися нові відділення при ри-
сувальній школі чи відкривалися курси для

учителів, він складав власні програми (на жаль,
в архівах їх не вдалося знайти). 

Ця стаття дає загальне уявлення про Едуар-
дса-педагога. Виходячи з відомих нам фактів про
метод, який застосовувався у тодішніх навчаль-
них закладах художнього профілю Російської ім-
перії, можна стверджувати, що Едуардс продов-
жував цю лінію, яку з успіхом культивував його
навчитель Іоріні в Одеській рисувальній школі
(ОРШ): пріоритет рисунка, копіювання класич-
них зразків, починаючи з гравюр і гіпсів, ведення
роботи від загального до деталей, вивчення влас-
тивостей матеріалу, удосконалення техніки. На
це вказують і роботи одного із підмайстрів Бо-
риса Вільямовича, учня Л.-Д. Іоріні Арнольда
Гріншпунга, що прикрашають інтер’єр Одеської
національної наукової бібліотеки2. Крім досвіду,
отриманого в ОРШ та Петербурзькій академії
мистецтв, Едуардс не міг не використовувати
той, який набув у майстернях М. Антоколь-
ського, А. Мерсьє, Р. Жуліана у Парижі. На по-
чатковому етапі навчання скульптурі велике зна-
чення надавалося набуттю навичок роботи з
ліплення для успішної майбутньої реалізації себе
художньо-промисловій скульптурі та гончарній
справі. Це була підготовка підмайстрів, які у пер-
спективі в силу обдарування могли мріяти про
високе мистецтво. З усіх найбільш відомих оде-
ських скульпторів, лише Едуардс і Мормоне ус-
пішно реалізували себе в художній скульптурі,
інші вихованці Луїджі Іоріні – Боскі, Паоліні,
Молінарі, обмежилися роботою в художньо-про-
мисловій скульптурі3.

1 Маниович А. Разговор с Сергеем, нашедшим рукописи воспоминаний и дневник скульптора Бориса
Эдуардса // Дерибасовская-Ришельевская : одес. альм. Одесса, 2010. Вып. 41. С. 169-197. Режим доступу:
http://odessitclub.org/publications/almanac/alm_41/alm_41_169-197.pdf

2 По суті, це копії бюстів російських письменників, виконаних Б.В. Едуардсом для вечорів Одеського
літературно-артистичного товариства. 

3 Кишиневский С.Я. Мои воспоминания / Соломон Кишиневский ; сост., вступ. ст., підготовка текста,
коммент, библиогр. О.М. Барковской ; ред.: Н.Г. Майдан юк, И.С. Шелестович ; М-во культуры Украины,
Одес. нац. науч. б-ка, Междунар. обществ. орг. «Еврейс. общин. центр «Мигдаль».  Одесса, 2019. С. 131. 



Щодо естетичних поглядів Едуардса – то тут спостерігаємо
симбіоз класичних принципів і реалістичних підходів4. У попе-
редній публікації («Краєзнавство». 2017. №3/4. С. 137-142)
йшлося про родовід Б.В. Едуардса, зокрема про його українське
коріння (про що сучасні дослідники взагалі не згадують). 

Мета цієї статті – розширити уявлення про діяльність скуль-
птора Б.В. Едуардса, розкрити ще одну грань його обдарування
– талант педагога. Діяльність на педагогічному поприщі слід
сприймати не лише як вимушену міру в прагненні митця вижити
в умовах браку замовлень, але у пізніший період як складову
його громадської діяльності. 

Сучасні публіцисти, у т.ч. й вітчизняні, в угоду ідеологічним
установкам «русского мира» розглядають особу Едуардса пере-
важно як автора пам’ятників О. Суворову та монументів Катерині
ІІ в Одесі та Єкатеринодарі. Хоча останні два, за винятком кількох
фігур біля підніжжя, були для Бориса Вільямовича лише суто тех-
нічною роботою. Сучасники більше звертали увагу на його стан-
кову скульптуру, особливо на релігійну тему5. Тим більше поза
увагою залишалася викладацька діяльність скульптора.

На основі доступних джерел (особова спра  ва Б.В. Едуардса
в Державному архіві Одеської області, ф. 154, ретро, і сучасна
періодика, опубліковані фрагменти щоденника скульптора, звіти
Одеського літературно-артистичного товариства, адресно-довід-
кові одеські видання) стає очевидним той факт, що у різні фази
життя  викладацька робота Едуардса була незмінною складовою
його професійної діяльності. 

2 ’2019Володимир Кудлач К Р А Є З Н А В С Т В О

92

Борис Вільямович Едуардс народився 15(27)
травня 1860 року в Одесі в сім’ї негоціанта, бри-
танського підданого, ірландця за походженням
Вільяма Джозефа Едвардса. Його мати, Софія
Юріївна Кірякіна, походила з дворянського роду
Максимовичів. В сім’ї було п’ятеро дітей: Жорж,
Борис, Вільям, Лідія та Єлизавета, на форму-
вання особистостей яких з роками мати справ-
ляла вирішальний вплив. Малий Борис пам’ятав
прекрасну колекцію творів у будинку свого діда,
Джозефа Вільяма Едвардса (1788-1851). Після
його кончини художня колекція перейшла у спа-
док до його дружини, іспанки Камілли Феррарі.
Після розорення батька більша частина творів
західноєвропейських майстрів (Тінторетто, Ру-
бенс та ін.) була задарма розпродана. Жорж і
Борис Едуардси вже у підлітковому віці змушені
були працювати на підприємствах зі шкідли-
вими умовами, що підірвало їхнє здоров’я. За
бунт проти батька вони були вигнані з дому і

знайшли притулок у родичів, вірогідно по лінії
матері. Борис Едуардс, який у дитинстві захоп-
лювався конструюванням кораблів, мріяв стати
художником, що не схвалював батько. Прина-
гідно зазначимо, що Вільям Едвардс буде про-
щений сином і помре у 1896 році в його будинку,
що у провулку Софіївському (нині Ляпунова).
Спроби вступити до Одеської рисувальної
школи для юнака без коштів були безуспішними,
і лише участь у його долі викладача ОРШ, скуль-
птора Луїджі-Доменіка Іоріні, допомогла Борису
потрапити до цього закладу на безоплатне на-
вчання в групу знаменитого італійця. 

Після успішного закінчення ОРШ, в якій за
рисунки статуй і ліплення був нагороджений
бронзовими та срібними медалями, Борис Еду-
ардс у 1881 році вступив до Петербурзької ака-
демії мистецтв, яку «за слабкістю здоров’я» за
два роки залишив. Була ще одна причина: після
навчання в школі у Луїджі Іоріні, вихованця

4 Кудлач В.А. У пошуках ідеалу [повість Б. Едуардса «Агнеса»] // Чорномор. новини. 2018. 13 січ.
5 Антонович И. Маленький листок. Наши художники-южане : [нарис про Едуардса] // Одес. листок. –

1898. – 12(24) ноября; Антонович И. Скульптор Б.В. Эдуардс : (к выставке его произведений) // Одес.
листок. – 1899. – 14(26) марта. 

Дворніков Т.Я. 
Портрет Бориса Едуардса.

1910. 
Одеський художній музей
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6 За даними Адрес-календаря Одеського градоначальства за 1905-1907 роки, у цей період ім’я Едуардса як
викладача не значиться. У цей час він напружено працював над пам’ятником О.Суворову для Очакова. Щодо оп-
лати праці викладача, то маємо відомості про заробіток рідної сестри Бориса, Лідії Едуардс, яка з 1909 року пра-
цювала по найму в Одеському навчальному окрузі, де викладала в гімназіях міста гімнастику і танці, зокрема у
Другій жіночій гімназії та приватних. За 14 уроків вона отримувала 700 руб., тобто 50 руб. за урок. (Для порів-
няння, у то же час за одну свою графічну роботу Михайло Врубель отримував близько 50 руб. (див.: Справочник
на 1915 год об учебных заведения Одесского учебного округа и служащих в них. – Одесса, 1915. – С. 240, 255).

7 Кондаков Н.П. (1844-1925) – історик мистецтва, археолог, візантист, музейний діяч, дійсний член Пе-
тербурзької академії мистецтв. Народився в слобідці Халань, Новооскольського повіту, Курської губернії, у
сім’ї управляючого садибою князів Трубецьких, колишнього кріпосного вільновідпущеного. Закінчив при-
ходське училище і 2-у московську гімназію. У 1861-1865 рр. навчався на історико-філологічному факультеті
Московського університету. Очоливши у 1870 році кафедру, одночасно керував і Музеєм красних мистецтв
Новоросійського університету (нині – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова), створеним
ще професором Федором Струве. За час його керівництва для Музею було придбано твори з історії мистецтв
і колекція теракот. К.М. розглядав теракоти стародавніх греків у їх відношенні «до мистецтва, релігії та по-
буту», про що й було написано у праці науковця, опублікованій у Записках Імператорського Одеського това-
риства історії і старожитностей (1879 рік). Захоплення античністю, у т.ч. розвиненою у той історичний період
техніки теракоти, Едуардс був знайомий з працями науковця, про що свідчить його ранній «теракотовий» пе-
ріод творчості. У 1869 переїхав до Одеси. Доцент (1869-1877) і професор (1877-1888) кафедри теорії та історії
мистецтв Новоросійського університету. 1884-1888 – завідувач Одеської рисувальної школи. Займався кла-
сичною археологією. У 1877 захистив докторську дисертацію на тему «История византийского искусства и
иконографии по миниатюрам греческих рукописей». Публікується з доповненнями на основі: Российская
музейная энциклопедия : в 2-х т. М. : Прогресс, «Риппол-классик». 2001. С. 286.

8 Фактично, це були окремі спеціалізовані відділення. 

Міланської академії мистецтв, імператорська
академія не могла вже дати йому більше, і напри-
кінці 1882 року неофіт від мистецтва поверта-
ється до Одеси, де продовжує займатися скуль-
птурою, а згодом і викладацькою діяльністю. 

Проведення першої в історії Одеси виставки
скульптури у 1885 році, а за два роки другої пер-
сональної, піднесло авторитет молодого скуль-
птора. Едуардс підтримує постійні контакти з ін-
телігенцією Москви й Петербурга, чому немало
сприяв живописець Микола Кузнєцов. Була й
чисто практична мотивація – потреба отримати
свідоцтво про закінчення академії, що відкривало
нові можливості в професійній діяльності, у тому
числі на педагогічній ниві. Успішна участь у вес-
няній академічній виставці у 1888 році дала
право двадцятивосьмирічному Борису Едуардсу
отримати звання класного художника ІІІ ступеня.

Перші відомості про викладацьку діяльність
Бориса Вільямовича в Одесі знаходимо в Адрес-
календарі Одеського градоначальства за 1890 рік
(слід враховувати, що подібні довідники готува-
лися заздалегідь). «Класний художник-скуль-
птор» фігурує як викладач Одеської чоловічої
гімназії В.А. Агішева. До речі, тут викладала
також Генрієта Емілівна Заузе, очевидно, дру-
жина відомого графіка В.Х. Заузе. У довіднику
Одеського градоначальства за 1893 рік ми зу -
стрічаємо ім’я скульптора серед викладачів Оде-

ської жіночої гімназії А.І. Бракенгеймера, що
знаходилася на вулиці Ямській (з 1901 року –
Новосельського), – вулиці, на якій пройшло ди-
тинство Бориса Едуардса. У цьому закладі для
панянок він викладав майже п’ять років. У 1897
році він був призначений виконуючим обов’язки
інспектора по нагляду за викладанням рисунка і
креслення, що, очевидно, передбачало більш
гнучкий графік роботи і розширювало поле для
творчості. Однак уже наступного року прізвище
Едуардса значиться серед викладачів Одеської
жіночої гімназії Г. Пашковської, що розташову-
валося на вулиці Херсонській (нині Пастера) у
кількох кварталах від його власного будинку в
Софіївському провулку (нині Ляпунова), однак,
тут він надовго не затримався6. 

За наполяганням куратора ОРШ професора
Н.П. Кондакова7, Борис Вільямович того ж 1898
року стає викладачем художньо-промислового
училища, яке базувалося при школі (вул. Преоб-
раженська, 12). У ній Едуардс викладав ліплення
та гончарну справу8. Водночас він викладав в чо-
ловічому приватному училищі 2-го розряду, що
діяло при Одеському товаристві красних мис-
тецтв (ОТКМ). У 1899 році з великим успіхом
пройшла його третя персональна виставка в зи-
мовому саду Воронцовського палацу. Едуардса
включають до ради Дирекції народних училищ
Херсонської губернії. Того ж року він виходить
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зі складу правління Одеського літературно-
артистичного товариства9. 

Помітний вплив на Бориса Едуардса спра-
вив Луїджі-Доменік Іоріні, колишній гарібальді-
єць, авторитетний член італійської громади
Одеси – особистість колоритна, непересічна. За-
костенілий холостяк, він жив при рисувальній
школі в двох кімнатках флігеля. Був відкритий
для спілкування, любив учнів, і вони шанували
його. Пов’язавши назавжди своє життя з Оде-
сою, Іоріні так і не оволодів повною мірою ро-
сійською мовою, якою розмовляв з помітним ак-
центом. Принагідно зазначимо, що й Едуардс,
який у дитинстві розмовляв переважно англій-
ською, так і не позбувся в російській легкого ак-
центу, що, зрештою, додавало йому певного
шарму. Борис Вільямович підтримував тісні кон-
такти зі своїм вчителем, чиї учні мали можли-
вість проходити практику в майстерні Едуардса,
і, звісно, підзаробляти. Під його керівництвом
працювали Петро Мітковіцер, згадуваний вже
Арнольд Гріншпунг. У 1895 році на вечорі вша-
нування Луїджі Іоріні, на якому були його ко-

лишні учні, що приїхали навіть з-за кордону,
Едуардс виголосив промову, у якій закликав гур-
туватися навколо їх славетного вчителя10. 

Про значення для Бориса Едуардса такої по-
статі, як Іоріні, свідчить прекрасний бронзовий
бюст «Мій дорогий учитель Іоріні», який Едуардс
виконав уже після смерті свого наставника. Сим-
волічно, що цей твір нині знаходиться в навчаль-
ному закладі, якому він присвятив своє життя.

У 1904 році Борис Вільямович відкрив в
Одесі курси малювання і ліплення для вчителів
загальноосвітніх шкіл, розробивши відповідну
програму. У міру того, як почала зменшуватися
кількість замовлень, особливо з початком війни,
усе більше художників переорієнтовувалися на
викладацьку роботу. Знищення (чи завчасний
демонтаж) з початком Першої світової війни від-
критого у 1913 році у Римніку (Румунія) пам’ят-
ника О. Суворову, а потім неможливість устано-
вити його копію в Ізмаїлі – це теж важлива
обставина, яка, на мою думку, певним чином по-
яснює більш інтенсивну роботу Бориса Едуар-
дса у пізніший період як педагога11. 

Одеське художнє училище. Фото 1910. Зб.
С.З. Лущика. Публікується за книгою

О.М. Барковської «Товариство незалежних
художників в Одесі»

9 Адрес-календарь Одесского градоначальства [на 1890-1903] О. : Изд. «Ведомостей Одесского градо-
начальства, [1891-1903].

10 На вечорі були також присутні І.П. Паоліні, М.Л. Молінарі, І.І. Бродський, М.Я. Харламов, Я.Є. Бор-
ченко, Е.Л. Боскі, Кейгілукіс, Біаджолі та ін.

11 Нам не відомо жодної монументальної чи монументально-декоративної скульптури за авторства
скульптора після 1915 року (за винятком кількох монументів, виконаних вже на Мальті). 

Б.В. Едуардс. 
Бюст Л.-Д. Іоріні. 

1911. Бронза. В. 111 см. 
Одеське художнє училище

Крайнєв Д.К. Портрет
Никодима Кондакова.

1919. Одеський 
художній музей
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12 Ця пропозиція не була підтримана, що лише загострило конфлікт. 
13 Учні пропонували відмовитися від малювання гіпсів і копіювання, класичного спадку. Цит. за статтею:

Шевелев С. Забытый портрет академика Н. Кондакова // Художник.1989. № 3. С. 58.
14 Быть или не быть художественной школе // Одес. листок.  1917. 29 ноября. 
15 У травні-червні 1917 року відбулася перша реорганізація ОХУ у Вище одеське художнє училище. При

цьому зберігалося середнє. Головою комісії з реорганізації став М.П. Кондаков. У травні-серпні 1918 року –
друга реорганізація ОХУ у вище з відділами живопису, скульптури і архітектури. Серед учасників засідань:
М  Брайкевич, К. Костанді, П. Нілус, Б. Едуардс, Б. Егіз, М. Гершенфельд, Б. Кубланов, І. Мормоне, Ф. Со-
колович, Т. Дворніков, М. Лисьонков, В. Лазурський, А. Красовський. (див.: Одесская художественная школа.
Воспоминания учеников, 1865-1940 : сборник / сост. О.М. Барковская; ред: И.С. Шелестович; Одес. нац.
науч. б-ка. Одесса, 2015. С. 8. 

16 До 1920 року використовувалася також назва «Академія мистецтв».

Лютнева революція 1917 року в Петербурзі
пробудила творчі сили суспільства, породила
надії у її найбільш активної частини на реформи
в усіх сферах, включно з освітою. Кореспондент
Золотов (С.І. Гольдельман) в «Одесском листке»
від 5 травня 1917 року писав: «В настоящее
время ученики предполагают совершенно реор-
ганизовать школу на новых началах, основать
вместо школы «Вольную академию» и избрать
своего представителя в педагогический совет
училища»12. 1919 року, з поверненням Н.П. Кон-
дакова в Одесу, реорганізація отримала нові ім-
пульси. Було запропоновано перетворити Оде-
ське вище художнє училище в Академію
красних мистецтв. Кондаков негативно сприй-
няв радикалізм частини учнів закладу: «Сверже-
ние монархии вовсе не означает полного и окон-
чательного уничтожения старой культуры»13.

Реформа відбувалася в умовах відсутності
належного фінансування, учні  зверталися до бан-
кірів, інших потенційних меценатів14. Борис Еду-
ардс був серед перших, хто підтримав ідею пере-
творення його alma mater, що на той час вже діяла
в статусі училища, – у вищий художній заклад15.
Її він почав втілювати разом із однодумцями ще
у 1917 році і продовжив вже як ректор цієї освіт-
ньої установи (жовтень 1918 – січень 1919). Учи-
лище стало йменуватися «вищим»16. На цій по-

саді скульптор перебував усього неповних чотири
місяці. Міським головою на той час був його друг,
відомий колекціонер Михайло Брайкевич, теж
член комісії з реформування школи. Він високо
цінував творчість Едуардса, якому в 1911 році до-
вірив виконання скульптурного оздоблення свого
одеського особняка. Вже у період еміграції до Па-
рижа, згодом до Лондона Брайкевич мав намір
видати монографію про талановитого земляка.

У 1922 році, перебуваючи на Мальті, Едуардс
вів курси з підготовки вчителів малювання, мріяв
створити на острові художнє або художньо-про-
мислове училище. На іменитого скульптора звер-
нуло увагу Міністерство промисловості Болгарії,
яке запропонувало йому професорську посаду в
Художньо-промисловому училищі в Софії, однак в
силу обставин той пропозицію не прийняв (у Бол -
гарії на той час на посаді професора Со фійсько го
університету працював давній добрий знайомий
Едуардса Михайло Попруженко, колиш ній дирек-
тор Одеської міської публічної бібліотеки). 

Громадянська війна, яка мала місце на теренах
колишньої Російської імперії внесла суттєві ко-
рективи у життґ Бориса Едуардса, так і багатьох
лю дей його кола. Якби не турбулентність істо-
ричних подій, Одеса мала б не лише видатного
скульптора, але й реформатора в галузі худож-
ньої освіти.
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кадри та громадсько-політичні діячі з профільною освітою. У 1918 р. курси українізації поширювалися
й на інші категорії суспільства, що засвідчило необхідність оволодіння українською мовою задля влаш-
тування на роботу в державних структурах.
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Classes of ukrainian studies in Odesa in 1917–1919:
ideas, personnel, results

The article is devoted to the preparation, realization and results of the courses of Ukrainian Studies in
Odesa during 1917-1919, that is, the period of the Ukrainian Revolution. To achieve the goal, the following
research objectives are solved: the sources, which reflects these processes were found, the political and ideo-
logical and legal basis for retraining of educators during the Tsentralna Rada and Hetmanate were analyzed,
personal participation of teachers and scientists in the organization of courses were established, the reflections
of teachers on the proposals put forward were clarified, the total number of participants, material and technical
support of lecturers and listeners were highlighted.

Descriptive and quantitative methods were used for writing a research paper. In particular, due to the
historical and genetic method, peculiarities of the system of retraining of teaching staff from the origin of
the idea of the progress of the national school to the implementation of the Ukrainian language into the
learning projects among officials of various ranks are revealed. The problem and chronological method
contributed to the discovery of changes in the organization of courses of Ukrainian Studies in the appointed
period of time, and the comparative method gave an opportunity to find out the dynamics of innovations.
The biographical method was useful in capturing information about the quality of the subject research.
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Quantitative methods enabled to receive the digital information that contributed to the dynamic analysis
of research objects.

The existing source base allows us to reconstruct the preparation and realization of Ukrainian Studies
courses in Odesa during 1917-1919, and the main information medium is the reporting documents and reports
in the periodical process, which regularly informs readers about the specified issues. This applies both Ukrain-
ian and Russian newspapers in Odesa, which closely followed the preparations for the transition of school ed-
ucation to the Ukrainian language of teaching.

The purpose of this type of training was the retraining of teachers for the gradual transformation of the
school into a national one, or the opening of new institutions, or the transformation of existing ones, as there
was a deep conviction in the Ukrainian political environment of the important role of the school in society.
Odesa, as one of the main scientific and educational centers of Ukraine, became the basic training camp for
teachers in the southern region, and local activists, united around the Odesa Teachers’ Union, began to imple-
ment of certain tasks already in the summer of 1917 as they sought to train teachers by the beginning of
1917/1918.

Over the years from 1917 to 1919 in Odesa there were a number of similar courses that had both govern-
mental and non-governmental character, in other word, they were initiated by local organizations and profes-
sional institutions, apparently sometimes with a desire to obtain financial benefits. The most large-scale training
was the summer of 1918, which involved the Kyiv and Odesa professors, most professional educators in Odesa.
During their re-training, teachers of all types of schools were trained, and their total number is estimated at a
rate of at least 800 people. The proposed figure is very conventional and is not yet subject to more accurate
verification.

Personnel potential of course organizers and lecturers was formed at the expense of experienced teachers
and public figures, among whom it is worth first of all to allocate V. Chekhivs’kyi, M. Slabchenko, P. Klepats’kyi,
M. Hordievs’kyi, B. Komarov, V. Murs’kyi, K. Ivashchenko and others. Their initiative was positive in that part
of the educational environment, which supported the policy of Ukrainian governments in the direction of school
reform, therefore, for the most part, they carefully followed the curriculum.

Based on the analysis of archival documents and periodical press, the author came to the conclusion of
close attention of the UNR governments and the Ukrainian State, local governments to the indicated problem.
One of the main features of the Ukrainian Studies courses` organization was the concept supporting be the ma-
jority of teachers who participated actively in the initial process, which was joined by Providence University
personnel and political figures with specialized education. In 1918 the Ukrainian Studies courses were spread
to the other society ranks which confirmed the necessity of learning Ukrainian language for employment in
stare structures.

Key words: Ukrainian Revolution, classes of Ukrainian studies, UNR, Odesa, Ukrainian State, primary
school, secondary school, V. Chekhivs’kyi, M. Slabchenko, V. Murs’kyi, B. Komarov.

Поступ Української революції 1917-1921 рр.
у першу чергу пов’язаний з формуванням націо-
нальної держави, але революційна парадигма
орієнтувала соціум й на вирішення супутніх зав-
дань, без яких існування такої суспільної орга-
нізації було б малоймовірним. Одним з таких ви-
кликів стала дерусифікація освітнього простору,
яка у тогочасних реаліях йменувалася «україні-
зацією». Така термінологія використовувалася
представниками практично усіх політичних та-
борів, а згодом увійшла й у наукову лексику, зок-
рема чернігівський історик А. Боровик зазначав,
що початковий етап «українізації» школи став

вагомим елементом цілісної картини революції1.
Його тезу щодо постави української школи в
епоху революції підтримує й полтавська дослід-
ниця І. Передерій, яка слушно зауважила, що пи-
тання україномовної школи стояло на порядку
денному ще до революції. Потребу української
школи обґрунтовував у 1915 р. сільськогоспо-
дарський крайовий з’їзд в Одесі, активно висту-
пала за запровадження української мови в на-
вчанні частина вчителів, у тому числі на
Херсонщині, хоча загалом рух за українську
школу до 1917 р. не мав масового характеру, це
була справа окремих інтелігентів2.

1 Боровик А. Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання державності (1917-1920 рр.). –
Чернігів : КП видавництво «Чернігівські обереги», 2008.  С. 6.

2 Передерій І.Г. Розбудова національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради: історичний
аспект. – Полтава : вид-во ПолтНТУ, 2009. С. 20-22.
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Апеляція до Одеси була не випадковою,
адже у найбільшому місті Північного Причор-
номор’я існувала дієва українська громада, яка
послідовно відстоювала власні інтереси до
падіння царату, а з початком 1917 р. активно
включилася у революційні процеси. З-поміж
лідерів українських організацій і партійних
осередків міста знаходимо імена педагогів
В. Чехівського, Л. Ковальчука, М. Слабченка,
В. Мурського, П. Клепацького, А. Рощахів-
ського та інших осіб, які не лише не могли
залишитися осторонь реформування системи
освіти, але й самі ставили питання, котрі необ-
хідно було вирішувати задля позиціювання
нової школи в Українській державі. Важливу
роль в окреслених процесах відігравали кадро-
вий дефіцит, нестача підручників, подекуди
відсутність спеціальної термінології тощо. Від-
так поставала потреба термінового вирішення
вказаних проблем, а одним зі шляхів втілення
в життя ідеї переведення школи на національні
рейки стала організація курсів українознав-
ства. Одеса стала одним з важливих елементів
боротьби за педагогічні кадри позаяк надійно
утримувала імідж головного науково-освіт-
нього центру півдня України.

Таким чином, у пропонованій статті ста-
вимо за мету дослідити підготовку, проведення
та результати курсів українознавства в «півден-
ній перлині» протягом часу їх проведення.
Задля досягнення поставленої мети маємо вирі-
шити наступні завдання: виявити джерела, у
яких відбиті згадані процеси, проаналізувати
політико-ідеологічну та правову базу переква-
ліфікації освітян у період Центральної Ради та
гетьманату, встановити персональну участь пе-
дагогів і науковців в організації курсів, з’ясу-
вати рефлексії учителів на висунені пропозиції,

висвітлити загальне число учасників навчань,
матеріально-технічне забезпечення лекторів й
слухачів.

У згаданій вище монографії І. Передерій
висловила слушну думку, що з початком рево-
люції 1917 р. українське суспільство підняло
шкільну проблему до рівня однієї з найпріори-
тетніших (хоча на нашу думку не першочергову
– Т. В.), про що свідчить той факт, що сюжети,
пов’язані з перебудовою системи освіти обго-
ворювалися практично на всіх з’їздах, мані-
фестаціях, конференціях, зборах3. Додамо, що
освітні реформи стали предметом наукових
студій для значної частини істориків, у тому
числі на рівні дисертацій4. Тезу І. Передерій
підтверджує текст звернення, прийнятого
одеськими студентами й курсистками вже на-
ступного дня після падіння Російської імперії.
Апелюючи до члена виконавчого комітету Пет-
роградської ради робітничих депутатів М. Чхе-
їдзе та міністра юстиції О. Керенського
одеська молодь повідомляла, що на своєму зіб-
ранні 16 (3) березня 1917 р. вона не лише під-
тримала боротьбу за народні ідеали, насампе-
ред встановлення автономії України, але й
вимагала «запровадження української мови у
всіх наших нижчих, середніх і вищих школах;
відкриття українських університетів й запро-
вадження дисциплін з українознавства в уні-
верситетах російських»5.

Втім ставлення різноманітних політичних
сил щодо проектів, спрямованих на дерусифіка-
цію навчання, мало неоднозначну оцінку. Вона
визначалася загальним ставленням до перспек-
тив існування Української республіки, тому
коли йшлося про рефлексії «неукраїнського»
політичного табору, який у цілому був строка-
тим, то його представники здебільшого вважали

3 Передерій І.Г. Розбудова національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради: історичний
аспект. – Полтава : вид-во ПолтНТУ, 2009. С. 23.

4 Агафонова Н.В. Становлення національної системи освіти в Україні: 1917-1920 рр. : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «історія України»; Одеськ. дер. ун-т. Одеса, 1998. 18 с.;
Маньківська Т.О. Українізація шкіл і вчительство на Слобожанщині у 1917-1918 роках // Наука. Релігія.
Суспільство. 2012. №4. С. 41-45; Пахоменков Ю.Г. Український освітній процес у 1917-1918 рр. на Подніп-
ров’ї (до історії першої українізації) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/han-
dle/123456789/1635/27.pdf?sequence=1 (27.09.2017); Музичко О. Південна вісь Соборності: націєтворчі про-
цеси в Українському Причорномор’ї (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.). Одеса : ВМВ, 2015. С. 156-161;
Матвієнко Н. Освітня політика українських урядів в революційні часи (1917-1920 рр.): новітня історіографія
// Етнічна історія народів Європи. К., 2013.  Вип. 39. С. 145-148.

5 Одесские новости. 1917. 6 марта.
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такі дії щонайменше передчасними, а часто й
шкідливими6. Натомість у стінах Центральної
Ради, Генерального секретаріату, навчальних за-
кладів, різноманітних громадських інституцій
та в комітетах політичних партій активно обго-
ворювалася необхідність створення мережі ук-
раїномовних шкіл (нижчої початкової, вищої
початкової й середньої) або шляхом створення
нових, або переоблаштуванням вже існуючих,
заснування українознавчих кафедр в універси-
тетах, запровадження у навчальний процес від-
повідних дисциплін (історія України, географія
України, українська мова, українська література
тощо), написання підручників, котрі б забезпе-
чували викладання зазначених предметів та
інших курсів, підготовка педагогічних кадрів,
розробка наукової термінології, універсального
правопису тощо.

Ці та інші питання обговорювалися у ході
роботи І-го Всеукраїнського учительського з’їзду,
що відбувся 18-19 (5-6) квітня 1917 р. в Києві.
Його делегати визнали нагальними вищевказані
завдання, реалізовувати які мало Товариство
шкільної освіти (ТШО, голова І. Стешенко).
У квітні також була заснована Всеукраїнська
учительська спілка (голова С. Русова), а в травні
шкільна комісія при Центральній Раді зверну-
лася до вчителів-українців з закликом закладати
професійні спілки7.

Навесні 1917 р. ТШО виступило ініціатором
проведення спеціальних курсів підготовки вчи-
тельства до викладання в новій школі, яка мала
запрацювати вже з 1 вересня 1917 р. Вони мали
бути організовані в усіх великих і малих містах
України. Спочатку, в травні 1917 р., було прове-
дено інструкторські курси, що готували спеціаль-
них лекторів для курсів перекваліфікації україн-
ського вчительства. Для 75 слухачів лекції читали
професори М. Грушевський і О. Грушевський,
Ф. Сушицький, С. Русова, В. Науменко та інші8.

Низка наступних урядових документів і
стенограми засідань державних структур засвід-
чують, що члени Центральної Ради та їхні одно-
думці поза лаштунками українського передпар-
ламенту достоту усвідомлювали важливість
негайного вирішення окреслених завдань. Так,
10 липня (27 червня) 1917 р. було опубліковано
«Декларацію Генерального Секретаріату», в якій
визначалися питання, що потребували першо-
чергового вирішення. Окрім іншого, у ній кон-
статувалося «В справі народної освіти Секрета-
ріат має на меті насамперед з’єднати в своїх
руках все керування шкільною освітою, а
власне: догляд за переведенням на місцях украї-
нізації школи, організації видання підручників,
відшукання і приготування учителів для шкіл та
поміч в згуртуванню їх у професіональні това-
риства»9.

Жваве обговорення «Декларації», котре три-
вало на засіданнях 5-ї сесії Центральної Ради
9-10 липня (26-27 червня), продемонструвало на-
явність схожих тенденцій у різних регіонах Ук-
раїни, а спільною базою дискусії стала констата-
ція факту нестачі педагогічних кадрів для нової
української школи. Зокрема, З. Висоцький ствер-
джував, що на Херсонщині «учительство дена-
ціоналізоване», а його колега, директор Вер-
хньодніпровської сільськогосподарського школи,
науковець П. Тушкан поглибив думку до тези:
«<…> На Катеринославщині завше проводилася
спеціальна русифікація. Учителі призначалися
завше великороси»10.

Окрім визнання невтішної ситуації з учи-
тельським забезпеченням школи депутати Цен-
тральної Ради робили висновки щодо потреби
рішучих дій задля зламу існуючого status quo,
тим більше в окремих випадках вчителі самі
проявляли організаційну ініціативу, беручи
участь в агітаційних заходах і збираючи гроші
на «рідну справу». Мовознавець М. Любин-

Курси українознавства в Одесі у 1917–1919 роках: ідеї, кадри, результати

6 Українська Центральна Рада: документи і матеріали у двох томах / Упоряд. В. Верстюк та ін. – К. : На-
укова думка, 1996. – Том І. 4 березня – 9 грудня 1917 р. – С. 128-129, 132; Вінцковський Т. З історії становлення
української національної школи в Одесі в 1917 році // Одеська «Просвіта»: минуле, сучасне й майбутнє (до
100-річчя Одеської «Просвіти») : матеріали науково-практичної конференції. Одеса : Друк, 2006. С. 77; Вільне
життя.  1918.  2 квітня.

7 Передерій І. Г. Вказ. праця.  С. 28.
8 Там само.  С. 51-52.
9 Українська Центральна Рада: документи і матеріали у двох томах.  Том І. 4 березня – 9 грудня 1917 р.

С. 159.
10 Там само. С. 128-129.
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ський, апелюючи до поважної аудиторії, гово-
рив: «<…> мушу зазначити, що в шкільній
справі можна було б взяти більший темп». Його
підтримав член Української трудової партії, оде-
ський історик П. Клепацький, який наголосив на
тому, що «Українізація шкіл повинна бути пере-
ведена негайно. Справа шкільна дуже важна; се
альфа і омега автономії. Зараз вона надається
найбільше до здійснення»11.

Як зазначалося вище, наведена полеміка
проходила в той час, коли Центральна Рада
прийняла попередні рішення, спрямовані на
перекваліфікацію учителів. Влітку 1917 р. у
губернських центрах пройшли перші курси
українознавства. У монографіях А. Боровика
та І. Передерій подається теоретичне обґрун-
тування ролі таких курсів в реформуванні
системи освіти, а у першій з них виділено ок-
ремий підрозділ12, окреслена проблема була
предметом дослідження і у наших попередніх
розвідках13, тому в даній публікації немає по-
треби додатково звертатися до вказаної сюжет-
ної лінії. Більшою мірою зосередимося на тих
елементах практики втілення в життя прийня-
тих рішень, котрі не висвітлювалися у науковій
літературі.

В межах Одеського повіту підготовчі заходи
припали на весну 1917 р., коли Український ке-
рівничий комітет (УКК) вирішив делегувати до
Києва декількох вчителів на курси лекторів-
інструкторів, які мали розпочати свою роботу
28 (15) травня. З цією метою УКК 24 (11) травня
звернувся до попечителя Одеської шкільної
округи з проханням про фінансування відряд-
ження, виділивши асигнування обсягом не
менше 900 крб. У відповіді на клопотання вка-
зувалося на відсутність необхідних коштів та
запізнілі терміни листування як з даною устано-
вою, так і з Міністерством освіти Росії, бо прак-
тика діловодства передбачає близько 2 тижнів на
розгляд таких питань14.

Перші курси перекваліфікації вчителів про -
йшли в Одесі влітку 1917 р. з ініціативи Оде-
ської учительської спілки (ОУС), котра розро-
била програму занять і взялася вирішувати
питання матеріально-побутового забезпечення,
посилаючись на байдужість офіційних кіл, не-
зважаючи на те, що захід охопив педагогів оде-
ського, ананьївського і тираспольського повітів.
Першу фінансову допомогу організаторам надав
УКК, виділивши 1000 крб. на видатки анонсова-
ного заходу з фондів земств та Міністерства
фінансів, частина з яких пішла на закупівлю під-
ручників і надання фінансової допомоги кож-
ному з учителів в розмірі 40-50 крб.15. У цілому
було акумульовано 5000 крб., наданих Міністер-
ством освіти16.

У місцевій пресі доволі регулярно й опера-
тивно оприлюднювалася відповідна інформація,
зокрема йшлося про те, що курси мають відкри-
тися 14 (1) липня й 16 (3) липня 1917 р17. На
нашу думку дана колізія може пояснюватися ор-
ганізацією двох потоків курсів або для різних ка-
тегорій учителів, або лекторів, адже у газеті
«Херсонские губернские ведомости» повідомля-
лося про читання лекцій головою ОУС В. Чехів-
ським на українських учительських курсах у
червні 1917 р18.

Про важливість проведення курсів нагадав
В. Чехівський і делегатам І-го Херсонського
українського губернського з’їзду, який працював
в Одесі протягом 11-14 липня (28 червня –
1 липня) 1917 р., а певну частину присутніх
складали педагоги. У промові, присвяченій
школі та просвіті в Україні, проголошеній
13 липня (30 червня), доповідач пропонував ре-
золюцію, прийняту одностайно, у пунктах 2 і 3
якої йшлося, що з’їзд з першочергових завдань
виділяє організацію курсів українознавства для
освітян й видання підручників, а дані рішення
мають стати обов’язковими для виконання:
«<…> З’їзд вимагає, щоб шкільним урядом

11 Там само.  С. 129, 132.
12 Боровик А. Вказ. праця.  С. 154-172.
13 Вінцковський Т. Вказ. праця.  С. 74-80.
14 Держархів Одеської області, ф. 42, оп. 35, спр. 2830, арк. 2, 4.
15 Українське слово. 1917. №7. С. 3-4.
16 Там само.  №8.  С. 13.
17 Одесский листок. 1917. 28 июня; Українське слово. 1917.  №7.  С. 4; № 8.  С. 13.
18 Херсонские губернские ведомости. 1917. 21 июня.
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поставлено було за обов’язок прослухати курси
українознавства всім тим учителям, що навча-
ють дітей українського народу»19.

Отже курси для учителів відкрили свою
роботу 16 (3) липня в анатомічній аудиторії Но-
воросійського (Одеського) університету за адре-
сою вул. Ольгієвська, 4. У пресі роз’яснювалася
мета курсів (підготовка до шкільної та поза-
шкільної просвітницької роботи серед україн-
ського населення) й орієнтований перелік дис-
циплін (історія, література, мова, політичне
життя, соціально-економічні відносини, органі-
заційна справа)20.

На курси зголосилося 140 слухачів, котрим
запропонували лекції з української мови (лек-
тор – В. Мурський), української літератури
(В. Чехівський, В. Мурський, П. Клепацький),
історії України (В. Чехівський, П. Клепацький),
географії України (Б. Комаров), права (С. Шелу-
хин), історії політичної боротьби в Україні й у
Галичині (В. Чехівський,В. Мурський), історії
української політичної думки (М. Гордієвський),
земельного питання (В. Голубович), історії ук-
раїнської музики (В. Мурський), історії освіти в
Україні (П. Клепацький), програми політичних
партій (В. Чехівський, В. Голубович, П. Кле-
пацький), українського мистецтва (Гаскевич).
Тривалість навчання визначалася місячним тер-
міном21. 

Станом на сьогодні у відомих нам науковій
літературі й джерелах не вдалося відшукати ана-
лізу результатів організації перших курсів та
його повноцінного персонального виміру, тому
лише можна припускати про амбівалентну
оцінку заходу, оскільки з одного боку вже з
1917/1918 навчального року в Одесі відкрили
свої двері початкові школи з українською мовою
навчання. А з іншого, В. Чехівський, висту-
паючи на засіданні ІІ-го Всеукраїнського учи-
тельського з’їзду, який працював у Києві 24-25
(11-12) серпня 1917 р., повертаючись до теми
курсів українознавства, вказав на те, що місцеві

земства та «інтернаціональне громадянство м.
Одеси» вороже ставляться до українського руху,
хоча про конкретні досягнення чи прорахунки
на ниві підготовки учителів доповідач нічого не
сказав22.

На думку І. Передерій одним з недоліків
таких курсів було те, що вони дуже часто запо-
літизовувалися. Дослідниця насамперед посила-
лася на досвід Одеси, де крім загальноосвітніх
дисциплін, читалися також лекції з історії полі-
тичної боротьби в Україні, земельного питання,
програм політичних партій23. Хоча, на нашу
думку, мала місце інша мотивація організаторів
курсів, спрямована на посилення загальної обіз-
наності педагогів у політичній ситуації, адже їм
доводилося працювати в умовах серйозної кон-
куренції з боку тих політичних сил, котрі ста-
вили під сумнів необхідність утвердження авто-
номії України.

Необхідність подальшої перекваліфікації
освітянських кадрів була настільки нагальною,
що восени 1917 р. одеське товариство «Україн-
ська хата» анонсувало наступну чергу курсів,
котрі мали розпочатися 1 жовтня й мати харак-
тер вечірніх занять. На них вже традиційно про-
понували читати лекції з української мови, іс-
торії української літератури, історії та географії
України. Лекторами залишалися В. Мурський,
В. Чехівський, П. Клепацький і Б. Комаров24.
А при виконавчому комітеті Одеської української
військової ради (ОУВР) було створено агіта-
ційно-просвітницьку комісію (розташовувалася
на вул. Тираспольська, 20), яка планувала орга-
нізувати курси за програмою учительських, що
дало б можливість військовим після демобіліза-
ції працювати у школах. Допомоги в реалізації
проекту ОУВР просила у керівників ОУС, пла-
нувала залучити для читання лекцій педагогів і
студентів, заснувати взірцеву школу грамоти25.
Наразі нам не вдалося знайти підтвердження
реалізації пропонованих ідей, хоча у газеті «Рід-
ний курінь» неодноразово нагадувалося чита-

19 Українське слово. 1917.  №11. С. 9-11.
20 Одесские новости. 1917. 2 июля.
21 Українське слово.  1917.  №8.  С. 13.
22 Боровик А. Вказ. праця.  С. 159.
23 Передерій І.Г. Вказ. праця.  С. 52-53.
24 Українське слово. 1917.  №11. – С. 13; Рідний курінь. 1917.  25 вересня.
25 Рідний курінь. 1917. 29 вересня.



чам про розробку даного напряму діяльності
ОУВР26. Списки бажаючих відвідувати на-
вчання формувалися щонайменше до листо-
пада, а остаточно питання мало вирішитися
30 (17) листопада 1917 р. Існування гуртка вчи-
телів-військових при ОУВР27 дає підстави при-
пустити про втілення в життя принаймні час-
тини плану.

Практика короткотермінових вчительських
курсів продовжувалася і надалі. Генеральна
шкільна рада протягом березня – квітня 1918 р.
розробила чітку програму наступних лектор-
ських та вчительських курсів. Згідно з нею,
курси для лекторів мали бути проведені у Києві,
Одесі, Полтаві, Харкові, Катеринославі. На вчи-
тельських курсах передбачалося читання не
тільки загальноосвітніх, але й психолого-педа-
гогічних дисциплін (школознавство, принципи
нової школи, психологія шкільного віку тощо).
Крім того, заняття мали поділятися на лекційну
й практичну частини. Наприклад, на українську
мову виділяли 30 годин лекцій і 40 практичних
вправ28. 

Як з’ясував А. Боровик, урядові структури
ретельно підійшли до фінансової складової
проведення курсів, у тому числі щодо місць й
термінів проведення кваліфікаційних заходів,
а також враховували логістичну доцільність.
22 квітня 1918 р. шкільна рада остаточно визна-
чила, що курси для вчителів вищих початкових
та середніх шкіл пройдуть з 10 червня по 10
липня 1918 р. у Києві, Харкові та Одесі, а з
15 липня по 15 серпня у Полтаві, Катеринос-
лаві й Вінниці. Курси для вчителів нижчих по-
чаткових шкіл мали пройти у 50 містах УНР.
Загалом передбачалося проведення трьох типів
курсів – лекторські, для учителів середніх і
вищих початкових шкіл, для учителів нижчих
початкових шкіл, а кожен слухач забезпечу-
вався безкоштовним проживанням та допомо-
гою у розмірі 100 крб. 24 квітня уповноваже-
ною особою при Міністерстві народної освіти,
яка відповідала за організацію системи пере-

підготовки учителів був призначений О. Музи-
ченко29.

Після державного перевороту 29 квітня
1918 р. Міністерство народної освіти не змі-
нило обраної стратегії дій, радше навпаки, вра-
ховуючи недоліки проведення курсів у 1917 р.,
намагалося налагодити тісні стосунки з орга-
нами місцевого самоврядування для кращої
взаємодії в організаційних питаннях. Першо-
чергово відкриття лекторських курсів було
призначено на 12 травня, для вчителів шкіл від-
повідно 10 і 14 червня. Але пізніше дату пер-
шого типу курсів змістили на 1 червня, що
потягнуло за собою небезпеку зриву двох
інших типів занять, оскільки там мали працю-
вати сертифіковані лектори. Варто відзначити,
що паралельно організовувалося навчання для
учителів національних шкіл з неукраїнською
мовою викладання. У Києві, Вінниці та Жито-
мирі готувалися педагоги-поляки, а в Одесі й
Києві – викладачі для єврейських навчальних
закладів. Для останньої категорії уряд виділив
87700 крб.30

А. Боровик у своєму дослідженні рекон-
струює методичні рекомендації для різних кате-
горій слухачів курсів. Наприклад, лекторам з ук-
раїнської мови необхідно було надати допомогу
у володінні навичками читання, письма та роз-
мовної мови, тому на практичні заняття виді-
ляли левову частину годин – 35 з 55 загальних.
Для цього виду занять дозволявся поділ груп на
6 осіб. А лекторам з історії України пропонува-
лося зосередитися на дискусійних питаннях ми-
нулого. Хоча для різних типів занять розробля-
лася різна структура програми, але в усіх
випадках більша частина часу мала відводитися
на українознавчі студії31.

В Одесі курси українознавства з певною ко-
рекцією розпочалися у визначені заздалегідь
терміни. 10 червня 1918 р. почали свою роботу
курси для учителів вищих початкових і середніх
навчальних закладів, 12-13 червня мали розпо-
чатися курси для лекторів з наявною вищою
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26 Там само. 22 жовтня, 19 листопада.
27 Там само.  30 жовтня, 16 листопада.
28 Передерій І.Г. Вказ. праця. С. 54.
29 Боровик А. Вказ. праця.  С. 161-162.
30 Там само.  С. 162-163, 165.
31 Там само. С. 166-167.
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освітою (ще 7 червня достеменно не була відома
точна дата навчання для лекторів, адже недоу-
комплектованою залишалася група слухачів32), а
14 червня – для педагогів нижчих початкових
шкіл. На перших з них анонсувалися лекції ки-
ївської (Є. Тимченко, О. Музиченко, К. Широць-
кий, В. Чехівський) та одеської (М. Гордієв-
ський, С. Вілінський, П. Потапов) професури,
провідних фахівців міста у галузі українознав-
ства Б. Комарова, П. Клепацького, М. Слабченка
і В. Мурського33.

Таким чином, 10 червня 1918 р. у залі вели-
кої аудиторії медичного факультету Новоросій-
ського (Одеського) університету на вулиці Оль-
гієвській, 4, прикрашеній у національному стилі
з портретом Т. Шевченка і бюстом М. Гоголя,
було відкрито курси українознавства. В урочис-
тостях взяли участь голова комісаріату освіти
Б. Комаров, чиновник комісаріату В. Лащенко,
приват-доцент університету П. Клепацький, пре-
зидія ОУС на чолі зі М. Слабченком та її члени,
лектори М. Гордієвський та В. Мурський. Від-
крив захід Б. Комаров, який зупинився на досвіді
проведення аналогічних курсів минулого року й
умовах цьогорічного навчання, значенні існу-
вання української школи. Від учительської
спілки слово взяв М. Слабченко, а від відділу по-
зашкільної освіти В. Мурський, який оперував
прикладом галицької інтелігенції у боротьбі за
долю України. Останній цілком слушно назвав
вчительство найповажнішою частиною україн-
ської інтелігенції, наголосивши на тому, що воно
«мусить взяти на себе велику частину тієї ро-
боти, яку зобов’язана зробити інтелігенція будь
якого народу». Також звернулися до присутніх
досвідчений педагог К. Іващенко, котрий пред-
ставляв не одеську частину освітян, і М. Горді-
євський34.

Відкриття курсів супроводжувалося публіка-
цією на першій шпальті одеської газети «Вільне
життя» передовиці «Курси для учителів по ук-
раїнознавству» авторства Павловича (П. Кле-
пацького). У ній фаховий історик доступно роз-
тлумачував різницю між трьома типами курсів.

Так, він пояснював, що лекторські курси призна-
чаються для тих учителів з вищою освітою,
котрі уже достатньо обізнані з українським пи-
танням і потребують лише деяких додаткових
знань, щоб виступити вчителями на повітових
курсах другої черги для учителів початкових
шкіл. Характер занять зі слухачами цієї категорії
П. Клепацький визначав як «семінарійний»,
себто «по вказівками сього провідника курсисти
мають складати власні реферати на відповідні
теми і читати їх перед своїми товаришами».
Курси для учителів вищих початкових й серед-
ніх шкіл мали відрізнятися від попередніх як
характером навчання, так і обсягом. Зокрема, на-
голос робився на лекціях, з розширеним обсягом
дисциплін. Нарешті курси для учителів нижчих
початкових шкіл автор статті визначав як підго-
товчий до праці в українській школі. Прикметно,
що вони розраховувалися й на педагогів неукра-
їнських шкіл, які мали орієнтуватися в «україн-
ських питаннях»35.

14 червня 1918 р. та сама аудиторія відкрила
свої двері для нового потоку слухачів. Окрім
Б. Комарова курсистів вітав представник губерн-
ського комісаріату М. Хвіст, висловивши думки
щодо ролі народної школи в Українській дер-
жаві. М. Слабченко у своїй промові виголосив
тези про громадське виховання на основі вчення
Л. Фейєрбаха36. П. Клепацький прочитав курс з
методики викладання та виховання в народних

32 Вільне життя.  1918.  7 червня.
33 Молодая Украйна. 1918.  6 июня, 7 июня, 8 июня.
34 Молодая Украйна. 1918. 11 июня; Вільне життя. 1918. 11 червня.
35 Вільне життя. 1918. 11 червня.
36 Молодая Украйна. 1918. 15 июня.

Володимир Чехівський Богдан Комаров



школах, про що детальніше йдеться у розвідці
О. Музичка37. 

Графік занять на курсах для учителів
вищих початкових і середніх шкіл оприлюд-
нила місцева преса, він підтверджується й звіт-
ною документацією. Протягом місяця слухачі
мали відвідувати навчальні аудиторії з 9.00
до 13.30 і після перерви з 17.00 до 19.30. Роз-
селення учителів відбувалося за гендерною
ознакою. Чоловіки отримали кімнати в примі-
щенні духовної школи по вул. Зовнішній, 74,
а жінки в Інституті благородних дівчат, за
адресою вул. Зовнішня, 3438. Незабаром у часо-
писі резюмувалося, що більшість слухачів
поставилися до курсів дуже поважно та брали
діяльну участь у навчальному процесі, який
закінчився 11 липня лекцією В. Мурського.
Після чого були прощальні слова лекторів і слу-
хачів, учасники заспівали «Ще не вмерла Ук-
раїна» і «Заповіт»39.

Про перебіг курсів українознавства в Одесі,
їхнє урочисте закінчення та результати можна
також зробити проміжні висновки на основі зві-
тів завідувачів курсів. Керівник підготовки учи-
телів вищих початкових і середніх шкіл В. Ярема
доповідав 18 серпня 1918 р. на засіданні ОУС40.
Він повідомляв, що до складу курсистів записа-
лося 345 осіб, але 50 з них так і не з’явилися на
заняття. Із 295 слухачів 155 були учителями
середніх шкіл, 87 – вищих початкових шкіл та
53 – вільні слухачі. Місцевих було 228 осіб й
67 – з інших повітів. Навчальні заняття прохо-
дили щодня по 8 годин, окрім вихідних і святко-
вих днів. Разом з екскурсіями витратили 180
годин навчального часу, найбільше на практич-
ний курс української мови (25 лекцій) та наукову
граматику з методики української мови (20 лек-

цій), обидві вів В. Мурський. Варто відзначити
й екскурсію до музею Одеського товариства
історії та старожитностей (ОТІС) під керівниц-
твом проф. Б. Варнеке41. 

Але не всі слухачі виконали навчальний
план у більш-менш повному обсязі, тому не
могли отримати відповідне свідоцтво. За рішен-
ням комісаріату Одеської шкільної округи лише
205 осіб стали власниками бажаного документа,
бо були присутні на 2/3 годин навчальних за-
нять. До звіту увійшли й фінансові затрати,
котрі становили 27214 крб. 70 коп., з них на
оплату праці лекторам виділили 5400 крб., на
матеріальну допомогу курсантам – 19400 крб42.
У межах обговорення звіту констатувався факт,
що міська управа відмовилася надати субсидію
для курсів43.

Завершення курсів українознавства для
учителів нижчих початкових шкіл припало на
18 лип ня 1918 р., що подавалося як свято на яке
прибули І. Луценко разом з губернським комі-
саром освіти А. Рощахівським і повітовим ко-
місаром освіти М. Захаржевським. У привіталь-
ній промові перший з них сказав, що
найсильнішим народом є той, хто досяг висо-
кого рівня розвитку культури, а задля цього «по-
трібен добрий вчитель»44. У ході декламації вір-
шів, хорового виконання «Заповіту» та гімну,
виголошених промов і подяк, на думку одного
з освітян С. Вітера, викристалізувалася думка,
що потреба плекати українську школу не лише
згуртувала усіх педагогів, а й сформувала націо-
нальну ідею45.

Репрезентативним джерелом є звіт завіду-
вача цього типу курсів, учителя 1-ї вищої по-
чаткової школи Одеси С. Вітера, побудованого
за схемою, яку зустрічаємо у попередньому
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37 Чорноморська хвиля Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917–1920 рр. :
монографія / Вінцковський Т. С., Музичко О. Є., Хмарський В. М. [та ін.]; відп. ред. В. М. Хмарський. Одеса :
ТЕС, 2011. С. 208.

38 Вільне життя. 1918. 9 червня; Держархів Одеської області, ф. 42, оп. 35, спр. 2843, арк. 36, 107,
107 зв.

39 Вільне життя. 1918. 9 липня, 12 липня; Держархів Одеської області, ф. 42, оп. 35, спр. 2843, арк. 37.
40 Вільне життя. 1918. 21 серпня.
41 Держархів Одеської області, ф. 42, оп. 35, спр. 2843, арк. 107.
42 Боровик А. Вказ. праця.  С. 167.
43 Вільне життя. 1918.  21 серпня.
44 Вільне життя. 1918. 19 липня; Держархів Одеської області, ф. 42, оп. 35, спр. 2843, арк. 111.
45 Держархів Одеської області, ф. 42, оп. 35, спр. 2843, арк. 145, 145 зв.
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звітному документі. Насамперед він повідом-
ляв про серйозні організаційні труднощі,
пов’язані з бездіяльністю першого завідувача
курсами Чердацького, який не зумів підготу-
вати належним чином реалізацію проекту,
відтак за три дні до початку навчання довелося
вирішувати левову частину питань. За його сло-
вами, бажаючих підвищити педагогічну квалі-
фікацію виявилося 232 особи, котрих розділили
на дві категорії – дійсні (ті, хто займав учитель-
ські посади, 194 особи) та вільні (38 осіб) слу-
хачі. Втім, далеко не усі з них відвідували лек-
ції, тому свідоцтва отримали 158 курсистів,
здебільшого дійсні слухачі – 138 осіб, та вільні
– 20 осіб. Перша категорія отримала державну
допомогу в розмірі 100 крб. кожен. А загальна
сума фінансових затрат становила 19704 крб.
40 коп46.

Важливим елементом звіту став аналіз роз-
поділу освітян за гендерною і географічною оз-
наками, хоча й з певними математичними похиб-
ками, адже за даними, поданими у таблиці
нижче, загальна кількість слухачів мала бути не
232 особи, а 222, а виданих свідоцтв 157, хоча
у текстовому звіті знаходимо 158 прізвищ.
З-поміж курсистів домінували жінки – 163 запи-
салося і 111 пройшли навчання, чоловіків відпо-
відно 59 – 4747. Хоча дана пропорція засвідчує
більшу дисциплінованість чоловіків-педагогів,
з яких лише 12 не відвідували заняття. Втім це
може мати й прозаїчніше пояснення, пов’язане
з виконанням побутових справ жіночою части-
ною соціуму.

Прикметно, що більше половини курсистів
(59%) працювали в Одесі, що пояснюється як
чисельністю населення найбільшого міста Пів-
денної України, відповідно й кількістю шкіл, так
і логістичними зручностями. Адже у виділених
приміщеннях за адресами вул. Зовнішня, 34 та
Зовнішня, 32 (їдальня 2-ї дівочої школи) осели-
лося лише 10 жінок і 2 чоловіків. Решта приїж-
джих мали в Одесі родичів, котрі надали їм своє
помешкання48. Останній чинник загалом міг
суттєво впливати на формування контингенту
курсистів.

Поданий у звіті перелік лекторів частково
співпадав з тим, який подавався вище. Це були
П. Клепацький, С. Вілінський, Б. Комаров,
Д. Бузько, а також К. Іващенко, С. Локрієнко,
В. Герасименко, А. Шаравська, В. Крижанів-
ський, О. Агура, О. Погибко, Кушнір. До на-
вчального плану увійшли відвідини музею
ОТІС й екскурсії за межі міста для ознайом-
лення з різними видами успішних господарств.
За словами С. Вітера попри брак лекторів най-
більший інтерес викликали дисципліни з украї-
нознавства (мова, історія та інші). Дисонансом
виглядало читання частини лекцій російською
мовою, передусім з не українознавчих студій,
оскільки не усі викладачі вільно володіли укра-
їнською49.

№
Територіально-
адміністративна 

одиниця
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о
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1 Одеса 130 81

2 Херсонська губернія 61 51

2.1 Одеський повіт 44 38

2.2 Єлисаветградський повіт 8 5

2.3 Ананьївський повіт 6 6

2.4 Тираспольський повіт 3 2

3 Подільська губернія 9 7

4 Холмська губернія 7 5

5 Київська губернія 5 5

6 Бессарабська губернія 3 3

7 Волинська губернія 2 2

8 Гродненська губернія 2 2

9 Таврійська губернія 1 1

10 Чернігівська губернія 1 0

11 Варшавська губернія 1 1

46 Там само, арк. 140, 141 зв., 145, 145 зв.
47 Там само, арк. 141 зв.-142.
48 Там само, арк. 142.
49 Там само, арк. 141-141 зв.



На цей та інші факти звернув увагу невідо-
мий автор, прихований за псевдо Цікавий, кот-
рий надіслав до редакції «Вільного життя»
листа, в якому розкритикував окремі аспекти
перекваліфікації освітян. Він стверджував, що
не був постійним слухачем (не вказував яких
саме курсів – Т. В.), відтак орієнтувався в оцін-
ках не лише на основі своїх дискретних вра-
жень, але й на словах колег по навчанню. Ано-
німа передусім не влаштовувала виділена сума
коштів на кожну особу, бо отриманих 100 крб.
на його думку не вистачало на купівлю підруч-
ників і журналів, проїзд у трамваї, попри обі-
цяне безкоштовне переміщення містом, тощо50.
Частково дана інформація підтверджується зві-
том В. Яреми, де теж констатувався факт до-
рожнечі на товари першої необхідності, хоча
він наполягав, що продаж українських книг та
газет здійснювався за зниженими цінами51.

Видані комісаріатом Одеської шкільної ок-
руги свідоцтва залишаються цінним джерелом
для з’ясування окремих аспектів організації під-
готовки педагогів. У переліку осіб, котрі стали
власниками відповідних документів, знаходимо
доволі відомих в Одесі та поза її межами діячів
культури. Зокрема, йдеться про Федора Михай-
ловича Панченка-Чаленка (випускник історико-
філологічного факультету Імператорського
Новоросійського університету), Анастасію Кос-
тянтинівну Шаравську (членкиня музично-дра-
матичного гуртка «Українська хата» в Одесі),
Миколу Полікарповича Ковальчука (учитель
Одеської гімназії М.С. Панченка, брат голови
Одеської української міської ради (ОУМР), пе-
дагога Леонтія Ковальчука), Назарія Івановича
Букатевича (голова педагогічної ради Седлець-
кої жіночої гімназії, майбутній вчений-етнограф
і філолог, викладач одеських вишів), Всеволода
Миколайовича Крижановського (учитель росій-
ської літератури в одеських гімназіях), Василя
Олександровича Чудновцева (учитель Одеської
чоловічої гімназії В.І. Малярова), Володимира

Яковича Герасименка (випускник Миколаїв-
ського учительського інституту, майбутній про-
фесор літературознавець, репресований більшо-
вицькою владою), Костянтина Опанасовича
Бачинського (учитель російської мови та літера-
тури гімназії Ю. Шилейко – М. Ріхтер), Арсенія
Парфеновича Клочка (делегований ОУС) та
інших52.

Отримані свідоцтва та діловодна докумен-
тація коригують дату(и) відкриття курсів для
лекторів, які ймовірно працювали двома або на-
віть трьома потоками. Перший з них протягом
18 червня – 17 липня 1918 р. (при цьому доку-
менти датувалися 16 липня – Т. В.), а їхні квалі-
фікаційні програми готувалися за трьома
напрямками в однаковій пропорції – історія
України, географія України, українська літера-
тура53. Другий потік датувався 30 червня –
17 липня 1918 р. й розраховувався на фахівців з
української мови. Завідувачем лекторського
типу курсів був В. Крижановський54. 

Лист до губернського комісаріату Катери-
нославщини від своїх одеських колег дає під-
стави вважати, що з 15 червня по 15 липня в
Одесі готувалися лектори на курси для вчителів
початкових шкіл. А 21 липня 1918 р. мала роз-
початися підготовка лекторів у тому числі для
сусідньої адміністративної одиниці55. Загалом
даний аспект проблеми потребує подальшого
вивчення і насамперед уточнення хронологічних
рамок проведення цього типу курсів.

Міркуємо, що курси, організовані Міністер-
ством народної освіти, не повною мірою охопили
усіх бажаючих долучитися до поступу україн-
ської школи, або принаймні отримати перспек-
тивне свідоцтво, бо протягом липня 1918 р. до ко-
місаріату Одеської шкільної округи надходили
листи з проханням записатися на навчання навіть
тоді, коли лекції вже читалися. Відтак комісар ре-
комендував прохачам долучитися до процесу пе-
рекваліфікації в інших містах, зокрема, Катери-
нославі, де такі курси відкривалися 23 липня56.
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50 Вільне життя. 1918. 9 липня.
51 Держархів Одеської області, ф. 42, оп. 35, спр. 2843, арк. 107 зв.
52 Там само, арк. 3, 12, 14-19, 143 зв.
53 Там само, арк. 1-20.
54 Там само, арк. 21.
55 Там само, арк. 51.
56 Там само, арк. 33.
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Втім у липні 1918 р. наступна черга курсів
з українознавства відкрилася й в Одесі. Необ-
хідність у подальшій підготовці кадрів для ниж-
чих початкових шкіл змусила ОУС оголосити
про початок роботи курсів українознавства 23
липня 1918 р. Проте у перебігу підготовки до
заходу розпорядженням губернського комісара
освіти Херсонщини А. Рощахівського заняття
перенесли до Миколаєва, посилаючись на
хлібну кризу в найбільшому місті Українського
Причорномор’я57. Продовольчі труднощі не
вплинули на ентузіазм ініціаторів підготовки пе-
дагогів, тому за тиждень ОУС підтвердила ба-
жання посадити за парти групу освітян почат-
кової школи, які б займалися паралельно з
колегами по Миколаєву. Цього разу фінансову

підтримку обіцяв надати шкільний відділ мі-
ської управи58. 

28 липня, напередодні відкриття заходу,
відбулося велике учительське віче, найімовір-
ніше організоване ОУМР, оскільки одним з
головних ораторів став голова організації
П. Климович. Окрім нього присутніх вітали
А. Рощахівський, Д. Бузько, М. Хвіст, Е. Тем-
ницький, В. Мурський, представник білору-
ської ради, а головним лейтмотивом свята стала
усталена думка про непересічну роль школи в
житті українського народу. На завершення вис-
тупів доповідачі поділилися з присутніми ін-
формацією про відкриття в Одесі з нового
навчального року двох українських гімназій –
для хлопців і дівчат59. 

Початок навчання педагогів нижчих почат-
кових шкіл було призначено на 29 липня 1918 р.,
а коло лекторів розширювалося за рахунок
Д. Бузька (граматика і правопис) й І. Луценка
(географія України), зі збереженням поперед-
нього кадрового потенціалу – В. Мурського

Розпорядження місцевої адміністрації 
щодо відкриття курсів та матеріального 

забезпечення слухачів 
(документ зберігається в Державному архіві

Одеської області)

Свідоцтво слухача курсів 
Леонтія Плотницького 

(документ зберігається в Державному архіві
Одеської області)

57 Вільне життя. – 1918. – 9 липня, 17 липня, 24 липня.
58 Там само. – 24 липня, 25 липня.
59 Там само.  30 липня.



(граматика і правопис), Б. Комарова (географія
України), М. Слабченка й П. Клепацького (істо-
рія України)60. Курси знову відкрив Б. Комаров,
який у вступній промові зазначив, що робота
профільного міністерства продовжується тим
шляхом, який намітила Центральна Рада, навіть
незважаючи на зміну влади. Він закликав до ак-
тивної праці і сам прочитав цикл лекцій з гео -
графії України для вчителів початкових шкіл61.

Часопис «Вільне життя», який регулярно ви-
світлював освітянську проблематику, повідом-
ляв що курси українознавства, організовані ОУС
для педагогів нижчих початкових шкіл, викли-
кали великий інтерес. На них записалося понад
200 слухачів, у тому числі вчителі вищих почат-
кових і середніх шкіл, а навчання триватиме не
три, а чотири тижня. Прикметно, що до канце-
лярії й після 29 липня надходили запити щодо
третьої хвилі перекваліфікації педагогів, але
цього разу ОУС не планувала продовжувати
таку практику62. Урочисте закриття навчання
(завідувачем курсів був Комарецький) відбулося
24 серпня 1918 р. вже за звичним сценарієм, до
чого додалося декламування власних віршів
одним зі слухачів63.

Особливістю 1918 р. стало також прове-
дення неурядових курсів з українознавства,
котрі ініціювала просвітницька секція ОУМР.
Вони розпочали свою роботу 3 червня у примі-
щенні залізничної «Просвіти» (вул. 19 лютого
(тепер Б. Хмельницького – Т. В.), 53) та по вулиці
Інститутській (тепер В. Дідріхсона – Т. В.), охо-
пивши загалом близько 100 осіб. Першу лекцію
з історії української культури прочитав секретар
ОУМР А. Миколюк. Його почин підтримали
М. Іскімчі (політична економія), Писаренко (іс-
торія української літератури), Янчевський (істо-
рія робітничого законодавства), А. Клочко (істо-
рія України) і Б. Божовський («про Небо і

Землю»). Головою комісії з проведення курсів
був Ф. Шульга64. Мали місце курси для канцеля-
ристів одеської міліції, де викладали українці-
офіцери австро-угорського війська65, залізнич-
ників66.

Окреслена тенденція, спровокована викли-
ками революційної епохи, де українська мова от-
римувала перспективи проникнути у всі сфери
державного життя, сприяла й спробам комерціа-
лізації навчання з українознавчих дисциплін.
Так, колегія лекторів-інструкторів відділу гу-
бернського комісара освіти Херсонщини по Оде-
ській окрузі анонсувала платні вечірні курси з
українознавства для мешканців міста, пояс-
нюючи свій намір державними вимогами та «ін-
тересом зацікавлених кіл громадянства». Струк-
тура курсів загалом залишалася сталою, для
чотирьох предметів передбачалося виділити 70
лекційних астрономічних годин, з них най-
більше на теоретичний курс української мови
(32 лекції), а найменше з географії України
(3 лекції). Плата за навчання фіксувалася у роз-
мірі 25 крб., а самі заняття мали проходити у
приміщенні 1-ї вищої початкової школи (вул.
Старопортофранківська)67. 

Втім гучні заяви про державні інтереси оче-
видно розбилися об мур байдужості міського на-
селення, котре не поспішало витрачати кошти на
справу, яка не завжди видавалася конче потріб-
ною. Якщо у першочергових намірах лекторів-
інструкторів фігурувала дата відкриття шести-
тижневих курсів 29 липня 1918 р., то незабаром
вона переносилася на 4 серпня, а наступні рек-
ламні оголошення свідчили, що вони не розпо-
чали свою роботу до початку вересня. Навіть
попри відсутність згадок про плату за на-
вчання68.

Курси українознавства в Одесі проводилися
й у 1919 р., коли місто перебувало під владою

2 ’2019Тарас Вінцковський К Р А Є З Н А В С Т В О

108

60 Там само.  28 липня.
61 Чорноморська хвиля Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917–1920 рр.

– С. 220.
62 Вільне життя.  1918.  11 серпня.
63 Там само. 25 серпня.
64 Молодая Украйна. 1918.  4 июня, 5 июня.
65 Вільне життя. 1918. 7 червня.
66 Там само.  9 липня.
67 Там само.  31 липня.
68 Там само. 31 липня, 24 серпня, 8 вересня.



денікінців, тому вони ініціювалися без під-
тримки з боку уряду другої УНР. Газета «Нові
шляхи» повідомляла, що 23 березня в школі
ім. І. Стешенка відбулося відкриття таких кур-
сів, найімовірніше за підтримки ОУМР, яка й
надалі опікувалася україномовною освітою
в місті. З привітальним словом виступили
М. Слабченко, В. Чудновцев, о. Микита
(О. Кожин), К. Іващенко, професор Київського
університету Ф. Сушицький. Кількість слухачів
була значно меншою за попередні роки, лише
декілька десятків осіб69, що пояснюється не-
сприятливими суспільно-політичними подіями,
адже білогвардійський режим ставив під сумнів
доцільність надання освітніх послуг україн-
ською мовою.

Таким чином, наявна джерельна база дозво-
ляє реконструювати підготовку і проведення
курсів українознавства в Одесі протягом 1917-
1919 рр., а головними носіями інформації є
звітні документи та дописи в періодичній пресі,
яка регулярно доносила читачам новини щодо
окресленого кола питань. Сказане стосується і
україномовних, і російськомовних газет Одеси,
які пильно стежили за підготовкою до переходу
шкільного навчання на українську мову викла-
дання.

Метою проведення такого типу занять була
перекваліфікація педагогів задля поступового
перетворення школи на національну шляхом
або відкриття нових закладів, або перепрофі-
лювання існуючих, оскільки в українському
політичному середовищі існувало глибоке пе-
реконання вагомої ролі школи в житті суспіль-
ства. Одеса, як один з головних науково-освіт-
ніх центрів України, стала базовим містом
підготовки викладачів у південному регіоні, а
місцеві активісти, згуртовані навколо Одеської
учительської спілки, заходилися втілювати ви-

значені завдання вже влітку 1917 р., позаяк
прагнули підготувати вчителів до початку
1917/1918 н. р.

Протягом 1917-1919 рр. в Одесі пройшла
ціла низка подібних курсів, які мали як урядо-
вий, так і неурядовий характер, себто ініціюва-
лися місцевими організаціями та професійними
установами, вочевидь інколи з бажанням отри-
мати фінансовий зиск. Найбільш масштабними
стали навчання літа 1918 р. до яких була залу-
чена київська і одеська професура, найбільш фа-
хові освітяни Одеси. Під час їхнього проведення
перекваліфікацію пройшли викладачі усіх типів
шкіл, а їх загальна кількість обраховується у
межах не менше 800 осіб. Пропонована цифра є
дуже умовною і наразі не підлягає точнішій ве-
рифікації.

Кадровий потенціал організаторів курсів та
лекторів формувався за рахунок досвідчених пе-
дагогів та громадських діячів, з-поміж яких
варто насамперед виділити В. Чехівського, М.
Слабченка, П. Клепацького, М. Гордієвського,
Б. Комарова, В. Мурського, К. Іващенка та
інших. Їхня ініціатива знайшла позитивний від-
гук у тій частині освітянського середовища,
котре підтримувало політику українських уря-
дів в напрямку шкільної реформи, тому здебіль-
шого ретельно виконували навчальну програму.
Дії педагогів розширювали визначені міністер-
ськими документами рамки участі в курсах. В
окремих випадках не усі бажаючі отримали
можливість долучитися до своїх колег-курсис-
тів і повинні були шукати альтернативні варі-
анти за межами Одеси, наприклад, у Миколаєві
чи Катеринославі. Прикметно, що слухачами
курсів були педагоги, які залишили помітний
слід в науковому й освітньому житті регіону –
В. Чудновцев, К. Бачинський, А. Клочко, Н. Бу-
катевич та інші.
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Проблеми історії українського козацтва
в науковій спадщині Омеляна Пріцака

У статті зроблена спроба, спираючись на матеріали особового архіву Омеляна Пріцака, який збе-
рігається в бібліотеці Києво-Могилянській Академії, матеріалів вченого в Українському Науковому
Інституті Гарвардського університету, низки надрукованих праць науковця, відтворити його бачення
українського козацтва взагалі, та процес перетворення козацтва з побутового у суспільно-політичне
явище. Автори досліджують концепцію вченого щодо українського козацтва на основі розгортання
творчості науковця з цього питання протягом основних періодів дослідницької кар’єри видатного
історика: німецького, американського та українського. 
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Issues Related to Ukrainian Cossacks
in Omeljan Pritsak’s  Research Heritage

The Outline of the Problem. In the article, the authors seek to perform the first analysis of the research
heritage of a prominent scholar Professor Omeljan Pritsak regarding the issues related to Ukrainian Cossacks.
This problem in the framework of Omeljan Pritsak’s research analysis was never investigated in Ukrainian and
Global historical science. 
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Methods of Research. In terms of general historiosophical vision the authors elaborates a new complex
approach to the analysis of the research problem. This approach is caused by the presence of essentially distinct
discursive practices toward creative implementation of such phenomenon as the concept of mentality. Making
the comparative analysis of the research legacy of Omeljan Pritsak, borrowed from different periods of his life,
the authors also methodologically used the Karl Mannheim term about necessity to add in the framework of
research analysis the additional materials and own comments of the reflection of cossack’s problem in Omeljan
Pritsak’s research heritage.

Survey of the Results. Having highlighted the major periods of scholar’s life and work; the authors re-
searched those questions that Pritsak considered essential to distinguish during each period. While during the
German period the prominent scholar dwells upon certain aspects of Cossacks’ history and their relationship
with the Ottoman Porte in the Turkish sources of the seventeenth century, during the American period, he
touches upon much wider issues of the history of Cossacks. They include the process of creating by Ukrainian
hetmans of intellectual security of Ukraine, and the transformation of Cossacks from a domestic to a socio-po-
litical phenomenon, as well as the introduction of the scheme of relations between Cossacks and the Polish
government. Apart from that, during this period the scholar speculates upon the issue of the derivation of the
word hetman and the features of the development of the rank of hierarchy by Cossacks in their society, as well
as the origins of two basic concepts in the mentality of Cossacks during Khmelnytskyi’s rule - Zaporizhian
Army and Rus Princedom. In the Ukrainian period, Omeljan Pritsak explores the problem of the union of two
elites who created Hetman statehood, namely Cossacks and the gentry, as well as the question of verification
of the sources concerning the history of Ukrainian Cossacks prior to 1708.

The latest work of the researcher on Cossack issues was the study of the identity of hetman’s son Hryhor
Orlyk as a French general and diplomat of the Ukrainian origin and the problems of the 1710 Constitution
written by the exiled Hetman of the Zaporizhian Army Pylyp Orlyk. Hryhor worked in France from 1730; he
soon became a general of Louis XV and served as a special adviser in the East European section of the French
Foreign Ministry. In particular, Omeljan Pritsak dwells upon the peculiarities of Hryhor Orlyk’s work on the
text of the constitution as the heir to the ideas of his father and upon the assessment of the Constitution’s sig-
nificance as the embodiment of the right of Ukrainian Cossacks to the legacy of the Eastern Empire in com-
parison with the ghostly «rights» of the Russian Empress Elizabeth.

Conclusions. The authors conclude that Omeljan Pritsak’s research legacy concerning Ukrainian Cossacks
is important for Ukrainian and world historical studies, primarily because the outstanding scholar managed
to distinguish and to explore the comprehensive aspects of the conceptual study of this complex and multidi-
mensional phenomenon in the history of Eastern Europe.

Key words: Omeljan Pritsak’s research heritage, the mentality of Cossacks, the rank of hierarchy, the
meaning of the word hetman.

Застосувавши власну періодизацію життє-
вих періодів праці О.Пріцака в різних країнах та
його становлення як вченого, автори статті по-
діляють творчий шлях видатного українського
історика, філолога та сходознавця Омеляна Прі-
цака (1919–2006) на чотири періоди: довоєнний
(1937–1941); німецький (1943–1967); американ-
ський (1967–1991); український (1991–1998)1.
Два крайніх періоди: крайовий та репатріацій-
ний, виявляють дещо тотожні світоглядні пози-
ції видатного українського вченого. Середущі
періоди, як німецький та американський, можна
зарахувати до переходового світогляду: у чис-

ленних наукових працях, написаних в ці періоди,
два протилежні світогляди (німецького чи аме-
риканського університетського професора, з од-
ного боку, та українського науковця – емігранта,
з іншої сторони), час від часу перехрещуються.
Тому при проведенні порівняльного аналізу
спадщини вченого різних періодів, автори, по-
даючи власні коментарі, будуть керуватися ме-
тодологічною вказівкою Карла Маннгейма. На
думку видатного німецького вченого соціологія
історії, котра заснована на історичних джерелах,
дуже швидко наштовхується на свою обмеже-
ність, оскільки виявити в джерелах прихований

1 Див. про ці періоди ширше.: Потульницький В.А. Особистість академіка Омеляна Пріцака (1919–2006) в
рамках наукової проблеми // Українська орієнталістика. Зб-к наук. праць викладачів та студентів НаУКМА. –
К., 2009 – 2010. Вип. 4-5. С. 6-10. 
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зв’язок можна лише за допомогою залучення
коментарів або додаткового матеріалу2.

Якщо у довоєнний етап козацької теми Оме-
лян Пріцак практично не торкається, то у ні-
мецький період своєї наукової творчості О. Прі-
цак вперше розвиває тему козацтва у своїй
праці, присвяченій спеціально козацько-осман-
ському договору 1648 року3. Тут він, зокрема, за-
значає, що османи по відношенню до козацтва
нерідко користувалися турецькою історичною
назвою «кардаш-казаги», що в перекладі на ук-
раїнську мову означає «братній козак». Таке оз-
начення турками козацтва, за Пріцаком, вперше
засвідчене у державного історіографа, хрестома-
тійного історика Османської імперії Мустафи
Наїми (1617-1703). В такому ж значенні воно
з’являється у іншого турецького історика XVII
століття Фундуклулу Мегмед-аги у його праці
«Сілягтар-таріхі», тобто «Історія меченосця», а
також в описі подорожей Евлія Челебі «Сіягат
намесі» («Опис подорожей»)4.  

У додатку до своєї німецькомовної статті
про союз Богдана Хмельницького з Туреччиною
у 1648 р. О. Пріцак згадує різні імена, які зус-
трічаються у турецьких істориків XVII століття
стосовно України та українських козаків. Зок-
рема, існує інформація про «кардаш-казаги» із
поданням турецьких джерел, де цей термін зус-
трічається5. Отже, робить висновок історик, у
турецькій традиції союз із Богданом Хмель-
ницьким та козаками був важливим і залишив
сліди. 

У американський період вчений створив
чимало статей та розвідок, де ним спеціально
досліджувалась тема українського козацтва.
Першою з таких статей став англомовний маши-
нопис роботи вченого під назвою «Києво-Моги-
лянська Академія і Запорозькі козаки»6. Най-
більш очевидно, що це був виступ вченого в

УВАН, датований нами за формою паперу і ви-
друком кінцем 1960-х – початком 1970-х років.
Розпочинає свій виклад вчений історіософською
дилемою, що Академія та козаки мали би бути
антиподами, оскільки за козаками закріплена
слава солдатів, розбійників та волоцюг, яких
важко собі уявити у поєднанні із наявністю у
них вищої освіти. «По відношенню до козаків, -
апелює до себе історик, - так воно і було на-
справді, але не у випадку України, де у 17-му та
18- му століттях саме запорозькі козаки були
серед найбільш відданих патронів і захисників
найбільшого серед закладів з вищою освітою у
тогочасній Східній Європі – Києво-Могилян-
ського Колегіуму, пізніше відомого як Києво-
Могилянська мазепинська Академія. 7 Цей фе-
номен, на переконання О. Пріцака, потребує
деякого дослідження. Вчений відзначає, що від-
родження Києва як культурного та освітнього
центру сталося завдяки діяльності так званих
православних братств. До православних братств
у Речі Посполитій входили всі класи, де на до-
дачу до духовенства були вписані і діяли укра-
їнські міщани, більшість української шляхти.
Проте найбільш важливим в контексті досліджу-
ваної проблеми став той факт, що до Київського
братства незабаром вписався козацький гетьман
Петро Конашевич – Сагайдачний з усім Запо-
розьким військом8.

Таким чином Сагайдачний став першим па-
троном Київського братства, започаткувавши
традицію підтримки козаками процесу відрод-
ження культури і освіти в Україні 17-го століття.
Фактом вписування гетьмана Сагайдачного з
усім Запорозьким військом до Київського брат-
ства, козацький ватажок не лише підніс зна-
чення самого братства, але, узявши його під
свій протекторат, поєднав козацьку політику із
прагненням української інтелігенції9. Віднов-

2 Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм Карл. Диагноз нашего времени. Пер. с нем. и англ. М. :
Юрист, 1994. С. 28. 

3 Pritsak Omeljan. Das erste türkish – ukrainische Bündnis (1648) //  Oriens. – Leiden, 1953. – B. 6. No. 2.
S. 266 – 298.

4 Ibid. S. 295.
5 Ibid.S. 294–295.
6 Pritsak Omeljan. The Kievan Mohyla – Mazepa Academy and the Zaporozhian Cossacks // НаУКМА. Архів

О.Пріцака, ф.10, оп.1, спр. 276. 20 арк.  
7 Ibid. Арк. 1.
8 Ibid. 
9 Ibid. Арк. 3.

2 ’2019Володимир Потульницький, Георгій Потульницький К Р А Є З Н А В С Т В О
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лення православної ієрархії під опікою війська
Запорозького і вписування у члени Київського
Богоявленського братства гетьмана і всього вій-
ська Запорозького забезпечило високий інтелек-
туальний рівень тогочасної України. Ця під-
тримка зі сторони козацького гетьмана виявилась
корисною і благотворною не лише для церкви,
але також і для самого козацтва, оскільки коле-
гіум надавав освіту не лише для дітей шляхти і
міщан, але значною мірою для козацьких дітей,
особливо для дітей козацької старшини. Вчений
проводить для підтвердження своїх слів цікаву
статистику, що у 1736 р. в класах риторики та
граматики навчалося 16 синів козаків, 14 дітей
міщан, 13 дітей священників, 5 селянських синів,
2 сини дяків і один іноземець (калмик)10. Таким
чином, робить висновок історик, дітей козацтва
вчилася у Київському колегіумі чи не найбільша
кількість. Серед випускників Київського коле-
гіуму знаходимио гетьманів Івана Виговського,
Павла Тетерю і Юрія Хмельницького, Самійла
Величка і Григорія Граб’янку (і, напевно, анонім-
ний Самовидець), «Козацькі Хроніки» якого
стали головною історичною і літературною
пам’ят кою козацької ери11. 

Кульмінація процесу створення інтелекту-
ального забезпечення України відбулась за часів
гетьманування Івана Мазепи (1687-1709). У своїй
спробі піднести Києво-Могилянський колегіум
до статусу Академії, Мазепа розширив її curricu-
lum шляхом включення до освітньої програми
повних курсів філософії і теології. Саме Мазепа
добився від російських царів Івана та Петра хар-
тії про звільнення Академії від податків у 1649 р.,
а також наказу Петра від 7.10.1701 р. про офі-
ційне визнання колегіуму як академії з усіма її
привілеями і прерогативами12. 

Завершує Омелян Пріцак свою розвідку-
виступ також історіософським міркуванням. Він
пропонує уявити гіпотетичну ситуацію, у якій
інші групи козаків – донські або уральські отри-

мують органічний зв’язок з інституцією, схожою
на Києво-Могилянську Академію і приходить до
висновку, що така ситуація була би безглуздою
та смішною. Спробу уявити ситуацію, коли
Стенька Разін чи Кіндрат Булавін переймаються
проблемами, що складали сутність культурних
діянь Мазепи, вчений називає взагалі повним
абсурдом13. 

Саме ця фундаментальна несумісність, на-
віть в гіпотетичному плані, таких груп, як дон-
ські чи уральські козаки, з інституцією вищої
освіти, з одного боку, і органічний зв’язок запо-
розьких козаків з Могилянською Академією, з
іншої сторони, найбільш промовисто підкрес-
лює унікальність Запорозької Січі. 

Козацьку тему Омелян Пріцак  піднімає і в
наступному своєму виступі американської доби
на тему «Українство в XX ст.», з якою він вис-
тупив у Канаді на початку 1970-х рр. 14 Ця кон-
ференція, судячи з доповіді, відбувалась під го-
ловуванням визначного мецената ФКУ Петра
Яцика і була присвячена дослідженню основних
елементів української психіки.15 На вступі до до-
повіді Омелян Пріцак висловлює подяку Петру
Яцику, підкресливши, що «саме його (П.Яцика –
авт.) сугестія заставила мене призадуматися над
спеціальним аспектом основної загадки нашого
національного «я»»16. 

У контексті дослідження проблеми козацтва
О. Пріцак торкається у своєму виступі двох
проблем. Це, по-перше, дослідження козацтва
як побутового та суспільно-політичного явища,
зокрема його групової солідарності, а, по-
друге, дослідження селянської революції під
проводом Богдана Хмельницького, її причин та
наслідків. О. Пріцак називає українське козац-
тво циклічним варіантом степового добичниц-
тва, який, на його переконання, і став ідеалом
населення України навіть там, де козацтва не
існувало (наприклад, в Галичині). «Це добич-
ництво, – зазначає вчений, – зване по-тюркськи

10 Ibid. Арк. 3-4.
11 Ibid. Арк. 4-7.
12 Ibid.  Арк. 7.
13 Ibid. Арк. 10.
14 Пріцак Омелян. Виступ в Канаді на тему «Українство в 20-му ст.» // НаУКМА. Архів О.Пріцака, ф.10,

оп.1, спр. 430, арк.1-17.
15 НаУКМА. Архів О.Пріцака, ф.10, оп.1, спр. 430, арк.1.
16 Там само.



116

казах (українське фольклорне козак), виникло у
період розпаду Золотої Орди у XIV ст.; воно про-
являлося у двох видах: одноборця та ватаги17.

Існування козацтва в системі циклічного ду-
мання визначалося певним циклом, який прохо-
дило життя козака: боротьба – добича – осо-
биста слава. Такий цикл закінчувався на славі як
елементові потойбічного життя (у православ-
ному світі підкреслювалась нікчемність потой-
бічного життя) і не мав дальшого розвитку. Саме
козацьке добичництво, – підкреслює вчений,
«породило  групову солідарність ватаги, яка од-
наче ніколи не трансформувалася (навіть у наші
дні) на загальнонаціональну солідарність18.

Щодо революції Хмельницького, О. Пріцак
відзначає що вона, беручи до уваги той факт, що
в повстанні ведучу роль відіграли повсталі се-
лянські маси, не змінила циклу циклічного спо-
собу сприйняття світу українцем на розвинуте
лінеарне думання з її інноваціями та ростом. Ос-
кільки у Східній Європі не було традиції каро-
лінгського феодалізму, який витворив базу
зв’язку землі з владою обопільними взаємовід-
носинами, революція Хмельницького закінчи-
лась переходом тяглого селянства разом з маєт-
ками у залежність («послушенство») козацької
верхівки і знатного військового товариства за їх
заслуги19.

Велику роль у провалі спроби Хмельниць-
кого заснувати міцну власну державу відіграли
два чинники: православне духовенство та від-
сутність міст. Не будучи зв’язаним із землею і
не перейшовши до вживання народної мови,
православне духовенство не могло виконати схо-
жої ролі, як це виконав західний клір, у творенні
концепції місцевої, національної держави. В ре-
зультаті, відзначає історик, Хмельницький не от-
римав теоретичного обґрунтування для своєї
держави від тих, хто повинен був творити ідео-
логію20. 

Натомість, як продукт Київської відродже-
ної єдності православного світу повстала Пере-
яславська угода 1654 р., а згодом відбувся
переїзд усього нового православного інтелек-
туального світу на територію Московської дер-
жави на службу православному володареві та
його церкві. В результаті в Україні залишилась
інтелектуальна пустка, а неграмотне хлібороб-
ське населення зрозуміло ті події на свій лад: в
контексті виключного значення московської
протекції21.

Другою деструктивною обставиною для
творення держави став той факт, що в Україні
властиво не було міст західного типу, оскільки
королівські та приватні панські міста ніколи не
могли здобути самостійного статусу. Торгівля за-
лишалась привілеєм шляхти, насамперед, мож-
новладців. Вчений підкреслює в цьому зв’язку
той факт, що і після  революції Хмельницького
українська козацька старшина продовжує лінію
польських можновладців22. Як   наслідок, згодом
на Україні панівним стає російський варіант мі-
ської і індустріальної західної культури. 

Омелян Пріцак відзначає, що життя козака
як здобичника розвивалося за певним циклом
без подальшого розвитку, який обертався в сис-
темі циклічного думання: боротьба – добича –
особиста слава. Саме козацьке добичництво по-
робило групову солідарність ватаги, яка, одначе
ніколи не трансформувалась (навіть у наші дні)
на загальнонаціональну солідарність, беручи до
уваги, що козацьке добичництво проявлялося у
двох видах: одноборця і ватаги23. 

З дещо несподіваного, геополітичного по-
гляду О.Пріцак трактує роль козацтва в україн-
ській історії в іншій своїй англомовній праці
американської доби, написаній в першій поло-
вині 1970-х рр. під назвою «Запорозькі козаки і
відродження руської віри», яка так і залишилась
ненадрукованою24. У цій роботі вчений підкрес-
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17 НаУКМА. Архів О.Пріцака, ф.10, оп.1, спр. 430, арк.12.
18 Там само.
19 Там само,  арк.7.
20 Там само, арк. 9.
21 Там само, арк. 9 зв.
22 Там само, арк.10.
23 Там само, арк.12.
24 Pritsak Omeljan. The Zaporozhian Cossacks and the Rebirth of the Russian Faith // НаУКМА. Архів О.Прі-

цака, ф.10, оп.1, спр. 457, арк.1-15.
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лює, що саме козаки спромоглися навернути
Україну на її найбільш давню південну геополі-
тичну орієнтацію, яка припинилася із захоплен-
ням турками Константинополя у 1453 році. Ос-
кільки після цього Україна потрапила під
литовське і польське панування, які тяжіли до
заходу, і здобула західну орієнтацію, саме запо-
розькі козаки, які продукували культурних ліде-
рів нового типу, відновили зв’язок з Європою
через південь25. 

Козаки постали спочатку як авантурні по-
граничники в так званих «Диких полях» і були
людьми, які насмілились підпорядкувати собі
степ, незважаючи на небезпеку татарського
меча. Вони боролися з татарами, грабували ка-
равани османських і вірменських купців, зупи-
няли литовських і московських послів  на їхніх
шляхах з «дарами» до хана чи султана. Проте ор-
ганізувати з козаків військову потугу змогли
лише польські офіційні урядовці українського
(руського) та польського походження, які не-
рідко виступали і ставали  очільниками козаць-
ких ватаг. У 1550 р. один з таких очільників
князь Дмитро Вишневецький побудував вій-
ськову фортецю (Січ), яка незабаром стала без-
печним прихистком для козаків26. 

Незабаром козаки утворили власну вій-
ськову організацію, почали називати себе лица-
рями і витворили власну військову ідеологію,
як класу, рівного польській шляхті, котрі змага-
лися за ідентичні з шляхтою привілеї в обмін
на їхню військову службу. У 1570-1648 рр.
ця нова військова потуга привернула увагу
європейських країн, особливо тих, які були за-
цікавлені у послабленні Османської імперії.
Ця увага була посилена ще й тією обставиною,
що українські козаки прославилися як дуже
майстерні мореплавці і морські пірати. Саме у
1600-1620 рр. козаки особливо тривожили
Османську імперію своїми морськими набігами
та рейдами. Тому у 1570 р. польський уряд
вперше здійснив спробу організації контролю
на зростаючу могутність запорозьких козаків і
вписав 300 з них у спеціальний реєстр, підпо-
рядкувавши коронному гетьману. Число реєс-

трових козаків збільшувалось, і поволі наяв-
ність реєстру спричинила диференціацію ко-
зацтва і зростання національної свідомості
поміж реєстрових козаків на противагу коза-
кам, не внесеним до реєстру (Запорозьким
козакам)27.

О. Пріцак виводить певну схему двояких
відносин, які склалися між козаками і по-
льським урядом. За його баченням, польський
уряд зіштовхнувся з протиріччям, яке він не міг
вирішити. З одного боку, козаки здавалися і
були насправді найкращим знаряддям у забез-
печенні антимосковської і антиосманської по-
літики польських королів, які для цього най-
краще надавалися. З іншої сторони, коли
конфлікт закінчувався, для польського уряду
ставало незручним тримати козаків у великій
кількості на своїх кордонах. Тут поляки керу-
валися низкою міркувань: а. польський уряд не
має ані влади, ані сили контролювати козаків і
заборонити їм вести морські кампанії, що спри-
чиняло певні дипломатичні труднощі і вій-
ськові конфлікти з Портою, котра вбачала у ко-
заках підданих польського короля і тому
вважала їхні атаки як порушення миру зі сто-
рони Польщі; б. польські магнати і особливо
шляхта небезпідставно боялися козаків як сили,
котра вимагала спеціальних привілеїв і тому
була їхнім противником у боротьбі за владу на
території України, яку поляки вважали власною
сферою експлуатації28.

Нарешті, завершує свою розвідку О. Пріцак,
запорозькі козаки відрізнялися від всього іншого
козацтва (слов’янського чи ні), ще й тим, що
вони були лицарським орденом, який боронив
віру. Це було дуже доречним на території їх-
нього проживання, як пограниччі між християн-
ським та мусульманським світами. Цей орден не
лише переймався захистом українських селян
від іноземної експлуатації, але й очолював бо-
ротьбу за руську віру проти католицького на-
ступу. Саме тому козацька участь у цій боротьбі
була вирішальним фактором у справі відрод-
ження руської віри і від неї української націо-
нальної свідомості29. 

25 Ibid. Арк.1 – 3.
26 Ibid. Арк.4 – 6.
27 Ibid. Арк. 7 – 9.
28 Ibid. Арк. 9 – 10.
29 Ibid. Арк. 14 –15.
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Козацтво як побутове і суспільно-політичне
явище стало предметом кількох англомовних
лекцій, прочитаних О. Пріцаком у Гарвард-
ському університеті в 1971 р. і наступних роках.
У першій з цих лекцій «Постання козацтва у
Східній Європі: Винятковість Запорізької Січі»,30

автор виводить походження слова «гетьман».
Він стверджує, що цей термін німецького поход-
ження (Hauptman), який, зазвичай, вживався для
німецьких найманців у польській та литовських
арміях і згодом став рангом вищого командувача
військом в Польщі та Литві. Вчений підкреслює,
що саме слово «гетьман» не турецького, а саме
німецького походження31.

З запровадженням реєстру і особливо в
часи правління короля Стефана Баторія (1575-
1586) і під час Хотинської війни 1620 року, коли
козацька армія нараховувала 11 полків по 4 тис.
вояків в кожному, козаки виробили собі рангову
ієрархію. На чолі полку стояв полковник.
Кожен полк мав власний прапор і поділявся на
сотні на чолі з сотником і курені або десятки на
чолі з отаманом (слово турецького поход-
ження). Накази, видані гетьманом, розвозилися
підлеглим осавулам – свого роду ад’ютантам
(знову турецька назва). За артилерію відповідав
обозний, а за військову кореспонденцію свого
роду секретар, або писар. Листи, написані від
козацтва, завірялися військовою печаткою.
У своїх універсалах козаки зазвичай означу-
вали себе «Військо Запорозьке», що означало
«Запорозьке лицарство». У перемовинах з ні-
мецьким імператором у 1596 р. козацькі деле-
гати використовували назву «Вільне Військо
Запорозьке». Члени організації називали один
одного у відповідності зі старою системою Зо-
лотої Орди «argish» (турецька назва), що озна-
чало «товариш». Тому і військо в цілому нази-
валось «товариство»32.

О. Пріцак відзначає, що першим з козацьких
достойників, хто отримав офіційно титул «геть-
ман» був Богдан Хмельницький. До нього цей

ранг застосовувався виключно для вищих коман-
дирів війська у Речі Посполитій. Всі важливі пи-
тання вирішувались на зборах вищих офіцерів,
або на загальних зборах всього Війська, які на-
зивались радою. Рішення ради підписувалось не
лише гетьманом, але й іншими офіцерами армії.
О. Пріцак у приклад наводить такий документ
від 1600 р. за підписом «Самійло Кішка, гетьман
і полковники, капітани і Вашої Величності все
лицарство Війська Запорозького»33.

Вчений також розбирає у лекціях і характер
правління гетьманів та тип політичного режиму,
що ними встановлювався. Він відзначає, що геть-
ман правив втаємничено і виносив на збори лише
ті проблеми, які сам хотів представити. Поза збо-
рами він правив як автократичний правитель з
правом життя і смерті для кожного солдата і з ви-
могою абсолютної покори зі сторони армії до
своїх наказів34. Саме поєднання козацького само-
врядування з надзвичайною дисципліною було
фактором, який іноземці не могли збагнути. 

У іншій своїй лекції американської доби
«Винятковість Запорізької Січі і назви Україна»
вчений зупиняється на ролі гетьмана Петра Са-
гайдачного в справі перетворення козаків як ін-
диферентних до питань віри вояків в оборонців
православної віри35. Вчений, зокрема, зазначає,
що саме Петро Сагайдачний, як козацький очіль-
ник та лідер, який мав авторитет не лише серед
козаків, але й серед поляків, спромігся відновити
православну ієрархію під опікою Війська Запо-
розького. Щоб не робив Сагайдачний, відзначає
О. Пріцак, поляки, з огляду на його авторитет,
мусили з цим рахуватися. Саме під захистом
Сагайдачного патріарх по дорозі з Москви до
себе до Константинополя заїхав до Києва.
Гетьман показав йому Київське Богоявленське
братство і його культурну роботу. Це спонукало
патріарха не лише відновити православну ієрар-
хію шляхом призначення митрополита і п’ятьох
єпископів в різних містах України, але й після
цього, під захистом козаків, він приїхав до

30 Pritsak Omeljan. The Emergence of the Cossacks in Eastern Europe: The Uniqueness of the Zaporozhian
Host // НаУКМА. Архів О.Пріцака, ф.10, оп.1, спр. 1141, арк.76-95.

31 Ibid. Арк. 86.
32 Ibid. Арк. 90 – 91.
33 Ibid. Арк. 93.
34 Ibid. 
35 Pritsak Omeljan. The Uniqueness of the Zaporozhian Host and the name Ukraine // НаУКМА. Архів О.Прі-

цака, ф.10, оп.1, спр. 1141, арк. 96 – 113.
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Молдови, зігнорувавши запрошення польського
уряду. Як наслідок цього візиту нова київська ін-
телігенція стала вважати себе зобов’язаною ство-
рювати шляхетську генеалогію для козаків і по-
яснювати, що козаки не були авантурниками, а
спадкоємцями старої княжої Русі36.  Все це забез-
печило, на переконання вченого, високий інте-
лектуальний рівень тогочасної України.

Ще в одній англомовній лекції Гарвардської
доби під назвою «Ера Хмельницького»37 О. Прі-
цак розвиває думку що після революції Хмель-
ницького розвинулося декілька політичний кон-
цепцій. Першою з них стала концепція Війська
Запорозького. Ця концепція на часи Хмельниць-
кого вже була старою, оскільки брала свій поча-
ток в середині XVI ст. Вона була оформлена на
основі народної свідомості і на народному, від-
повідно, рівні. Нова концепція – Королівства Ру-
ського, виступила за союз з Польщею – Литвою
або зі Швецією, чи ще з якоюсь інакшою влад-
ною потугою38.

Певним типом проміжного рішення стала,
за Пріцаком, Переяславська Рада. Офіційно дер-
жава продовжувала утримувати назву Військо
Запорозьке, але цар Олексій Михайлович Рома-
нов (1645-1676) прийняв титул царя Малої Росії.
Тепер, як зазначає вчений, з’явилося царство
Малоросія, новий політичний союз, в якому ро-
сійський цар був сюзереном, але Хмельницький
був фактичним діючим правителем39. 

Ідею про дві концепції можливого держав-
ного розвитку України в часи Хмельницького О.
Пріцак розвиває і через рік, виголошуючи
вступне слово до ювілейного збірника на честь
професора О.П. Оглоблина, який побачив світ як
видання УВАН в США у 1977 році40. Тут історик
показує обидві концепції – князівства Руського
і війська Запорозького та різні варіанти обох

ідей, котрі продовжують діяти далі, в обставинах
чужого впливу в Україні. «Боротьба подвійна, -
пише Пріцак, - з одного боку, боротьба кругів
однієї ідеї в ім’я визволення України від чужого
панування; а з другого – використання загроже-
ним сусідою кругів противної ідеї для побо-
рення тієї небезпеки»41.

Вчений розглядає обидві ідеї як існуючі фе-
номени 2-ї половини XVII ст. і відзначає, що ідея
Руського князівства перемогла за шляхетської
гегемонії Івана Виговського. Саме вона як ман-
дрівна ідея, знаряддя турецько-татарської полі-
тики була засвідчена  в організації князівства
Малої Русі та України Юрія Хмельницького.
Ідея князівства Руського відновилася в часи Ма-
зепи і була зруйнована назавжди після поразки
під Полтавою42. 

Натомість, за Пріцаком, ідея Війська Запо-
розького перемогла за гетьманування Петра До-
рошенка і яскраво виявилась в Бендерській кон-
ституції Пилипа Орлика. Саме «…конституція
Пилипа Орлика, – пише Пріцак, - його договори
з Карлом XII та Кримом ствердили в еміграцій-
них кругах остаточну перемогу ідеї Війська За-
порозького»43.

На цій самій ідеї двох концепцій О. Пріцак
наголосив у своєму виступі на першому круглому
столі істориків у Славську у вересні 1990 року44.
На цьому столі, підкресливши, що ані Сагайдач-
ний, ані Хмельницький, ані Мазепа були не коза-
ками, а шляхтичами, О. Пріцак наголосив, що в
першій половині XVII ст. вже існувала державот-
ворча спрямованість дій козацтва. Це виявилось,
зокрема, в тому прецеденті, що «коли митропо-
лит Косів їхав до Варшави на переговори з нун-
цієм, вони (козаки – В.П.) йому сказали, що як він
не повернеться з такими-то рішеннями на їх ко-
ристь, то його втоплять у Дніпрі»45.

36 Ibid. Арк. 104–107.
37 Pritsak Omeljan. The Khmel’nyts’kyi Era // НаУКМА. Архів О. Пріцака, ф.10, оп.1, спр. 1141, арк.114-130.
38 Ibid. Арк. 114–115.
39 Ibid. Арк. 115.
40 Пріцак Омелян. Вступне слово // Збірник на пошану професора Олександра Оглоблина (ред. Василь

Омельченко). Нью-Йорк, 1977. С. 17–19.
41 Там само. С. 17.
42 Там само. С. 18.
43 Там само.
44 Див.: Проблеми дослідження історії України. Збірник матеріалів першого Круглого столу істориків у

Славську 4-6 вересня 1990 р. (редактори Я.Грицак, Я.Дашкевич). Львів, 1993. 198 с.
45 Там само. С. 89–90.
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Зазначивши, що козак – явище побутове і що
його військовим елементом зробили місцеві ста-
рости, О. Пріцак надав перевагу з державниць-
кої точки зору все ж таки ідеї князівства Ру-
ського, як більш плідної в державотворчому
значенні, аніж концепція Війська Запорозького.
«Течія державницька, – зазначив вчений з цього
приводу, – найкраще виявилася все-таки у кон-
цепції віднови великого князівства Руського з
якоюсь ясною політичною конституцією, з яко-
юсь чітко окресленою територією і т.п.»46. 

В український пострадянський період свого
життя О. Пріцак у низці праць далі розвиває
тему дослідження феномену козацтва. В квітні
1993 р. він пише рецензію на дисертацію
В.І. Сергійчука про українське козацьке військо
в епоху пізнього феодалізму47. У рецензії О. Прі-
цак зазначає, що український державний архів
козацького періоду був спалений під час взяття
О. Меншиковим столиці гетьмана Мазепи – Ба-
турина у 1708 р. Важливою тут є думка О. Прі-
цака, що «коли для дослідів української козаць-
кої історії 18 століття є суцільні корпуси
архівних матеріалів в Київському архіві давніх
актів, їх немає для часів перед 1708 роком»48.

Проте основною працею вченого з подаль-
шого дослідження історії козацтва української
доби стала його лекція з курсу історіософії «Пе-
ретворення українського козацтва з побутового
у суспільно-політичне явище», прочитана в 1993
р. студентам історичного факультету Київського
університету імені Тараса Шевченка з курсу іс-
торіософії. Вже на початку цієї лекції вчений
ставить перед студентами історіософське пи-
тання: «Як дійшло до того, що шляхта і анти
шляхта (тобто козаки) стали до союзу і витво-
рили спільну козацьку та гетьманську держав-
ність?»49. Вирішує історик цю проблему шляхом
з’ясування засадничих протиріч,  які існували

між шляхтою, які володіли землею на основі від-
буття військової повинності і реєстровим козац-
твом, яке так само мало право на аналогічних за-
садах відбуття військової повинності володіти
землею. Більше того, козацтво, як і шляхта, от-
римує ще й класову, групову солідарність і, за
Пріцаком, може «виступати співправителем для
власного володаря, з яким могло утворити зго-
дом і державу»50. Козаки стають звільнені від
місцевої влади і підлягають своєму гетьманові,
чи старшому Війська Запорізького. Козаки отри-
мують спеціальні привілеї і права, які, однак, по-
льська шляхта, яка всіляко береже своє право на
власність, визнавати не хоче. А оскільки влада
польського короля на українській території є
дуже нестабільною, то з поверненням козаків-
ветеранів після війни, їхній конфлікт з по-
льською шляхтою при практичній відсутності
влади короля став вирішуватись, за словами іс-
торика, дуже просто – хто має шаблю, той може
собі вибороти і права51.

Всі ці обставин розумів і Хмельницький,
який робив конкретні кроки для вирішення ситуа-
ції. Він усвідомлював, що для того, аби правити
державою, бути її главою, «треба мати людей, які
б знали мови, мали певну освіту, і яких могли собі
визнати за рівних інші тодішні можновладці та
їхні васали»52. Проте піонером у створенні дер-
жавної ідеології у той час став не Хмельницький,
а його попередник – Петро Сагайдачний, самбір-
ський шляхтич, свідомий свого походження, який
1620 року записався з усім Військом Запорізьким
до Київського братства, яке було створене в мо-
настирі і заявив про себе як про оборонця  саме
православ’я. Тому з 1620 р. козаки стають обо-
ронцями православної віри і отримують ідеоло-
гію, ясно окреслене коло друзів і коло ворогів у
їхньому статусі оборонців православ’я53. Нато-
мість Хмельницький використав ідеологічні
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46 Там само. С. 90.
47 Пріцак Омелян. Рецензія на докторську дисертацію В.І.Сергійчука «Українське козацьке військо в дру-
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48 Там само, арк.1.
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50 Там само. С.14.
51 Там само. С.15.
52 Там само.
53 Там само. С.19. 
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підвалини, закладені Сагайдачним, згідно з
якими козацтво стає з побутового явища сус-
пільно-політичним і додав до нього своє розу-
міння, що управління державою – це проблема,
де треба мати людей, які знають, що таке є дер-
жавний клопіт і інші подібні речі. Тому поволі
навіть шляхтичі римо-католицької віри почина-
ють змінювати своє ставлення  до козацького
світу і просять Хмельницького прийняти їх до
себе на службу, а гетьман дає їм відповідний уні-
версал, приймає їх до себе і т.п.

В український період Омелян Пріцака також
повертається до дослідження української Кон-
ституції гетьмана Пилипа Орлика і особливос-
тей політико-дипломатичної діяльності його
сина Григора Орлика на французькій службі54.
Ці проблеми він розглядає як у написаному у
1997 р. вступі до французького перекладу ні-
мецькомовної праці відомого історика Андреаса
Каппелера,55 так і у своїй англомовній праці,
спеціально присвяченій Конституції 1710 р., ви-
даній у Гарварді в 1998 році56. 

Для розуміння ідентичності  Григора Ор-
лика важливою є теза Пріцака, в якій останній
характеризує гетьманича як «французького по-
літика з українським корінням»57. Зокрема, він
звертає увагу на той факт, що Григорій Орлик,
який служив у Франції з 1730 р., спромігся
швидко досягти на службі короля Людовіка
XV генеральського чину, а також відзначився
тим, що виступав дорадником у справах Схід-
ної Європи у Міністерстві закордонних справ
Французького королівства58.

Видатний науковець відзначає також і ро-
боту Григорія Орлика над текстом конститу-
ції, у якій останній керувався вказівками
свого батька щодо  волелюбності козацького
народу та його бажання боротися проти авто-

кратії, а також думками гетьмана, що козаць-
кий народ є безпосереднім спадкоємцем хо-
зарської держави59. «За словами Г. Орлика, –
пише О. Пріцак, – гетьман Пилип Орлик був
переконаний, що якби козацький народ зберіг
своїх стародавніх власних володарів, вони
мали би набагато більші права на спадщину
Східної імперії, аніж сучасна російська імпе-
ратриця Єлизавета».60

Висновки
Можна стверджувати, що українське козац-

тво та витворені ним державні утворення, такі
як Запорізька Січ та Військо Запорозьке, які
діяли в епоху середньовіччя, знаходились в полі
уваги Омеляна Пріцака протягом трьох періодів
життя вченого: німецького, американського та
українського. 

У німецький період Омелян Пріцак піднімає
такі проблеми як дослідження турецької істо-
ричної назви козацтва в османській історіографії
та союзу Богдана Хмельницького з Туреччиною
в османській традиції. Вчений доходить ви-
сновку, що османські джерела XVII століття ви-
користовували термін «братній козак» для озна-
чення держави Богдана Хмельницького та її
мешканців. Визнання держави зумовлювалось
тим фактом, що український гетьман і Крим-
ський хан заключили кримський договір 1648 р.,
який був чинним до 1654 р. – часу смерті воло-
даря Криму хана Іслам – Гірея III. 

Більш багатоаспектною є версія дослід-
ження українського козацтва, висунута вченим
в американський період. В цей час увага на-
уковця фокусується на проблемі процесу ство-
рення інтелектуального забезпечення України,
яке здійснювали козацькі гетьмани від Сагайдач-
ного до Мазепи. Якщо Сагайдачний виступив

54 Про погляди Омеляна Пріцака та його учня Ореста Субтельного на мазепинську еміграцію взагалі та
політико-дипломатичну діяльність батька і сина Орликів, зокрема, див. ширше.: Потульницький Г.В. Полі-
тична діяльність мазепинської еміграції в американо-канадській та французькій історіографії: концепції і
контекст // Славістична збірка. Національна Академія Наук України. Інститут української археографії та дже-
релознавства імені М.С.Грушевського. К., 2017. Вип. III. С. 196-204.  

55 Kappeler Andreas. Kleine Geschichte der Ukraine. München, 1994. – 286 s.
56 Pritsak Omeljan. The First Constitution of Ukraine (5 April 1710) // Harvard Ukrainian Studies 41 (1998)

Pp. 471 – 496.
57 Pritsak Omeljan. Introduction.  // A.Kappeler. Petite histoire de l’Ukraine. Paris, 1997. – P.11.
58 Ibid.
59 Pritsak Omeljan. The First Constitution of Ukraine (5 April 1710). Op.cit. – P. 474.
60 Ibid.
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патроном Київського братства і започаткував
традиції його підтримки своїми наступниками,
то Мазепа підніс Києво-Могилянський колегіум
до статусу Академії і домігся її звільнення від
податків. В цей період Омелян Пріцак також до-
сліджує козацтво як побутове та суспільно-полі-
тичне явище, зокрема його групову солідарність,
виводить схему двояких відносин, що склались
між козаками та польським урядом. У лекціях,
прочитаних в цей період у Гарварді, О.Пріцак
виводить походження слова «гетьман» та особ-
ливості вироблення козацтвом собі рангової іє-
рархії, досліджує характер правління гетьманів.
Він вперше дає характеристику декільком полі-
тичним концепціям часів Богдана Хмельниць-
кого – Війська Запорозького та князівства Ру-
ського, які взаємно поборювали одна одну і
виявили себе, відповідно, у Переяславському до-
говорі та Гадяцькій унії. 

В український період О.Пріцак вирішує про-
блему союзу шляхти і козацтва як першопричини
утворення спільної козацької та гетьманської
державності. Вчений аналізує кроки, які здійс-
нював Богдан Хмельницький для залучення ко-
зацтва і шляхти як відмінних еліт до управління
державою, та використання Хмельницьким ідео-

логічних підвалин, закладених Сагайдачним, в
процесі козацького державотворення. Окремо
О.Пріцак зупиняється на проблемах джерел для
дослідів української козацької історії перед 1708
роком. Останніми працями дослідника з козаць-
кої проблематики стали дослідження, присвячені
визначенню ідентичності гетьманича Григора
Орлика як французького генерала та дипломата
з українським корінням та проблемам Конститу-
ції 1710 р. написаної екзильним гетьманом Вій-
ська Запорозького Пилипом Орликом.  Тут він,
зокрема, зупиняється на особливостях роботи
Григорія Орлика над текстом конституції,  як
спадкоємця ідей свого батька та на оцінці зна-
чення Конституції як уособлення права україн-
ського козацтва на спадщину Східної імперії,
порівняно з примарними «правами» на неї  ро-
сійської імператриці Єлизавети.

Історіософське бачення козацтва Омеляном
Пріцаком, сконструйоване протягом тривалого
історичного періоду та дослідження спадщини
українських державотворців від Сагайдачного і
Хмельницького до Мазепи та Орлика, є важли-
вим внеском до дослідження сутнісних аспектів
української та світової історії на теренах Східної
Європи. 
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як джерело дослідження наукової біографії вченого 
В статті аналізується особиста бібліотечна колекція видатного вченого ХХ століття в галузі гу-

манітаристики, організатора світової та української науки Омеляна Пріцака (1919-2006), а також
висвітлюється її потенціал для  реконструкції інтелектуальної біографії власника. Розкриваються
обставини передачі бібліотеки до Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2007
році та принципи її облаштування і функціонування у структурі наукової бібліотеки університету.
Простежується процес формування бібліотеки вченим протягом понад 70 років, від часу навчання у
Львівському університеті у 1930-х роках і до його смерті у 2006 році у Бостоні, Массачусетс, США.
Визначені етапи  трансформації бібліотеки О.Пріцака-студента – від декількох десятків книг, які він
вивіз із собою з України в 1943 році для навчання у Берлінському університеті, до бібліотеки О. Пріцака-
вченого, яка стала його справжнім дослідницьким інструментарієм та лабораторією. Аналізуються
хронологічні межі, кількісні параметри та змістовне наповнення кожної складової бібліотеки – друко-
вані видання і періодика та рукописні матеріали і документи. Проаналізовано відображення в книж-
ковій та архівній колекціях всіх періодів наукової біографії вченого, його різноманітні дослідницькі за-
цікавлення, участь у міжнародних академічних інституціях та форумах,  створення ним наукових
установ, а також багатолітні контакти з видатними науковцями, державними, церковними та куль-
турними діячами багатьох країн світу.

Ключові слова: особиста бібліотека, книжкова колекція, архівна колекція, науковий спадок, Омелян
Пріцак.
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Omeljan Pritsak’s Private Library At the National University
«Kyiv Mohyla Academy» As the Source of Research

of the Scientific Biography of Scholar
The Outline of the Problem. The contribution of Omeljan Pritsak into the global and Ukrainian sci-

ence, as well as manuscripts and printed historical and cultural materials, collected by him, provides a real
basis and groundwork for determination of his private library as historical and spiritual heritage of Ukrainian
and global science and culture.   
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1 У даній статті авторка послуговується визначеннями «особиста бібліотека», «ціннісні характеристики
книжкових пам’яток», «суспільно-культурні функції особистих бібліотек», що висвітлені у низці досліджень,
зокрема: Лисенко Л.В. Наукові категорії «колекція», «зібрання», «бібліотека» як об’єкт вивчення опису та
реєстрації: до проблеми класифікації понять // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2003. – № 8. –
С. 225–233; Лісова І. Приватна книжкова колекція: теоретичні підходи до визначення поняття // Українська
культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного універ-
ситету. Т. ІI. Рівне, 2012. Вип.18; Словник книгознавчих термінів / В.Я. Буран, В.М. Медведєва, Г.І. Ковальчук,
М.І. Сенченко. К. : Аратта, 2003. 160 с.

Methods of Research. The complexity of undertaking a holistic and multifaceted study of Omeljan
Pritsak’s intellectual concept in relation to gathering of his own research library requires to disclose the method-
ological aspect of the problem and to make a retrospective journey into the historical context in which most of
the books, collected by the scholar, were found. Accordingly, the main methods, used by the author, were the
method of synthetic analysis, from the one side, and method of retrospection, from the another side.

Survey of the Results. The private library of prominent scholar of the twentieth century in the field of Hu-
manities, the organizer of the global and Ukrainian science Omeljan Pritsak (1919-2006) is analyzed in the
article and also the reconstruction of intellectual biography of its owner is reconstructed. The peculiarities of
transferring of the library to National University «Kyiv-Mohyla Academy» in 2007 are revealed as well as the
principles of its structuring and functioning in general structure of the scientific library of University. The
process of formation of the library by the scholar in the time span of seventy years from the educational period
in L’viv’s University in 1930s up to his death in 2006 in Boston, Massachusetts, USA is well seeing. The stages
of transformation of the library of   Pritsak as a student – from some dozens of books, which he took from
Ukraine in 1943 for the purposes of education in Berlin’s University up to the library of Pritsak – scholar,
which became his real tool for the research and creative laboratory, are determined. The chronological periods,
the quantitate parameters and content feeling of the each part of library – the publishing editions, periodicals,
manuscripts and documents is analyzed. The reflection in the framework of library and archival collection of
all the periods of intellectual biography of scholar, his various research interests, the participation in interna-
tional academic institutions and forums, the creation by him the research organizations, as well as his long
term contacts with outstanding scholars, statesmen, clericals, artists from many countries all around the world
is analyzed. 

Conclusions.The personal library of Omeljan Pritsak is consisted from two interrelated collections: printed
books and periodicals; archive. Printed editions more than seventeen thousand volumes are numbered and
unique incunabulum from the sixteenth – seventeenth centuries as well as rare and valuable books from the
nineteenth – twentieth, translated into the hundred languages are included. Archive contains 42 hand scripted
books from the sixteenth – nineteenth centuries, personal documents, the materials, illustrated research, ped-
agogical and organizational activity of scholar, his correspondence, the groups of documents from the personal
archives of Il’ko Borschak, Agatangel Kryms’kyi, the collection of maps, etc. The wide spectrum of research
interests of Omeljan Pritsak – philology, comparative linguistics, oriental studies, global and Ukrainian history,
source studies, bibliography, archaeography, historiosophy, and so on, was relevant for a scholar in gathering
his library and determination of its contents. This spectrum also provides a basis for a fuller understanding of
the peculiarities of all the periods of the scientific biography of the scholar. The personal library of Omeljan
Pritsak tremendously helped him to launch new ideas that he subsequently used in studying the problems of
different sciences and contributed fully to the formation the researcher as genuine world-level scholar.

Key words: private library, book collection, archive collection, scientific heritage, Omeljan Pritsak.

Особисті бібліотечні колекції в бібліотеках,
музеях, наукових інституціях творять одну з
найцінніших складових їхніх фондів. Це пояс-
нюється насамперед суспільно-історичним зна-
ченням творців і власників особистих бібліотек,
котрі здебільшого є непересічними постатями
свого часу. Зазвичай, особисті бібліотечні колек-
ції формуються своїми власниками цілеспрямо-
вано й протягом тривалого періоду і тому вони

органічно поєднані з професійними, науковими,
літературними, культурно-громадськими інтер-
есами їх попередніх володарів. Відображаючи
духовне і суспільне життя свого часу, кожна осо-
биста бібліотека представляє собою унікальний
пам’ятник культури1. 

Одним із таких культурно-наукових надбань
України є особиста бібліотека Омеляна Пріцака
(1919-2006) – видатного вченого ХХ століття,
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2 Див.: Дашкевич Я. Для Омеляна Пріцака. Мемуарний жмуток до 75-річчя // Східний світ (1994). – К.,
1995. № 1–2. С. 7–14; Кочубей Ю. Слово про Омеляна Пріцака // Східний світ. (1999). – К., 2001. № 1–2.
С. 6-19; Потульницький В., Сохань П. Вчений-енциклопедист української та світової історичної науки (Слово
про друга та вчителя) // Там само. С. 20–30; Потульницький В.А. Створення Омеляном Пріцаком кафедри іс-
торіософії у Київському університеті у 1992–1994 роках та її значення // Український археографічний що-
річник. Нова серія. 2016. Вип. 19-20, т. 22–23. С. 362–375; Ясь О. Вступна стаття до розвідки О.Й. Пріцака
«Що таке історія України?» // Український історичний журнал. 2015. № 1. С. 177–184 та ін.

3 Див.: Colloquia Epistolaria. Омелян Пріцак і Юрій Луцький /публікація, текстологічне опрацювання і
коментарі Ольги Лучук. – Харків : Акта, 2014. 148 с.; Листування Дмитра Чижевського та Омеляна Пріцака //
Дмитро Іванович Чижевський і його сучасники : листи, спогади /[упоряд. : Валявко І.В., Чуднов О.В., Янцен
В.В.]. Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2013.  527 с.; Взаємини Омеляна Пріцака та Ярослава Дашкевича на тлі
епохи : (на матеріалах архіву О. Пріцака в Національному університеті «Києво-Могилянська Академія»)  //
Українське джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни на порозі ХХІ ст.: матеріали Міжнар. конф.,
присвяч. 85-літтю від дня народження Ярослава Дашкевича (13–14 грудня 2011 р., м. Львів) / НАН України.
Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Львівське відділення; Упоряд.:
М. Капраль, Н. Кіт, А. Фелонюк. Львів: б.в., 2013. С. 106–115.

4 Сидорчук Т. Особливості систематизації та опрацювання архівних колекцій універсальних учених
(на прикладі роботи з особовим архівом Омеляна Пріцака) // Студії з архівної справи та документознавства.
К. : Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2011. Т. 19, Кн. 1.
С. 100–112; Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака //Український археографічний що-
річник : нова серія / Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [гол.
ред. П.С. Сохань]. – К. : Український письменник, 2013. Вип. 18. С. 101–116; Стародруки в колекції видатного
сходознавця Омеляна Пріцака як джерело дослідження мов, історії та культури народів Сходу // Питання
сходознавства в Україні: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (29–30 квітня 2018 р.)
/ Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 180–183 та ін.

5 Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» (далі – НаУКМА),
ф. 10, оп. 1, спр. 916.

сходознавця, філолога, історика, джерелознавця,
організатора та керівника низки зарубіжних і
українських наукових інституцій, професора Гам-
бурзького, Вашингтонського (Сієтл), Гарвард-
ського університетів, Київського Національного
університету імені Тараса Шевченка, члена та по-
чесного доктора і професора міжнародних науко-
вих асоціацій та університетів. Дослідження
біографії та наукового внеску до світової й укра-
їнської гуманітаристики О. Пріцака насамперед
у вітчизняній історіографії лише починається.
Так, окремі дослідники здійснюють перші спроби
осмислити місце і значення О. Пріцака в історії
науки2, інші – аналізують особистість О. Пріцака
в контексті його наукових контактів з вченими-
колегами3. У вивченні особистої бібліотеки
О. Пріцака, її наукового та джерелознавчого по-
тенціалу, шляхів формування та історико-науко-
вої цінності, також здійснюються перші кроки,
зокрема, в публікаціях авторки статті4.

Особиста бібліотечна колекція разом з ме-
моріальними предметами та мистецькою збір-
кою О. Пріцака надійшли до Національного
університету «Києво-Могилянська академія» у

2007 році завдяки сприянню Києво-Могилян-
ської Фундації в Америці. Повернувшись на
батьківщину у 1991 році для розбудови науки у
незалежній Україні, О. Пріцак мав намір пода-
рувати свою особисту бібліотеку Інституту
сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН Ук-
раїни з розміщенням її в Національній бібліотеці
України ім. В.І. Вернадського (далі: НБУ). Лис-
тування та проекти угоди між вченим та НБУ
висвітлюють порядок і умови передачі та облаш-
тування бібліотеки, а також створення її ката-
логу і використання5. Слід зауважити, що під час
побуту О. Пріцака у 1990-х роках в Україні, біб-
ліотека вченого, залишалася в США. Намір пе-
редати бібліотеку до НБУ не реалізувався через
низку причин, зокрема через велику зайнятість
О. Пріцака, який буквально поринув з притаман-
ною йому завзятістю та енергією у розбудову та
реформування гуманітарної науки в Україні.
Складність юридичного оформлення, фінансо-
вого забезпечення та організації перевезення з-
за океану великої за кількісними параметрами
колекції та ще й з раритетними рукописами і ви-
даннями фактично унеможливили реалізувати



шляхетний подарунок О. Пріцака батьківщині
на початку 1990-х років. До того ж у 1996 році
через різке погіршення стану здоров’я і відсут-
ність належного медичного догляду в Україні
О. Пріцак змушений був повернутися до США.
Протягом наступних 10 років, до смерті вченого
у 2006 році, він продовжував займатися науко-
вою працею, використовуючи свою особисту
бібліотеку та неодноразово публікуючи свої
дослідження у міжнародних наукових виданнях.
І лише після смерті вченого його родина передала
всю бібліотечну колекцію вищезгаданій Києво-
Могилянській Фундації в Америці, яка допомогла
юридично оформити дарунок НаУКМА та орга-
нізувала перевезення колекції до України.

У 2007 році в НаУКМА було створено і від-
крито Меморіальний кабінет-бібліотеку Оме-
ляна Пріцака, де зберігаються його бібліотечний
і архівний фонди, а також меморіально-мис-
тецькі предмети. Меморіальний кабінет-бібліо-
тека як структурний підрозділ наукової бібліо-
теки університету є відкритим для ознайомлення
і користування студентами, викладачами, дослід-
никами не лише НаУКМА, а й інших навчаль-
них, академічних і науково-освітніх установ Ук-
раїни і закордону. Одним із головних принципів
створення та функціонування кабінету-бібліо-
теки був і залишається принцип неподільності й
цілісності наукової бібліотеки вченого, який роз-
глядав і книж кову колекцію з періодикою, і ко-
лекцію документів та рукописів, і навіть частину
мистецької збірки як єдине ціле. Слідуючи
за фондоутворювачем, наукова бібліотека
НаУКМА упорядкувала, систематизувала та об-
лаштувала колекцію вченого за типологічними
ознаками, при цьому користувачі мають можли-
вість при потребі працювати з усіма її складо-
вими одночасно і в одному просторі. Слід зазна-
чити, що вся бібліотечна колекція розміщена на
спеціальних металевих стелажах та у модульних
шафах, придбаних в свій час О. Пріцаком. 

В процесі реконструкції біографії кожної ви-
датної особистості насамперед варто ознайоми-
тися з її щоденниками, спогадами або автобіог-
рафічними записами. З огляду на активну,

довготривалу і плідну дослідницьку, науково-ор-
ганізаційну і педагогічну діяльність О. Пріцак
залишив досить скромні два автобіографічні на-
риси. Перший нарис під назвою «Apologia Pro
Vita Sua» з’явився на прохання учня й пізніше
друга О. Пріцака, американського вченого Ши-
насі Текіна (Şinasi Tekin), і був надрукований як
визнання заслуг вченого перед тюркологією до
його 60-річчя у «Journal of Turkish Studies»6.
Україномовний нарис «Мій шлях історика»
побачив світ у 1991 році у Києві як додаток до
праці вченого «Історіософія та історіографія
Михайла Грушевського»7. При всій беззапереч-
ній цінності цих автобіографічних нарисів вони
не відображають повно всі періоди наукової біо-
графії О. Пріцака, його внесок у науку та роль у
розвитку сходознавства й україністики на Заході
і в Україні та ін. Значний потенціал для розу-
міння місця вченого у світовій гуманітарній
науці ХХ ст. містить його особиста бібліотека, її
кількісні параметри, змістовне наповнення, те-
матичне спрямування, типологічна різноманіт-
ність, тривалість та шляхи комплектування
тощо. Слід зауважити, що у вищевказаному ан-
гломовному автобіографічному нарисі немає
жодної згадки про бібліотеку вченого. В україно -
мовному нарисі О. Пріцак, говорячи про свої за-
цікавлення східними мовами в роки навчання в
Тернопільській гімназії, згадує складену ним са-
мотужки перську граматику українською мовою
на основі німецькомовних підручників і зазна-
чає, що вона була конфіскована радянською вла-
дою з помешкання його мами у Тернополі разом
з усіма його збірками і «великою україністич-
ною бібліотекою» наприкінці 1940-х років8.
Сліди цієї першої бібліотеки вченого на сьогодні
виявити не вдалося.

У 1943 році О. Пріцак завдяки допомозі ні-
мецького сходознавця, професора Берлінського
університету Ріхарда Гартмана (Richard Hart-
mann) стає студентом цього університету і про-
довжує після закінчення Львівського універси-
тету та нетривалих занять в аспірантурі у
Агатангела Кримського студіювати сходознав-
ство. З цього часу для О. Пріцака починається,
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6 Pritsak O. Apologia pro vita sua // Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştirmalari. Cambridge,
Mass., 1978. – №  2. – P. ix–xvii.

7 Пріцак О. Мій шлях історика  // Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. Київ - Кембридж,
1991. С. 61–78.

8 Пріцак О. Мій шлях історика… С. 65. 
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за його словами, період «навчання та мандрів»9

і повернутися на батьківщину він зміг лише
майже через 50 років, на початку 1990-х років.
Отже, з 1943 року О. Пріцак починає збирати
свою «другу» бібліотеку, цілеспрямовано і сис-
тематично поповнюючи її протягом усього
життя. Варто підкреслити, що початком цієї
нової бібліотеки вченого стали нечисельні
книги та рукописи, привезені ним з України для
навчання в Берліні. Серед цієї «української»
частини бібліотечної збірки найціннішими в
декількох аспектах були і залишаються в
сьогоднішній бібліотеці О. Пріцака книги з осо-
бистої бібліотеки А. Кримського, а також його
рукопис неопублікованої праці «Історія хоза-
рів» та особисті документи і фотографії10.
Ці матеріали А. Кримського О. Пріцакові пере-
дала Наталія Полонська-Василенко у грудні
1941 року в окупованому німцями Києві,
сподіваючись, що О. Пріцак, який зібрався на-
вчатися на Заході, зможе зберегти їх від зни-
щення11. Крім того, О. Пріцак вивіз із собою з
України всі свої особисті документи, зокрема
свідоцтво про народження, шкільні та гімна-
зійні посвідчення, атестати, документи про на-
вчання у Львівському університеті у 1936-1940
роках, а також свої перші публікації у львів-
ських часописах у 1935-1938 роках, фотографії,
окремі листи та ін.

Попри подальші драматичні події, пов’я -
зані з виїздом О. Пріцака з бомбардованого
Берліна наприкінці Другої світової війни, від-
сутністю у нього громадянства, небезпекою
насильницької репатріації на батьківщину,
пошуками можливості завершити навчання і
отримати відповідний диплом, неодноразовими
переїздами, майбутній вчений не лише зберіг

вивезені з України книги і документи, але й
почав формувати свою бібліотеку з притаман-
ною йому енергією та системністю. Оскільки
О. Пріцак з молодих років виробив звичку по-
значати на титульній сторінці місце і дату при-
дбання або дарування йому будь-якого видання
– книги, відбитки статі, карти, комплекти лис-
тівок, – сьогодні дослідники мають можливість
простежити процес комплектування бібліотеки
вченим в ті чи інші періоди його життя. Для
відтворення ж біографії О. Пріцака ці влас-
ницькі та дарчі автографи є одним із цінних
джерел реконструкції його життєпису, що
уможливлюють в окремі роки встановити з
точністю до місяця й дня місце перебування
вченого та його зустрічі й контакти з науков-
цями, видавцями і колегами. Так, автографи
свідчать, що значна частина видань були при-
дбані О. Пріцаком або подаровані йому вже у
1944-1945 роках. Зокрема, в бібліотеці зберіга-
ються чотири праці Михайла Антоновича12, що
були подаровані автором О. Пріцакові під час
їхньої зустрічі в Бреслау (нині: Вроцлав, По-
льща) у липні 1944 року, про що «говорять»
дарчі написи на кожному виданні. З огляду на
час і місце опублікування цих праць та трагічну
загибель у радянських таборах М. Антоновича,
вони сьогодні є раритетними виданнями в
Україні, з одного боку, та документальним свід-
ченням знайомства і спілкування обидвох на-
уковців, – з другого. Понад десять праць че-
ського сходознавця, іраніста та тюрколога Яна
Рипки 1920-1940-х років з автографами вченого
в бібліотеці О. Пріцака проливають світло на
факт перебування останнього у 1944 році у
Празі та його знайомство з Я. Рипкою. Листи
Я. Рипки в архіві О. Пріцака свідчать про

9 Pritsak O. Apologia pro vita sua, р. ix.
10 Про склад і характер архівних матеріалів А. Кримського в бібліотеці О. Пріцака див.: Сидорчук Т.

Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака //Український археографічний щорічник : нова
серія /Академія наук України, Археографічна комісія, Інститут української археографії ; [гол. ред. П.С. Со-
хань]. К. : Український письменник, 2013. Вип. 18. С. 101–116.

11 Див: Н.Д. [Полонська-Василенко Н.] Агатангел Кримський //Україна. – Париж, 1949. – Збірник 2.
С. 128; Пріцак О. Наталія Полонська-Василенко: жмут спогадів //Н.Д.Полонська Василенко. Українська ака-
демія наук. Нарис історії. К. : Наукова думка, 1993. С. 5–6.

12 Антонович Михайло. Князь Рєпнін генерал-губернатор Саксонії. – Берлін: Український науковий ін-
ститут в Берліні, 1936; Його ж. Матеріали про вербування українців у пруську армію XVIII віку. – Прага:
Видання Українського історико-філологічного товариства в Празі, 1937; Його ж. Переяславська кампанія
1630 р. – Прага: Видання Українського історико-філологічного товариства в Празі, 1944; Його ж. Студії з
часів Наливайка. Прага : Видання Українського історико-філологічного товариства в Празі, 1941.
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продовження їхнього спілкування у повоєнний
час13. У 1944-1945 роках бібліотека О. Пріцака
поповнюється тематично найрізноманітнішими
виданнями – від наукових праць сходознавчої,
загальноісторичної, філологічної тематики до
оперних лібрето та туристичних путівників, що
підтверджують власницькі написи з датуван-
ням і місцем придбання.

Від часу продовження студій після війни
у Ґеттінгенському університеті, захисту доктор-
ської дисертації та отримання наукового
ступеня доктора філософії з найвищою акаде-
мічною оцінкою (summa cum laude) зі спеціаль-
ності «тюркологія, іраністика, ісламознавство
та славістика»14, починається новий період в
житті О. Пріцака – його входження в німецьку,
а згодом у світову сходознавчу науку. У 1951 р.
вченому на основі габілітаційної праці, присвя-
ченої дослідженню родових імен та титулів у
алтайських народів15, було присвоєно звання
доцента з дозволом читати лекції (venia legendi)
Ґеттінгенському університеті зі спеціальності
«алтайська філологія», а у 1957 році він стає
професором історії Євразії та алтайської філо-
логії Гамбурзького університету. 1950-і – 1965
роки О. Пріцак присвятив науково-дослідниць-
кій і науково-організаційній роботі в царині
тюркології та алтаїстики. Він бере активну
участь у створенні міжнародного товариства
«Societas Uralo-Altaica» та у виданні серії
«Ural-Altaische Bibliothek», а також редагує ча-
сопис «Ural-Altaische Jahrbücher», створює що-
річний міжнародний науковий форум «The Per-
manent International Altaistic Conference». При
цьому вчений налагоджує широкі  та плідні на-
укові контакти з тюркологами та алтаїстами
різних країн світу. Все це позначилося на кіль-
кісних параметрах та змістовному наповненні
особистої бібліотеки вченого. В ній з’явля-
ються не лише чисельні опубліковані праці са-
мого О. Пріцака, але й цілі збірки праць науков-
ців-сходознавців країн Європи, Азії, Америки.

Одна частина нових друкованих надходжень до
бібліотеки вченого була подарована їхніми ав-
торами, що підтверджують дарчі написи. Друга
частина видань була придбана О. Пріцаком у
книгарнях та видавництвах, про що свідчать
збережені в архіві вченого оплачені квитанції з
переліком придбаних книг, а також чисельне
листування з різними видавництвами щодо за-
мовлення книг та їх виконання. 

Слід підкреслити, що для О. Пріцака було
вкрай важливим знати про дослідження в галузі
сходознавчої науки якомога ширшого кола на-
уковців світу та залучати їх до наукового діалогу
через вищеназвані товариство, видання і конфе-
ренцію. В цьому контексті показовим є ініціа-
тива з боку О. Пріцака налагодити контакти
з вченими-сходознавцями та видавництвами з
Радянського Союзу. В результаті в бібліотеці
вченого зібрана унікальна колекція наукової,
джерелознавчої, художньої, мистецької літера-
тури східної тематики, а також енциклопедичні
видання, словники, довідники, наукова періо-
дика, що виходили в СРСР протягом 1950-1980-х
років. Відповідно до дарчих написів окремі ви-
дання були подаровані авторами. Значну частину
книг О. Пріцак придбав безпосередньо у видав-
ництвах Москви, Ленінграду, а також у видав-
ництвах академічних інституцій майже всіх азій-
ських та кавказьких союзних і автономних
республік Радянського Союзу, що підтверджено
також листуванням в архіві вченого. Доповнен-
ням до книжкової колекції вченого, що активно
поповнювалася в цей період, є його архівна ко-
лекція, в якій відкладені рукописи праць та під-
готовчі матеріали до них, документи створення
і діяльності товариства «Societas Uralo-Altaica»,
матеріали підготовки низки його видань, листу-
вання з членами товариства і колегами-сходоз-
навцями з багатьох країн світу16. В сукупності
друковані видання та архівні документи 1950-х
років, тобто періоду входження О. Пріцака у
німецьку і світову науку, розкривають його

13 Наукова бібліотека НаУКМА, ф. 10, оп. 1, спр. 884.
14 Karachanidische Studien. Studien zur Geschichte der Verfassung der Türk-Völker Zentralasiens //Наукова

бібліотека НаУКМА, ф. 10, оп.1, справи 1–2.
15 Pritsak O. Stammesnamen und Titulaturen der altaischen Völker //Ural-Altaische Jahrbücher. – Wiesbaden;

1952. –  Band 24. – Heft 1–2. – S. 49–104.
16 Див.: Наукова бібліотека НаУКМА, ф. 10, оп. 1, справи 665, 668, 677, 698–700,705,711,713, 775, 777,

792, 794, 796, 800, 812, 942–943, 1113–1118.
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індивідуальні здібності і потужний потенціал у
декількох площинах професійної діяльності, що
буде притаманне для вченого протягом всього
його життя. Він не лише активно займається до-
слідницькою, суто «кабінетною» роботою, але й
бере активну участь у створенні та діяльності
наукових організацій, а також викладає в універ-
ситетах.

З 1960 року на запрошення Гарвардського
університету О. Пріцак працює тут спочатку
гостьовим професором, у 1961-1964 роках –
професором Вашингтонського (Сієтл) універ-
ситету, а у 1964-1989 роках – продовжує про-
фесором Гарвардського університету, де далі
викладає тюркологічні дисципліни. За словами
самого О. Пріцака, він усе своє наукове життя
«ділив поміж українською історією та сходоз-
навством, з тим, що до 1968 р. сходознавство
було моєю офіційною дисципліною»17. Тому,
приїхавши до США, де в цей час перебувала
одна з найбільших українських діаспор у світі,
О. Пріцак відгукнувся на ініціативу та акції ук-
раїнських студентів створити українознавчий
центр в одному з американських університетів.
Він розробляє концепцію такого центру, вклю-
чається в його підготовку та втілює в життя за
підтримки українців США і Канади окремі
його складові, починаючи з 1967 року. В резуль-
таті у Гарвардському університеті були ство-
рені три постійні кафедри – української історії
ім. М. Грушевського, української мови ім. О.
Потебні, української літератури ім. Д. Чижев-
ського, а також Український науковий інститут
Гарвардського університету (Harvard Ukrainian
Research Institute; далі: УНІГУ). Вчений очолив
кафедру української історії та УНІГУ, якими ке-
рував до виходу на пенсію у 1989 році. Завдяки
О. Пріцакові та його однодумцям і колегам
УНІГУ, його бібліотека, науковий семінар, на-
укові періодичні видання, насамперед «Harvard
Ukrainian Studies», стали у 1970-1980-х роках,
за відсутності вільного розвитку гуманітарної
науки в той час на батьківщині, потужними на-

уковими майданчиками розвитку україністики
у світі.

Науково-організаційна, викладацька та до-
слідницька діяльність О. Пріцака та УНІГУ в
цілому відображена в бібліотеці вченого вели-
ким масивом друкованих видань, серед яких
видання «Гарвардської серії українських сту-
дій», «Гарвардської бібліотеки давнього укра-
їнського письменства» в рамках Гарвардського
проекту відзначення Тисячоліття хрещення Русі-
України, а також окремі монографічні, періо-
дичні, інформаційно-довідкові видання УНІГУ.
У 1980-х роках побачила світ низка фундамен-
тальних праць самого О. Пріцака, зокрема пер-
ший том «Походження Русі»18, збірник праць
з історії Євразії19, дослідження «Київського
листа» – одного з найдавніших писемних
пам’я ток Давньої Русі20 тощо. В архівній колек-
ції вченого представлені цілі комплекси доку-
ментів американського періоду його життя, в
тому числі особисті документи, рукописи на-
укових опублікованих і неопублікованих праць,
тексти доповідей на наукових конференціях,
рецензії, матеріали створення та діяльності
УНІГУ, його видавничих проектів, міжнарод-
них симпозіумів, документи про співпрацю з
різними міжнародними науковими інститу-
ціями, державними установами, церковними
організаціями, установами української діас-
пори, а також офіційне та приватне листування
з державними, науковими, церковними і куль-
турними інституціями та індивідуальними
кореспондентами.

У 1980-х роках О. Пріцак в рамках видавни-
чих проектів УНІГУ здійснює низку наукових
подорожей до Європи. Зокрема, він досліджує
українські, польські, турецькі, російські доку-
менти у Швеції в Стокгольмському державному
архіві (Riksarkivet, Stockholm), а також у Франції
в Дипломатичному архіві Міністерства зовніш-
ніх справ (Archives Diplomatiques. Ministére des
Affaires Ètrangéres, Paris) та у відділі рукописів
Національної бібліотеки у Парижі (Department

17 Пріцак О. Мій шлях історика… С. 74.
18 Pritsak O. Origin of Rus‘.Cambridge, Massachusetts: Harvard Ukrainian Research Institute, 1981. – V. 1. –

926 p.
19Pritsak O. Studies in Medieval Eurasian History. London: Variorum Reprints, 1981. 365 p.
20 Pritsak O., Golb N. Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century. – Ithaca and London: Cornell

University Press, 1982. – 166 p.
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des Manuscrits Bibliotheque Nationale, Paris). На за-
мовлення О. Пріцака були виготовлені мікро-
фільми досліджуваних ним архівних матеріалів,
які сьогодні в бібліотеці вченого зберігаються у
паперовому варіанті21 та у вигляді мікрофіш22.
Крім того, під час перебування у Франції О. Прі-
цак отримав від Аркадія Жуковського, правонас-
тупника Ілька Борщака в Інституті східних мов в
Парижі, частину архівних матеріалів останнього,
зокрема копії «Діарішу подрожного» Пилипа Ор-
лика та копії листування П. Орлика з Карлом XII,
кримським ханом Магометом-Гіреєм та ін.23

Ці документи творять окремий розділ архівної
колекції О.Пріцака під назвою «Матеріали архіву
Ілька Борщака»24. Результатом дослідження
О. Пріцака шведських та французьких архівів,
окрім низки статей, стало підготовлене вченим та
Орестом Субтельним факсимільне видання «Діа-
ріушу подрожного» П.Орлика в «Гарвардській
бібліотеці давнього українського письменства»25.
Окрім архівних документів, з численних наукових
подорожей вчений привозив до своєї бібліотеки
друковані видання, придбані та подаровані йому
колегами. Так, наприклад, у Швеції вчений при-
дбав стародруки безпосередньо пов’язані з пер-
шими томами його праці «Походження Русі» та
присвячені давньо скандинавському епосу і ва-
рязьким династіям26, а також книгу шведського
офіцера, учасника Полтавської битви Філіпа Йо-
гана фон Штраленберга, що містить цінний мате-
ріал історичного та мовознавчого характеру в кон-
тексті вивчення народів Сибіру, Середньої Азії та
України27.

З початку 1990-х років О. Пріцак приїхав
до України, де активно включився в академічну
діяльність, створив Інститут сходознавства
ім. А.Ю. Крим ського НАН України та його
наукові видання, долучився до створення Інсти-
туту української археографії та джерелознавства
ім. М.С. Грушевського НАН України. В Київ-
ському Національному університеті імені Тараса
Шевченка він створив кафедру історіософії, де ви-
кладав та керував роботами молодих дослідників-
аспірантів. Вчений входив до наукових рад та ред-
колегій низки видавничих проектів НАН України,
започаткував серію «Київська бібліотека давнього
українського письменства», виступав науковим
керівником та опонентом на захистах дисертацій,
був автором вступних статей до перевиданих іс-
торіографічних праць, а також рецензував праці зі
сходознавчої та української тематики. Відповідно
ці роки активної науково-організаційної та викла-
дацької діяльності вченого в Україні також пред-
ставлені в його бібліотеці, в тому числі, і друко-
ваними виданнями, і архівними доку ментами, а
саме: особистими документами, рукописами ре-
цензіями, інтерв’ю, матеріалами створення і ді-
яльності Інституту сходознавства, підготовчими
матеріалами до лекцій з історіософії тощо. Вче-
ний почав формувати свою «київську» бібліотеку,
яка поповнювалася подарованими виданнями,
придбаними книгами у книгарнях та у букіністич-
них магазинах. Так, в цей час він придбав рідкісні
київські видання XIX – першої третини ХХ ст.,
зокрема праці Володимира Антоновича28, Івана
Лучицького29 та ін. 
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21 Наукова бібліотека НаУКМА, ф. 10, оп. 1, справи 1566–1576.
22 Наукова бібліотека НаУКМА, ф. 10, оп. 4, справи 316–317, 331–335, 337.
23 Pritsak O. The First Constitution of Ukraine (5 April 1710) //Harvard Ukrainian Studies. – 1998. – Vol. XXII.

– p. 471–496.
24 Наукова бібліотека НаУКМА, ф. 10, оп. 1, справи 1610–1747.
25The Diariusz podrozny and Other Writings of Pylyp Orlyk Vol.V. 1720–1726 (Introduction by O.Pritsak and

O.Subtelny). – Cambridge, Mass.: Harvard University Press for the Ukrainian Research Institute of Harvard Uni-
versity, 1988. – xiiv, 794 p.; Vol. VI. 1727–1730. – 1988. – xxviii, 868 р.

26 Biorner E.J. Schediasma Historico Geographicum de Varegis, Heroibus Scandianis et Primis Russiae Dynastis.
– Stockholmiae : Impressum Typis Laurentii Salvii, 1743. – 181 p.; Oddr <Snorrason>, ; Reenhielm, Jacob
Isthmén: Saga Om K. Oloff Tryggwaszon i Norrege. Hwilken hafwer warit den berömligste och loftigste Konungh
i Norlanden/ och därsammestädes Christendomen först och lyckeligst utwidgat Sammanskreswen på gammal Swen-
ska eller Gothiska. Upsalae: [Keyser], 1691. – 285 p.

27 Strahlenberg, Philip Johan Tabbert von, Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. – Stockholm,
1730. – 438 S.

28 Антонович В. Твори. К: Всеукраїнська академія наук, 1932. Т. 1. 312 с.
29 Лучицкій И. Сборникъ матеріаловъ для исторіи общины и общественныхъ земель въ Лъвобережной

Украинъ XVIII в. – Кіевъ: въ Университетской типографіи, 1884. – 271 с.
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Після вимушеного повернення до США у
1996 році ця «київська» бібліотечна колекція
була перевезена до бостонського помешкання
вченого, де влилася до його основної бібліо-
теки. Протягом наступних 10 років, до своєї
смерті у 2006 році, О. Пріцак продовжував пра-
цювати над своїми дослідженнями, публіку-
вався у наукових виданнях різних країн. Зок-
рема, у 1997 і у 2003 роках вийшли відповідно
перший та другий томи «Походження Русі» ук-
раїнською мовою30. В останні роки життя
О.Пріцак працював над завершенням третього
тому «Походження Русі», який базується ви-
ключно на східних джерелах. Цей том зали-
шився неопублікованим і його машинописний
варіант зберігається в архіві вченого31. У 1998
році з’явилася синтезуюча праця О. Пріцака
про впливи західноєвропейської, арабської, хо-
заро-булгарської, візантійської метрологічної
та нумізматичної систем на розвиток монетар-
них систем в Київській Русі32. Дві останні
статті побачили світ вже після смерті вченого,
зокрема у болгарському журналі – дослідження
про арабо-болгарські взаємовідносини епохи
Середньовіччя33 та в турецькому енциклопе-
дичному виданні – про тюркських кочівників в
Південній Європі34. 

Книжковий фонд особистої бібліотеки
О. Пріцака налічує понад 20 тисяч одиниць збе-
рігання35. До нього входять рукописні книги,
стародруки, довідково-енциклопедичні видання,
словники, наукові монографії, зібрання праць
вчених, збірники документів та джерел, підруч-
ники, навчально-методичні посібники, хресто-
матії, конволюти, науково-періодичні і пресові
видання, серійні видання, каталоги видавництв,

атласи, багатотомні зібрання художніх творів
світової та української класики, художньо-мис-
тецькі альбоми, путівники, покажчики, дитяча
література тощо. Хронологічно книжковий фонд
охоплює шість останніх віків – XVI-XXI сто-
ліття. При цьому значна частина видань опублі-
кована у XIX – першій половині XХ ст. і тим
самим потрапляє під статус рідкісної та цінної
книги, що спричинює особливі умови їх збері-
гання та користування студентами і дослідни-
ками. Рукописні книги та друковані видання
створені й опубліковані майже всіма європей-
ськими мовами, в тому числі давніми і мер-
твими, а також більш, як 20 східними мовами, в
тому числі давніми і зниклими. 

Сходознавча частина книжкової колекції
кількісно переважає всі інші її тематичні складові
та становить майже 10 тисяч одиниць зберігання.
Крайні хронологічні межі сходознавчих книг є
також визначальними й для хронологічних рамок
всієї книжкової колекції, оскільки найдавнішою
є стародрукована книга арабською мовою араб-
ського географа, картографа і мандрівника XII ст.
Аль Ідрісі36. Варто наголосити, що ця книга на-
лежала А. Кримському і була передана Н. Полон-
ською-Василенко наприкінці 1941 року О. Пріца-
кові перед його від’їздом до Німеччини. Про
належність книги до бібліотеки А. Кримського
свідчать його власницький автограф на титульній
сторінці та маргіналії з перекладами українською
мовою топонімів і етнонімів на берегах низки
сторінок книги. Остання книга, що з’явилася в
колекції вченого незадовго після його смерті з
його ж статтею, це вже згадуване видання «The
Turkic Speaking Peoples. 2,000 Years of Art and
Culture From Inner Asia to the Balkans».

30 Пріцак О. Походження Русі. Т. 1. К. : Видавництво «Обереги», 1992. – 1074 с.; Його ж. Походження
Русі. Т. 2.  К.: Видавництво «Обереги», 2003. 1304 с.

31 Наукова бібліотека НаУКМА, ф. 10, оп. 1, справи 56–65.
32 Pritsak O. The origins of the Old Rus' weights and monetary systems: Two studies in Western Eurasian met-

rology and numismatics in the seventh to eleventh centuries. – Cambridge, Mass.: Distributed by Harvard University
Press for the Harvard Ukrainian Research Institute, 1998. – 172 p.

33 Прицак О. Българско-арабска кореспонденция от IX век // Минало. София, 2006. № 1. С. 16–19.
34 Pritsak O. The Turkic Nomads of Southern Europe //The Turkic Speaking Peoples. 2000 Years of Art and

Culture from Inner Asia to the Balkans. – Munich – Berlin – London – New York: Prestel Verlag, 2006. Р. 197–213.
35 Зі всією книжковою частиною особистої бібліотеки О. Пріцака можна ознайомитися та замовити в

електронному каталозі наукової бібліотеки НаУКМА за посиланням: http://aleph.ukma.kiev.ua/F
36 Al-Idrisi. De Geographia Universali: Kitāb Nuzhat al-mushtāq fī dhikr al-amṣār wa-al-aqṭār wa-al-buldān

wa-al-juzur wa-al-madā' in wa-al-āfāq. – Rome: Medici, 1592. – 326 р.
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Архівна частина особистої бібліотеки О. Прі -
цака нараховує 33725 документів, які сформовані
у 8353 справи. Виходячи з обсягу архіву та наяв-
ності окремих документальних комплексів, в про-
цесі його систематизації й опрацювання було
здійснено поділ на чотири складові частини і від-
повідно створено чотири описи37. Опис  № 1
включає науково-творчі матеріали, особисті доку-
менти, матеріали педагогічної, адміністративної,
науково-організаційної діяльності О. Прі цака, а
також зібрані ним документальні колекції. Окрім
того, цей опис містить значний за обсягом ком-
плекс підготовчих матеріалів вченого, зокрема
його власноручні виписки з опублікованих дже-

рел, архівних документів, праць інших науковців,
а також створені ним карти, схеми, лексико-гра-
матичні й бібліографічні картки тощо. Опис № 2
включає науково-творчі матеріали інших осіб,
створені кириличною абеткою. Опис №3 містить
науково-творчі матеріали інших осіб, створені ла-
тинською абеткою та східними мовами. При оп-
рацюванні документів опису № 2 та опису № 3 в
основному були збережені принципи системати-
зації самого О. Пріцака. Типологічно подібні,
вони включають: а) рукописні і машинописні
праці інших вчених (окремі з авторськими і редак-
торськими правками); б) відбитки або вирізки на-
уково-творчих праць інших вчених, що були опуб-
ліковані у наукових та науково-популярних
виданнях; в) ксерокопії наукових праць інших
вчених. Частина цих матеріалів була надіслана і
подарована О. Пріцакові авторами, а інша частина
була сформована самим вченим для своєї дослід-
ницької роботи. Значна частка цих документів має
дарчі написи, авторські та редакторські правки,
нотатки О. Пріцака й супровідні документи (за-
писки, листи, фотографії). 

Опис № 4 включає копії джерел і документів
та науково-творчі праці інших дослідників з
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37 Всі чотири описи архівної колекції О. Пріцака оцифровані і також розміщені на сайті наукової бібліо-
теки НаУКМА за посиланням: http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=459&L=1%3Cbr
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архівів, бібліотек і музеїв багатьох країн світу,
зокрема Британського музею (British Museum),
Стокгольмського державного архіву (Riksarkivet,
Stockholm), Дипломатичного архіву Міністер-
ства зовнішніх справ в Парижі (Archives Diplo-
matiques. Ministére des Affaires Ètrangéres, Paris),
відділу рукописів Національної бібліотеки в
Парижі (Department des Manuscrits Bibliotheque
Nationale, Paris), Державної бібліотеки Гам-
бурзького університету (Staats- und Universitäts-
bibliothek, Hambur), бібліотеки Ґеттінгенського
університету (Universitätsbibliothek Göttingen),
Державної бібліотеки Баварії в Мюнхені (Baye-
rische Staatsbibliothek, Münich), Товариства під-
тримки науки імені Макса Планка в Мюнхені
(Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaft, Münich), Пруської державної біб-
ліотеки в Берліні (Staatsbibliothek zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz), бібліотеки Каліфорній-
ського університету (University of California
Library), бібліотеки Вашингтонського універси-
тету (University of Washington Library), Бібліо-
теки Конгресу США (Library of Congress), Єв-
рейської національної та університетської
бібліотеки в Єрусалимі (The Jewish National and
University Library, Jerusalem), бібліотеки Палацу
Топкапі в Стамбулі (Topkapı Serail, İstanbul, Рос-
сийской национальной библиотеки Санкт-Пе-
тербурга, библиотеки Государственного музея
антропологии и этнографии РАН, Государствен-
ной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина, Российского государственного архива
древних актов в Москве та ін. Всі документи
Опису № 4 створені у вигляді мікрофільмів, мі-
крофіш та слайдів.

Широкий спектр наукових зацікавлень
О. Прі цака – філологія, порівняльне мовознав-
ство, сходознавство, всесвітня історія, історія
України, джерелознавство, бібліографія, ар-
хеографія, нумізматика, історіософія тощо,
безпосередньо відобразилися й на змістовному
наповненні всіх складових особистої бібліо-
теки вченого, віддзеркалюючи всі періоди його
наукової біографії. Сам О. Пріцак у листі до
президента НАН України Бориса Патона так
лаконічно характеризує свою бібліотеку: «…
моя бібліотека складається приблизно з 20
тисяч одиниць з кількох основних галузей схо-

дознавства, а також зі славістики та європей-
ських студій. Оскільки переважна більшість
книг, наявних в моїй бібліотеці, відсутні в Ук-
раїні, і чимало з них взагалі рідкісні, вона має
першочергове значення для розбудови гумані-
тарних, а особливо, сходознавчих наук в Ук-
раїні»38.

Особиста бібліотека О. Пріцака ілюструє всі
сфери його діяльності протягом усього життя –
науково-дослідницьку, науково-організаційну і
педагогічну та містить найповнішу колекцію
праць і творів вченого – від вірша, написаного у
гімназійні роки і опублікованого у львівському
часописі39 й до багатотомного magnum opus «По-
ходження Русі». Книжкова та архівна частини
бібліотеки органічно доповнюють одна одну і в
контексті дослідження наукового спадку вче-
ного, і в контексті реконструкції його біографії,
і в контексті відтворення наукових контактів з
великою кількістю вчених і дослідників та на-
укових інституцій різних країн світу. Оскільки
вже понад 10 років, з часу переїзду до України у
2007 році, особиста бібліотека О.Пріцака збері-
гається в науковій бібліотеці НаУКМА і активно
використовується студентами та дослідниками
України й закордону, вона виконує вже інші
соціальні, культурні і комунікативні функції, ха-
рактерні для загальнодоступних і університет-
ських бібліотек. При цьому, очевидно, її первин-
ний статус “особистої” бібліотеки О. Пріцака
зберігається і затверджений відповідно до «По-
ложення про особисті бібліотечні колекції науко-
вої бібліотеки НаУКМА» від 29 жовтня 2012
року.  За обсягом книжкового та архівного фон-
дів ця бібліотека є однією з найбільших особис-
тих колекцій в науковій бібліотеці НаУКМА.
Особиста бібліотека О. Пріцака є відображенням
наукового, інтелектуального, політичного і соці-
ально-культурного життя не лише її власника,
але й суспільств багатьох країн світу протягом
декількох останніх століть. Тому особиста біб-
ліотека О. Пріцака в однаковій мірі може розгля-
датися і як джерело відтворення важливих сю-
жетів наукової біографії вченого та його
оточення, і як джерело інформації про куль-
турно-історичні епохи, в які створювалися і фун-
кціонували писемні джерела, документи і праці,
зібрані і збережені О. Пріцаком.

Особиста бібліотека Омеляна Пріцака  в Національному університеті 
«Києво-Могилянська академія» як джерело дослідження наукової біографії вченого

38 Наукова бібліотека НаУКМА, ф. 10, оп. 1, спр. 916, арк. 20.
39 Pricak E. Horatius 7 // Filomata. Lwów. 1935. L. 71. S. 471–472.
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«Віднесіть на Україну моїй мамочці листа…».
Дослідницький потенціал колекції приватних листів

та світлин «остарбайтерів» у Державному архіві
Миколаївської області*

Проаналізовано інформативний потенціал приватної кореспонденції та світлин примусових пра-
цівників з Миколаївщини, визначено перспективу використання цих джерел для дослідження історії їх
повсякденного життя на території Третього рейху та окупованої Європи під час Другої світової війни.
Підкреслено, що епістолярна спадщина та фотодокументи «остарбайтерів» з колекції Державного
архіву Миколаївської області вперше стали предметом  джерелознавчих досліджень. З’ясовано, що ма-
теріали листування містять детальну ретроспективну інформацію, що дозволяє дослідити особли-
вості примусової праці «східних робітників» на об’єктах військово-промислового комплексу, в держав-
них установах та організаціях, у приватних господарствах населення країн, до яких було депортовано
цивільне населення з досліджуваного регіону.

Ключові слова: «остарбайтер», примусова праця, приватні листи, світлини, Миколаївщина, Третій
рейх.
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«Take a letter for my mother to Ukraine...».
Historical value of private letters collection and photos

of «ostarbeiters» in the State Archives of Mykolaiv region
To analyze the topic of Ukrainian people’s everyday life in the conditions of forced labor in the Third Reich

and the occupied European countries, the fundamental attention should be paid to analysis and introduction
of regional complexes of personal documents into scientific use. A special place among them belongs to private
letters and photographs, sent by «Ostarbeiters» from labor camps to their relatives or acquaintances to the
Mykolaiv oblast. Such documents for decades have remained uninvestigated and unpublished in their original
form up to now due to legislative restrictions, most of which expired in 2018.

*Дослідження здійснювалось за підтримки CIUS у рамках грантової програми «Research Grants in Ukrain-
ian and Ukrainian Canadian Studies in the Humanities and Social sciences, Law, Education and Library Sciences
2016–2017».



The article analyzes the informative potential of the private correspondence and photographs of forced
laborers from the Mykolaiv oblast and emphasizes that the epistolary heritage and photographic documents of
«Ostarbeiters» from the collection of the State Archives of the Mykolaiv oblast became the subject of the source
study research for the first time.

It is concluded that the availability of such powerful epistolary heritage with the original photographs is
a promising basis for studying the history of forced labor of the Mykolaiv oblast population not only in Germany
and Austria, but also in other European countries. The materials of the correspondence contain detailed ret-
rospective information that allows investigating the peculiarities of Ostarbeiters’ everyday life at the military-
industrial complex enterprises, institutions, organizations, and private farms of the population of the countries
to which Ukrainians were deported. Among the various microhistorical storylines in private correspondence
and the content of the photographs of our compatriots, we can distinguish the main elements: the process of
deportation, the types, conditions and duration of work, the size of payment for work, the standards of food,
the availability of clothing, footwear, hygiene and sanitary conditions of residence in camps, the exterior of
barracks, the features of leisure and recreation, the representation of the Nazi official policy and its changes
in relation to laborers «from the East», the use of child labor, emotions of people, interpersonal and interethnic
relations and factors affecting them, health condition and others.

Key words: «ostrabeiter», forced labor, private letters, photographs, Mykolaiv oblast, Third Reich.
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Для дослідження теми повсякденного життя
українського населення на примусових роботах
у Третьому рейху та окупованих ним європей-
ських країнах важливе значення має аналіз і вве-
дення до наукового обігу регіональних комплек-
сів документів особового походження. Окреме
місце серед них належить приватним листам та
світлинам, що надсилали «остарбайтери» з тру-
дових таборів до своїх рідних чи знайомих на
Миколаївщину. Такі документи десятиліттями
зберігалися невивченими та неопублікованими
в оригінальному вигляді донині через законо-
давчі обмеження, термін дії для більшості яких
минув у 2018 році. Робота істориків з ґрунтов-
ного дослідження ускладнювалась і через від-
сутність науково-довідкового апарату таких
фондів (описів з поіменним переліком адресан-
тів, датами надсилання листів тощо), що уне-
можливлювало предметний пошук, змушувало
дослідників «прочісувати» всі матеріали для от-
римання необхідних даних.

Попри наявність певної кількості наукових
публікацій листи і, особливо, фотографії, що
надсилали примусові робітники в Україну,

залишаються ще маловивченим корпусом до -
кументів та мають великий інформативний
потенціал для подальших досліджень з історії,
джерелознавства, етнології, фольклористики,
філології, філателії, філокартії та ін. Одними з
перших усвідомили унікальність таких джерел
окремі представники німецьких цензурних ор-
ганів, у результаті діяльності яких донині збе-
реглась «фрейбурзька колекція» – 1300 виписок
із кореспонденції українських, білоруських та
російських примусових працівників періоду
1942–1944 років. У роботі Б. Чистової та К. Чис-
това досліджено фольклорний аспект листів
примусових працівників із «фрейбурзької ко-
лекції»1. Окремої уваги заслуговує розділ, при-
свячений евфемізмам, що використовувались у
кореспонденції остарбайтерів в умовах воєнної
цензури. 

Джерелознавчий потенціал приватних
листів українських примусових працівників з
Київщини, Харківщини, Полтавщини, Донеч-
чини, Чернігівщини, АР Крим у регіональному
вимірі ґрунтовно досліджувалась у статтях
Т. Пастушенко2, М. Чиркової3, Л. Нестеренко4,

«Віднесіть на Україну моїй мамочці листа…». Дослідницький потенціал колекції 
приватних листів та світлин «остарбайтерів» у Державному архіві Миколаївської області

1 Чистова Б.Е. Преодоление рабства. Фольклор и язык остарбайтеров. 1942–1944 гг. / Состав. Чистова
Б.Е., Чистов К.В.   М. : Звенья, 1998. 199 с.

2 Пастушенко Т.В. Листи як джерело вивчення проблеми українських «остарбайтерів» періоду Другої
світової війни //Сторінки воєнної історії України. Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України.  К.,
2002.  Вип.6. С. 70–76. 

3 Чиркова М. Приватне листування як джерело з історії життя цивільного населення періоду тимчасової
нацистської окупації (на прикладі Полтавщини) // Краєзнавство. Науковий журнал. № 3 (84). 2013. С. 124–132.

4 Нестеренко Л. Епістолярій остарбайтерів як джерело вивчення повсякденного життя українців на те-
риторії Третього Рейху в роки Другої світової війни (на прикладі Срібнянського району Чернігівської області)
/ Л. Несторенко // Сіверянський літопис. 2016. № 4. С. 116–136.
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Н. Гаражи5 та у дисертаційних роботах А. Ме-
лякова6, О. Мармілової7.

Серед праць миколаївських істориків, архі-
вістів та краєзнавців можна згадати публікації
М. Шитюка8, М. Медчук9, М. Теряник10. Проте
у роботах місцевих авторів приватні листи вико-
ристовувались фрагментарно, в основному для
емоційної та візуальної ілюстрації окремих ас-
пектів життя остарбайтерів, короткої довідки
про наявність таких документів у місцевому ар-
хіві, висвітленню змісту листування між окре-
мими примусовими працівниками та їх ріднею
на основі музейних колекцій. Незважаючи на на-
явність значної кількості наукових публікацій,
що за допомогою кореспонденції розкривають
різні аспекти примусової праці українського на-
селення, приватні листи наших земляків з колек-
ції Державного архіву Миколаївської області
не стали предметом окремих джерелознавчих
досліджень.

Автор ставить за мету проаналізувати інфор-
мативний потенціал приватної кореспонденції та
світлин примусових працівників з Миколаїв-
щини, визначити роль цих джерел для дослід-
ження історії повсякденного життя «остарбай-
терів» на території Третього рейху та окупованої
Європи в роки Другої світової війни. 

Характеристика архівної колекції
Чільне місце серед документів особового

походження, що масово представлені у Дер-
жавному архіві Миколаївської області, нале-
жить листам та світлинам остарбайтерів. На-
явний корпус документів зосереджено у фонді
Р 2871 «Колекція листів радянських громадян із

німецько-фашистської каторги за 1941–1945 рр.»,
що містить 7339 одиниць зберігання. Близько 60
листів з цієї колекції належать не цивільним
примусовим працівникам, а їх рідним, які над-
силали кореспонденцію з окупованої України,
військовополоненим, які писали листи з концта-
борів, а також колаборантам. Хоч фонд і сфор-
мований у середині 50-х років ХХ ст., проте
лише в 2013 році справи описані та системати-
зовані. 

Хронологічні рамки кореспонденції від
остарбайтерів охоплюють період з січня 1942 по
січень 1944 року. В описі до фонду не вказано
його походження. На думку автора, це листи та
фотографії, що не дійшли до адресатів. Можна
припустити, що переважна більшість докумен-
тів – це трофейна колекція, яку захопили радян-
ські підрозділи у переломні моменти наступу Ра-
дянської армії у 1943 році, а згодом ці матеріали
потрапили на зберігання до обласного архіву.
Підтвердженням цієї версії є факт, що переважна
більшість листів (близько 94%) датується сер-
пнем–вереснем 1943 року. Оскільки у листопаді
1943 року вже йшли бої за р. Дніпро, були звіль-
нені деякі правобережні райони Миколаївщини,
йшла масова евакуація окупаційних військ та ад-
міністрації, імовірно поштові комунікації вже
були порушені, а тому відповідні листи не
знайшли своїх адресатів. До того ж, майже всі
листи містять поштові печатки з датою та міс-
цем відправки з трудових таборів, але не містять
штемпеля «Generalbezirk Nikolajew», що слугу-
вало б підтвердженням надходження листа за
місцем призначення. Іншою причиною, з якої
частина цих листів не дійшла до адресатів, може

5 Гаража Н.А. Письма остарбайтеров как источник микросоциальной истории и истории повседневности
Великой Отечественной войны (на материалах коллекции писем остарбайтеров в фондах государственного
архива Республики Крым) // Гуманитарные и юридические исследования. 2016. № 4. С. 24–30.

6 Меляков А.В. Масові джерела з історії депортації цивільного населення Харківщини до Німеччини в
період 1941–1943 рр. : Дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Харківський національний університет імені В. Н. Ка-
разіна. Х., 2003. 204 с.

7 Мармілова О.С. Джерела до вивчення історії остарбайтерів з Донеетччини: Дис. … канд. іст. наук :
07.00.06 / Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця, 2018. 297 с.

8 Шитюк М.М. Остарбайтери // Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни: 1941 – 1944 рр. (До
60-річя визволення області від німецько-румунських окупантів). Миколаїв : Квіт, 2004. С. 335–354.

9 Медчук М. З листів та спогадів примусових робітників Третього рейху (за фондами Держархіву Мико-
лаївської області) // Архіви України. Науково-практичний журнал. № 1–3 (256) 2005. С. 418–425.

10 Теряник М.О. Листи з минулого (Із листів жителя села Галіцинове Олелександра Селіванова до своєї
сестри Фекли Селіванової під час перебування на примусовій роботі в Німеччині) // Книга Пам’яті України:
Миколаївська обл. / Обласний центр пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності.  Т. 16. Ми-
колаїв : Іліон, 2018. С. 132–139.
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бути те, що їх не пропустили відповідні цензурні
органи, оскільки такі листи авторами написано
з порушенням встановлених вимог. Відомо, що
текст листа мав уміщуватись максимум на 15
рядках, на зворотах фотографій заборонялось
робити будь-які написи, не можна було повідом-
ляти певну інформацію тощо. Насправді, чимало
примусових працівників надсилали кореспонден-
цію з порушенням таких вимог: листи написані
дрібним почерком, зміст яких значно перевищу-
вав встановлений обсяг; на зворотах світлин міс-
титься чимало підписів, пояснень або ж навіть
продовження змісту листа; текст чи окремі його
фрагменти носили негативний, з точки зору цен-
зорів, характер, розкривали непривабливі ас-
пекти повсякденного життя людей та ін.

Географія листів колекції охоплює основні
регіони військово-промислового виробництва
та сільськогосподарського сектору Німеччини,
Австрії, Польщі, Естонії. Проте переважна біль-
шість мешканців була депортована на приму-
сову роботу до Німеччини та Австрії. Варто ви-
ділити найбільш цікаві комплекси листів та
фотографій, що розкривають різні аспекти
повсякденного життя українських примусових
працівників у Німеччині на підприємствах Бер-
ліна, Брауншвейга, Бремена, Вільгельмсхафена,
Гамбурга, Ганновера, Кенігсберга, Лібенау,
Мюнхена, Нордхаузена, Штуттгарта, в Австрії –
Відня, Лінца, Браунау-ам-інн, Міхельхаузена.

Позитивним фактором, що вплинув на задо-
вільний фізичний стан документів та відобра-
ження інформації в них є те, що кожен лист збе-
рігається окремою архівною одиницею, тобто їх
не прошивали і не підклеювали в одну справу* .
Проте певним недоліком для дослідників є те,
що на опрацювання такої колекції йде значно
більше часу, оскільки архів видає дослідникам
максимум 20–30 листів на одну вимогу.

Офіційно поштовий звʼязок «остарбайтерів»
із рідними був дозволений лише з липня 1942
року. Не існувало спеціальних приписів і правил
листування, через це поодинокі зразки кореспон-
денції українських підневільних робітників пер-
шої половини 1942 року дуже різноманітні.
Починаючи з 25 листопада 1942 року, було опуб-

ліковано правила для листування остарбайтерів.
Кожному робітнику дозволено писати по 2 листи
на місяць виключно на поштових картках. З бе-
резня 1943 року вийшли особливі трьохмовні по-
штові листівки для «остарбайтерів». Така лис-
тівка складалась з двох частин (двох карток, на
одній писав адресант, інша призначалась для від-
повіді). Як користуватись такою карткою вказу-
валось трьома мовами: німецькою, українською,
російською. Окрім листівок, остарбайтерам було
дозволено надсилати в обидва кінці мікропо-
силки вагою до 250 грамів. Остарбайтери не
могли  самостійно придбати поштові картки і
відправити кореспонденцію. Це робили комен-
данти таборів, представники адміністрації під-
приємства, господарі, у яких працював робітник.
Наказом ОКВ від 22.06.1942 року вся кореспон-
денція проходила цензуру. У Німеччині існувало
15 офіційних установ цензури, розкиданих по
всій країні. Пошта, адресована в Україну прохо-
дила цензуру в Берліні, в Центрі перевірки іно-
земного листування. Наступний етап перевірки
здійснювався на місці призначення пошти: табір-
ним начальством, а в селах і містах – старостами
та спеціальними людьми в управліннях праці11.

Масові трудові мобілізації населення Мико-
лаївщини розпочались весною 1942 року, а зго-
дом почала періодично надходити кореспонден-
ція від «остарбайтерів». На жаль, у даній
архівній колекції збереглось небагато епістоля-
ріїв за 1942 рік. Більшість приватних листів
написані у 1943 році, особливо у період серпня-
вересня. 

Статистичний аналіз листування засвідчує
цікаве гендерне співвідношення адресантів.
Весь фонд містить 7339 одиниць зберігання. За-
гальна кількість адресантів обох статей – 6799
осіб, з яких  4583 – жінки (67,4%), 2216 – чоло-
віки (32,6%). З огляду на зазначене, дана колек-
ція документів зацікавить і дослідників жіночої
історії, оскільки кількість жінок-авторів майже
у два рази більше, ніж чоловіків. До розрахунку
не включено 540 листів, у яких відомі лише
адресати. Але вони становлять лише 7,4% від
загального числа кореспонденції та несуттєво
впливають на відображення загальної картини.

«Віднесіть на Україну моїй мамочці листа…». Дослідницький потенціал колекції приватних
листів та світлин «остарбайтерів» у Державному архіві Миколаївської області

*Практика окремих архівів зберігати декілька сот листів в одній справі, грубо заклеївши фрагмент листа
реставраційним папером, спричинила до знищення частини інформації, як-от: прізвище, поштовий штемпель
з датою, адреса, назва табору, місто, інколи навіть фото.

11 Пастушенко Т.В. Вказ. праця. С. 71–72.
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Приватні листи мають ознаки, притаманні
епістолярному жанру: вказується дата напи-
сання листа, характер звернення до адресата за-
лежить від стосунків (офіційний, напівофіцій-
ний, дружній тощо), адресуються вітальні слова
до визначеного кола рідних чи знайомих, запи-
тання і прохання до членів родини чи друзів,
слова прощання разом із проханням передати ві-
тання певним особам, підпис. 

У процесі опрацювання зазначеного фонду
автором виявлено значну кількість листів, а також
266 цікавих світлин, що разом із відповідним тек-
стом відображають різні мікроісторії та широкий
спектр настроїв населення Миколаївщини в табо-
рах для східних робітників. Цей діапазон на-
строїв коливався відповідно від незадоволення
перебування у вказаних країнах у зв’язку із раб-
ськими умовами існування до навпаки – захоп-
лення «великою Німеччиною чи Австрією». 

Зміст кореспонденції разом з доданими до
неї світлинами є важливими історичними дже-
релами з вивчення історії повсякдення примусо-
вих працівників та містять найрізноманітнішу
інформацію, що дозволяє з’ясувати маршрути і
тривалість транспортування, процес розміщення
у таборах, види, умови та тривалість праці, роз-
мір її оплати, зовнішній вигляд людей, забезпе-
чення одягом, взуттям, постільними речами,
норми харчування, особливості дозвілля та від-
починку, морально-психологічний стан, здо-
ров’я в цілому, інтенсивність листування, отри-
мання посилок, міжособистісні взаємини та ін. 

Більшість кореспонденції від адресантів з
досліджуваної колекції коливається у межах від
одного до трьох листів. Аналіз їх змісту свідчить
про те, що процес листування вже тривав пев-
ний час, тому дослідники можуть отримати не-
великий обсяг інформації лише у визначений
проміжок часу після приїзду. Через це важли-
вими є зразки листів, що надсилались на етапі
депортації з пересильних таборів чи у перші дні
після прибуття за місцем призначення «остар-
байтера» та містять деякі деталі їх подорожі до
Німеччини, облаштування та розподіл по робо-
тах у місцях призначення. У своєму листі*
М. Бірюк (03.09.1943 р., Berlin Karow) повідом-
ляла: «…мамо я приїхала у Німеччину 8 суток

приїхали мені харашо було 3 комісії інавсіх ко-
місіях я здорова мамо ми як їхали дорогою да-
вали нам хар. хліб дві хлібини наден і ковбас да-
вали і масло харашо було…»12. Її сусідка по
кімнаті Є. Кривонос (04.09.1943 р., Berlin
Karow) писала рідним: «…Папашо ми як при-
хали то 4 дня не робили а тоді 1 числа у вечері
розділили по роботах. Мамо ми попали на легку
роботу ми усі вместі з дівчатами хлопці з нами
не роблять Сашка робить отдельно од нас.
А Колька лежить у лазареті ми і не знаїмо де. Ми
робимо на фірмі ми там грузимо вещі робимо ми
од 7 ранку до… [нерозбірливо – автор] вечора.
Їсти дають нам 2 рази в день 300 гр. хліба… Ми
знаходимось за берліном…»13.

Умови праці та «якість» харчування
Незважаючи на заздалегідь визначений най-

нижчий соціально-правовий статус працівників
«зі Сходу» у ієрархії іноземних робітників у Тре-
тьому рейху, аналіз їх епістоляріїв свідчить про
те, що умови, тривалість та розмір оплати їх ро-
боти, проживання та норми харчування зале-
жали від типу підприємства (державне чи при-
ватне), установи чи організації, регіону
перебування, посади, яку займали «остарбай-
тери». У найскрутнішому становищі перебували
ті люди, які потрапили на великі промислові під-
приємства, заводи військового призначення,
шахти, порти та працювали звичайними чорно-
робами на найтяжчих роботах чи шкідливих ро-
ботах. У багатьох повідомленнях люди відкрито
описували нестерпні умови праці, мізерний ра-
ціон, безправне становище, проте, як відомо,
частина таких листів не доходила до адресатів.
Марія Федина потрапила працювати на поро-
хову фабрику Лібенау (Liebenau), що була дуже
небезпечним хімічним підприємством та одним
з найбільших виробників пороху у Третьому
рейху. З трудового табору Штеєрберг (Ostarbei-
terlager Steyerberg über Stolzenau / Weser) у жов-
тні 1942 року повідомляла: «…Работаю на за-
воді. Я забула як то чотири або п’ять раз в день
їсти. Я їм два рази вдень дві неділі, а на третю
раз в день Їсти варять суп з моркви, бруква,
буряк, капуста, картошка і вода. два рази в тиж-
день четвер і ниділя картошка в мундерах і

2 ’2019Анатолій Погорєлов К Р А Є З Н А В С Т В О

*Цитати з листів подані мовою оригіналу без граматичних правок.
12 Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО), ф. р-2871, оп. 1, спр. 6315.
13 Там само, спр. 6521.



триста грам хліба. Літо минуло, а я нибачила,
ні огірка ні помідора…»14. Клавдія Пшон
(01.09.1943 р., Lager Schützenhaus І, Stgt.-Weil im
Dorf) описувала батькам свої умови роботи та
порівнювала їх зі становищем подруг, які пра-
цювали на інших підприємствах: «…Живу по-
старому, як вам вже відомо. Одержую від Шури,
Дусі і Марусі пісьма. Шура пише, що неважно,
так як і мені, а Дуська пише з великими зада-
чами, що їй дуже гарно та коники вистроює.
Роблю січас на заводі 10 г. в першу зміну з 6 г.
утра до 5 г. вечора, а в другу зміну з пів 1-го до
11 г. ночі…»15. Марія Дворецька (15.08.1943 р.,
Lager Friderike, Stuttgart-O) переповідала свій мі-
зерний раціон: «….Мамочко я живу постарому
роблю на фабриці живу в дому а не влагері.
хліба вдень зїдаю 150 гр. приварок суп та ка-
пуста з картоплею або шпінад з такіх листочків
як у нас щавель. а жир потребляю тіко внеділю
25 гр. ковбаси і 25 гр. мяса. Общим жирна
вовсю…»16. 

У листі Марії Коростілової описуються
тяжкі умови роботи, голодні будні та зверхнє
ставлення представників «панівної раси»
(11.09.1943 р., Gemeinschaftslager Brauhaus I,
Hannover-Linden): «…Мамочка! Я взяла вашу от-
крытку прочитала що вы там живете пока хо-
рошо дали вам город есть все на городе, я ма-
мочка ничего тут ни кушаю, только смотрим как
немки кушают все и огурцы и баклажаны, а я ма-
мочка стою за станком и света невижу, все зга-
дую что когдато я с вами жила вместе и ела все…
»17. Зміст листа Лілії Дубрової (Ostarbeiterlager
«Romeo», Wien ХХ/20), надісланого 23.08.1943
року з Відня до Миколаєва, цінний тим, що у
ньому описуються тривалість, умови та розмір
оплати праці, забезпечення одягом, взуттям та
харчами, вартість деяких послуг: «…Мама, рабо-
таю я 10 ч. получаю 16 м. в 2 нид. Кушать хватает
хлеба 250 гр. Робота не очень тяжелая, но очень
грязная очень жарко в цихах шум пока отрабо-
таеш те часы, то можна оглохнуть. сильно жар -
ко… Мамачка… здесь купить ничого низзя чулки
здесь простых нет только шолков. раз надел и го-

тово дали нам по юпки и по ковточки еще можно
одеть с обуви ниченого нам не давали туфли мои
еще целые много раз починялись. за то что почи-
нялись и вообще если надо починить надо дать
7–8 марок, а работаем за 7–8 марок…»18. 

Сум за родиною та Батьківщиною
Образно-емоційне сприйняття реалій свого

скрутного становища, переживань, туги за бать-
ками та рідною Україною інколи відображено у
листах примусових працівників за допомогою
фольклору чи фразеологізмів. Матюхіна Олексан-
дра (07.09.1943 р., Ostarbeiterlager Zweibrü cken,
Homburgerstraße) зверталася до рідні: «Ой! це ж
вітер це весняний тут сосни колише до матері на
Україну дочка листа пише. Ой! як міні тут вже на-
бридло ці листи писати. Міні хочеться добиться
додому до хати. Ой коли б я моя мама на це право
мала я б до тебе прилетіла та й все б розказала.
Ой! Ви пташки сизокрилі вас багато тут літа. Від-
несіть на Україну Моїй Мамочці листа…»19.

«Віднесіть на Україну моїй мамочці листа…». Дослідницький потенціал колекції приватних
листів та світлин «остарбайтерів» у Державному архіві Миколаївської області
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14 ДАМО, ф. р-2871, оп. 1, спр. 1612
15 Там само, спр. 968.
16 Там само, спр. 872.
17 ДАМО, ф. р-2871, оп. 1, спр. 5840.
18 Там само, спр. 4039.
19 Там само, спр. 250.

Марія Коростілова, 1943 р.
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У своєму листі з міста Мельдорф Олександра По-
допригора зверталася до матері з с. Привільне
Привільнянського району (нині – Баштанський
район): «Мать! пишу пісьмо от дочки, шлю тебе
привет из далека, что жива но жизнь моя рабита
отдалена, скучна и грустна. Вспомни Мать! когда
я жила дома и ходила к  подругам гулять, а тепер
я сильно обеднела, позабыли письмо написать.
Ничего мать ты дорогая!! Вскром времени вер-
нуся я домой. Расцветет жизнь наша родная и
разкажу Вам обо всем. Мама ты наша родная, не
грусти об нас, и не плач (об меня и об Феде) Мы
вернемся, живы и здоровы Положимся рядом у
ковать Будим спать в родном своем доме, Будим
кушать вместе за столом, и разказывать сонные
сказки – «А там, А там, а там…» обо всем…»20.

Виснаження, захворювання
та виробничий травматизм
Тяжка та тривала праця, недоїдання сприяли

швидкому фізичному виснаженню людей та по-
ширенню серед них хвороб, що є достатнім свід-
ченням реальних скрутних умов, від яких потер-
пала частина примусових працівників. Серед
листів, датованих осінніми місяцями 1943 року,
зустрічається інформація про те, що хворих
людей окупаційна влада нібито масово відправ-
ляє з трудових таборів «додому на лікування».
Наприклад, Андрій Литвак (19.09.1943 р., Ostar-
beiterlager Mariensiel, Wilhelmshaven) повідомляв
у вересні 1943 року наступне: «… я жив и здоров
на сиводняшний ден Мотя наши больные вы-
ехали домой 15 сентября и много. Снашиго ла-
геря 100 человек…»21. Тексти кореспонденції
свідчать, що поодинокі випадки повернення хво-
рих людей з трудових таборів мали місце у пер-
шій половині 1943 року. Проте інформація про
такі прояви масової «гуманності» нацистської
влади восени 1943 року не викликає довіри з де-
кількох міркувань: по-перше, здоров’я хворих чи
фізично виснажених людей мали б поправляти у
місцевих лазаретах; по-друге, витрачати фінан-
сові ресурси, перевантажувати трафік залізнич-
них шляхів для того, щоб масово відправити на
лікування «неповноцінних» згідно нацистських

расових переконань людей додому в умовах під-
готовки до евакуації німецької армії у зв’язку з
наступом радянських військ восени 1943 року,
поголовну депортацію працездатного населення
з окупованих територій, не мало сенсу. Імовірно,
безнадійно хворих та виснажених людей відправ-
ляли на знищення у табори смерті, а решті при-
мусових працівників повідомляли, що їх колег
відправляють «на лікування додому». У будь-
якому випадку, перевірка такої інформації потре-
бує додаткових досліджень.

У приватній кореспонденції можна чимало
віднайти інформації про травматизм на виробниц-
тві, що супроводжували остарбайтерів під час
примусових робіт. Максютенко Ніна повідомляла
батькам, що їй два рази загрожувала смерть на по-
роховій фабриці Лібенау (Ostarbeiterlager Steyer-
berg über Stolzenau / Weser), коли її електрокар, на
якому вона розвозила їжу зіштовхнувся з іншою
машиною22. Гедьєнко Ольга (Lager Stadtgraben,
Göppingen / Wttbg.) описувала причину своєї
травми та умови перебування у лікарні: «…Доро-
генька моя рідненька мамочка я уже 1,5 місяць не
писала пісьма тому що я лежу зараз у городському
госпіталі місцяць. В мене болить права нога у
спупні на згибі дуже велика рана, що я вже більш
як місяць не встаю. Рвали груші і я впала з неї.
Мамочко, робили операцію мені зараз уже харашо
не плачте, не журіться за мною. Дасть бог здоровя
то можливо побачимось коли. Не думайте, що в
мене сурьозне, я скоро можливо видужаю… По-
стель пухка і біла. Їсти дуже і дуже хорошо…»23.

Сезонний підробіток «OSTів»
Окремим українцям щастило поліпшити

своє злиденне становище шляхом сезонного під-
робітку за межами табору у приватних господар-
ствах німецьких родин. Шевченко Олександр
(08.09.1943 р., Lager Ost BERKA / über Sonder-
hausen) писав невтішного листа батькам до села
Інгулка Привільнянського району (нині – Баш-
танський): «…міні нащо харчів трохи луче як у
33 року ну низнаю якдалі ну пока що пускають
до баура работать то споживаїмось, трохи ко-
лоски собіраімо, та варимо Кутю…»24. Ященко

20 ДАМО, ф.р-2871, оп. 1, спр. 6630.
21 Там само, спр. 4303.
22 ДАМО, ф. р-2871, оп. 1, спр. 243.
23 Там само, спр. 2306.
24 Там само, спр. 6841.



Григорій (Kleinitz, kreis
Grünberg) у вересні
1943 року заспокоював
родину: «…Я січас
проживаю дуже добре
хазяйка в мене як мати
рідна годує добре…
Мама пороблю я ще в
хазяїна 1 місяць і поїду
в лагер до хлопців на 5
місяців, а весною мене
возьме він обратно до
себе…»25. 

Ті, хто вмів грати на музичних інструментах,
ставали у пригоді не тільки примусовим праців-
никам у вихідні дні, але могли заробити й на
шмат хліба на святкових заходах за межами та-
бору. Дібров Іван (Königsberg, Gemeinschaftslager
«Warthe») у серпні 1943 року надіслав фото ду-
хового оркестру з «остарбайтерів» та повідом-
ляв, що почалось трохи краще життя, бо грає на
трубі, що дозволяє трохи проганяти нудьгу26.

«Віднесіть на Україну моїй мамочці листа…». Дослідницький потенціал колекції
приватних листів та світлин «остарбайтерів» у Державному архіві Миколаївської області
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25 ДАМО, ф. р-2871, оп. 1, спр. 7289; 7288.
26 Там само, спр. 6987.

Іван Дібров у складі духового оркестру. Кенігсберг, 1943 р.

Григорій Ященко, 1943 р.

Олександр Шевченко, 
1943 р.
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Допомога з дому
Свідченням скрутного становища значної

частини українських примусових працівників є
постійні прохання у листах надіслати продукти
харчування та одяг, а також інформація про ін-
тенсивність їх надходження. Олександра Ільяна
потрапила працювати на відому в Німеччині
фабрику з виробництва жувального тютюну
«G. A. Hanewacker» (Nordhousen / Narz,
Thüringen). З її листа від 26 серпня 1943 р. діз-
наємось: «…Мамочка
16.08 я получила 37
пос. сало, малай, се-
мечки, масло 2 короб.,
мамочка спасибо что
Вы так беспокоитесь
за меня, но все же я
никакого известия не
имею уже 3 месяца
по сегодняшний день.
Жизнь моя одинокая,
скучная. Мамочка вот
еще что не шлите мне
хлеб, у меня есть, нам
дают 300 гр. и я при-
выкла, я знаю что Вы сами не имеете. Мамочка
спасибо, спасибо за все, бог даст вернусь тогда
я Вам не дам в обиду никому…»27. У кореспон-
денції інших примусових працівників можемо
знайти й такий перелік отриманих речей та про-
дуктів: «…я все получила платя носочки семичек
бубки з абрикос и абрикоси, и цвиточки…»28.

Кардинально покращити матеріальне та хар-
чове забезпечення  остарбайтерів не могли про-
дуктові та речові посилки через ряд обставин: їх
обмежена вага (250 гр.), хоч і дозволялось надси-
лати декілька штук за один раз; наявність дозволу
на надсилання родичами чи отримання власне

самими остарбайтерами таких посилок; стабільна
робота поштової мережі; скрутне матеріальне ста-
новище родин на окупованій території України.

Оплата праці та бартер
Опрацьована маса досліджуваних джерел

засвідчує, що зарплата остарбайтерів була в
межах 16–60 марок на місяць. Такий розмір кош-
тів не міг задовольнити необхідні потреби
людей через високі ціни, карткову систему отри-
мання більшості товарів у Німеччині. Виявлена
інформація дає уявлення про ціни на товари та
послуги:  «10 марок за метр белого шелка»29,
«30 марок юбка»30, «8 марок хліб»31, «прино-
шене пальто демісезонне 75 марок»32, «жіночий
ручний годинник – 75 марок»33, «кожані ботінки
50 марок, костюм 60 марок»34, «8 пятиминутных
фото – 1 марка»35, «1 папироса – 1 марка»36, «ре-
монт жіночих туфель – 7–8 марок»37.

Вочевидь, що за таких умов з поміж приму-
сових працівників набув поширення бартер. Уні-
версальною твердою «валютою» у таборах став
тютюн, наявність якого дозволяла придбати до-
даткові продукти харчування, необхідні речі,
одяг чи взуття. Надсилання тютюну влаштову-
вало також і родини примусових працівників,
оскільки виростити його у домашніх умовах
було легше, ніж передавати інколи останні про-
дукти харчування чи одяг, який можна було об-
міняти в умовах дефіциту, тютюн підходив під
вагову категорію посилок, на відміну від продук-
тів не псувався швидко. Володимир Дорошенко
з австрійського міста Лінц (Lager 51, Linz
/ Donau) у вересні 1943 року повідомляв: «…
Живу пока нічого є вшо взуця і одіця у виходний
день двоє часів імєю одні ручні одні карманні.
а з чого це я все посправляв за табак. табак
тут стоїть на високому місці…»38. Про дефіцит

27 ДАМО, ф. р-2871, оп. 1, спр. 4127.
28 Там само, спр. 5185.
29 Там само, спр. 1382.
30 Там само, спр. 3343.
31 Там само, спр. 2727.
32 Там само, спр. 1138.
33 Там само, спр. 229.
34 Там само, спр. 6140.
35 Там само, спр. 3073.
36 Там само, спр. 6137.
37 Там само, спр. 4039.
38 Там само, спр. 2828.

Олександра Ільяна, 
1943 р.



тютюну свідчать
численні пові-
домлення, з яких
також зрозуміло,
що «…навіть
німцям видають
по 3 папіроси на
один день…»39,
а примусові пра-
цівники з Укра -
їни отримують
«…20 гр. табака
и по пять сигарет
в  неделю…»40.
Гаврилова Євдо-
кія (17.09.1943 р.,
Gemeinschaftsla-
ger «Hirtenweg»,
Osnabrüсk) про-
сила не надси-
лати посилки та повідомляла, що може сама себе
забезпечити потрібними речами: «...мама я
очень благодарю вам, т. Даши и Муси за посыл.,
но очень нехорошо что вы отрываете от себся
ведь вам трудней переживать это время. Я здесь
сама и для себя смогу достать что необходимое.
А так ж с харчей мне хватает. Мама я купила
себе туфли, парусовые в лагерфюр. А в том ла-
гере где я была я за отрез сица на платье и отрез
сатина на блузку, выменяла себе туфли прилич-
ные коженые на венском каблучку. Мама я по-
лучаю по 20–25–30 марок. Но мене до получке
нехватает. Я покупаю что могу, 8 марок хлеб в
другом лагере, а также в магазинах разную зе-
лень. но насчет фрукты трудней…»41. Проблему
придбання різних речей в умовах інфляції та
карткової системи описував Василь Лобанов-
ський (28.08.1943 р., Lager 57, Linz /Donau): «…
В городі можна достать картошки, огірків і раз-
ної зелені а такого остального нічого не доста-
ниш а тільки на купони, а купон за гроші не до-
станиш а тільки за табак бо грішми ніхто не
нуждаїтся….»42.

Досить часто у листах примусові працівники
не випадкового детально описували особливості
клімату регіону, до якого вони потрапили. Більше
щастило тим, хто потрапляв до місцевості з
м’який кліматом, що дозволяв легше пережити
зиму, не витрачати кошти на придбання теплого
одягу, та й у робочих цехах чи бараках було не
так холодно. Так, Сербіна Марія писала батькам
з Відня: «…Я живу постарому. Погоды хорошие
теплые… Одется во что есть, туфли тоже есть,
если бы эта зима была бы такой, как была про-
шлая, было бы очень хорошо…»43, «…в про-
шлую зиму ходила без головного убора…»44.

«…работа моя легкая и чистая,
и в теплом помещении…»
Трохи краще харчове забезпечення та легші

умови праці мали ті остарбайтери (особливо
жінки), які уникли праці на шкідливому чи тяж-
кому виробництві, потрапили до міських лаза-
ретів, будинків для догляду за людьми похилого
віку, працювали на табірних кухнях підприємств
та організацій, в офіцерських столових, ресто-
ранах чи готелях, працювали перекладачами,
займали низові керівні посади або були «кра-
щими на виробництві», у приватному та сіль-
ськогосподарському секторі та ін. Віра Куделя
потрапила до знаного в Німеччині центру для
догляду за людьми похилого віку «Egestorff-
Stiftung-Altenheim» (Osterholz-Tenever, Bremen)
у Бремені, де працювала на кухні з багатьма
українськими дівчатами: «…На другий день
ідем ми на роботу і ці дівчата вместі з нами вони
вже по году, по німецькі добре говорять вони в
нас за переводчиків, і поставили нас на кухню
так шо нам тут дуже добре, їсти є все і спать
комната красіва нас знаходиться 3 дівчат… Їсти
в нас є і досі сало і сухарі ми його вже не їмо бо
нам вдосталь всього. Ми гуляєм в саду коло
нашої кімнати. Природа мені дуже наравиця
красіво зелено…»45. Лук’яненко Євгенія у Дюс-
сельдорфі трудилася «на льотческій кухні»,
зранку прибирала у ресторані, а потім готувала
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39 ДАМО, ф. р-2871, оп. 1, спр. 1913.
40 Там само, спр. 4395.
41 Там само, спр. 2727.
42 Там само, спр. 3021.
43 Там само, спр. 4659.
44 Там само, спр. 4669.
45 Там само, спр. 2026.

Володимир Дорошенко, 
1943 р.



обід46. Махов Микола у Кенігсберзі («Warthe»
Lager, Königsberg), як один з кращих спеціаліс-
тів по табору, у складі 21 чоловіка отримав білу
білизну та мешкав в окремій кімнаті47. Требухіна
Олександра робила у жіночому таборі м. Оснаб-
рюк (Gemeinschaftslager Osnabrück-Süd, Lg 1)
разом з іноземними працівниками, їду отриму-
вала нарівні з голландцями, тому на їх заводі
було краще, ніж в інших місцях48. Капша Василь
працював у фірмі F. Göbber & Co. (Eystrup /
Weser), що з моменту заснування у 1888 році
Фрідріхом Гьоббером й донині займається пере-
робкою фруктів та ягід на варення, джеми та ін.
У листах повідомляв: «…Дорога моя мамаша
нам наш шеф фабрики построїв байрак для своїх
робочих нам тут луче нас мало барак здоровий
нас усього 20 чоловік 10 руських 10 поляків
усігда наволі кормлять харашо…»49. Посашкова
Мотрона (Мотя) разом з Галиною Безручко з
Єланецького району потрапили на фабрику з

виробництва дитячих іграшок у швабському
місті Гьоппінгені (Lager Glocke, Göppingen /
Württ). У листі у період з січня по травень 1943
року М. Посашкова повідомляла: «…работаем
на фабрике вместе з Галею дорогие папа ша и ма-
мочка работа моя легкая и чиста и в теплом
помещении… гулять ходим каждое воскресе-
нье…»50, «…кушаем 3 раза в день….»51, «…жа-
лованье нам прибавили получаю за 2 недели
23 марки на работе обращаются з нами дуже
добре уси женщины уважают нас…»52. Легші
умови праці мали й ті, хто працював у таборах
чоботарями53, ремонтували або шили одяг54. По-
рошина Таня працювала на ковбасному заводі
фірми Fritz Ahrberg у столиці сучасної федераль-
ної землі Нижня Саксонія у м. Ганновері (Han-
nover-Linden). У вересні 1943 року описувала
свій посилений раціон так: «…знаю хорошо что
и дома сейчас не добро мы хоть получаем 300
гр. хлеба печеного, хорошего как у нас был на
1,5 кг. У нас варят в понедельник суп с капустой
на другой день картошку и что небудь мясное
3-й день суп с морквой, 4-й картошка в мундерах
и подлива с гарчици 5-й день картошка, подлива
мясная, красная или белая или зеленая капуста
и суп редкий, в субботу суп все вместе квасоля
со стручками, морква, цветная, белая капуста,
горох, соленые огурцы вся сместь но все варят
укусное, жирное. Сначало было плохое но те-
перь привыкли ко всему. Часто варят кисель или
вареные яблоки или груши, сливы на второе
ложки по 3-ри часто жарят картошку с яйцами
до шпинату или до зеленой капусты. Шпинат это
такое зелень как щавель только не кислое…»55.

«У нас все здесь так тихо и спокойно, 
что не верится даже, что война»
Частина документів певною мірою дисонує

з усталеною ще за радянських часів концепцією
про виключно негативний досвід та тяжкі умови
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46 ДАМО, ф. р-2871, оп. 1, спр. 432.
47 Там само, спр. 4377.
48 Там само, спр. 427.
49 Там само, спр. 6091.
50 Там само, спр. 2474.
51 Там само, спр. 2478.
52 Там само, спр. 2475.
53 Там само, спр. 6137.
54 Там само, спр. 1091.
55 Там само, спр. 3151.
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всіх примусових працівників, адже деякі з них у
листах описують відносно нормальний режим
роботи в обставинах війни, людяне ставлення
деяких господарів, створення родин та народ-
ження дітей, плани на майбутнє, на світлинах
постають перед дослідниками усміхненими, з
«німецьким зачісками», «у костюмах», «ходять
у кіно», «п’ють пиво та сітро», «весело прово-
дять дозвілля у вихідні чи святкові дні», «засма-
гають на Дунаї», «захоплюються красою німець-
ких міст” та ін. Наприклад, сестри Олена та
Євгенія Панченко 24 вересня 1943 року писали
з тюрінгського міста Гера (Lager Dürrenebers -
dorferstraße, Gera) батькам до Миколаєва, пові-
домляючи про своє тихе та спокійне життя:
«…Живем по старому хорошо. Высылаем Вам
свои фото с прическами. Сейчас идет мелкий
дождь, пасмурно, а Женя тянет в кино. Сегодня
19.09. Воскресенье. Уже вечер. Я оканчиваю от-
крытку. Пришли из кино. Очень интересный
фильм «Смейся, паяц!». Дома часто передавали
такую оперу. Вчера ходили в город, фотографи-
ровались. В воскресенье открыты только кино.
У нас утром уже прохладно. Ходим на работу
уже в жакетах. Но днем бывает еще очень
жарко… У нас все здесь так тихо и спокойно,
что не верится даже, что война (если бы не га-
зеты, то можно было бы думать, что война такой
пустяк о котором не стоит думать)…»56. Маємо
й чимало схожих епістоляріїв з трудових таборів
Берліну. Ковальова Анна (18.08.1943 р., Geme-
inschaftslager (R Lager) «TURBO», Berlin) надси-
лала повідомлення на Снігурівщину: «…Я живу

на

старім місці, працюю на фабриці, де й раніше,
робота легка, за роботу мені тут дуже харашо!
як би це дома так. Їжа нам хароша, два рази у
день, суп засмажений, хороший. роблю я із 6 до
5 вечора. У суботу до обіду, в неділю вихідний,
коли празник, то не робимо. Все харашо, тіко
плохо, що я за вами поскучала не бачу вас.
Одежі в мене хватає і все є що хочете, не так,
як дома платя і юпка, а тут, що хоч тей є і наді-
вай, ми всі дівчата подоставали і платя хароші
і кофти, і юпки і туфлі. У неділю ходю в город
у парк, у кіно. На качелі катаюсь, все харашо,
весело проводу день. Як коли буває кому іме-
нини, то купляємо сітра, пива, вина і гуляємо,
як зможемо, у лагері три гармошки, у байраці
грають вечері, вечері весело гуляють всі, а
ранок,  робота. Прошу вас не журіться за мною,
я живу харашо…»57.
Степаненко Марія
(Berlin-Lichtenberg
0,18), розповідаючи
про постійні авіа-
удари по місту та
необхідність пере-
бувати у бункерах,
надіслала гарні
фото, повідомляла:
«…живу я хорошо
и одежды много но
придеца продавать
бо мне тяжело но-
сить собою…»58.

З точки зору
дослідження інди-
відуального досвіду примусової праці досить
інформативними є листи Надії Ігнатенко (Os-
tarbeiterlager «Romeo», Wien ХХ/20), надісла-
них з Відня на Миколаївщину у період серпня-
вересня 1943 року. В одному з них міститься
цікаве фото, імовірно у компанії офіцера СС, а
у тексті листа повідомлялось: «…Мне посрав-
нению гораздо лучше, чем вам. Я имею очень
много свободного времени, хожу в кино, и во-
обще есть где и что посмотреть, а также хожу
на Дунай загорать….»59. Текст іншого повідом-
лення містив наступну інформацію: «…В мене
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56 ДАМО, ф.р-2871, оп. 1, спр. 4530.
57 Там само, спр. 7039.
58 Там само, спр. 3263; 3262.
59 Там само, спр. 5187.

Марія Степаненко,
1943 р. 

Олена та Євгенія Панченко, 1943 р.



все пока хорошо, так що за мене зовсім не бес-
покойтесь. Мені не приходиться так робить, як
прийшлось бідненькій Ірочці. Тоді було ха-
рашо, а тепер ще лучше… Тут урожай хорош.
Літо тут не буває таке жарке як у нас дома, а
зіма тепла. Я не можу успокоится, нащо я за-
брала теплі вещи. Нам в бараках часто делают
дезинфекцию от клопов…»60.

Безтурботними також виглядають окремі
повідомлення, надіслані з міста Вільгельмсха-
фен (20.09.1943 р., Ostarbeiterlager Mariensiel,
Wilhelmshaven): «…Ми живемо добре. Я роблю
на кухні, а Юра в городі при гаражі. Живемо
добре, п’ємо, гуляємо та Вас згадуємо, а ви про
нас уже й забули, мабуть... Вдівання є, взування
є, все є, тільки Вас нема…»61.

Як не парадоксально, незважаючи на війну,
тугу за Україною, для більшості остарбайтерів
примусова праця на території Третього рейху
була єдиним у житті досвідом виїзду за кордон,
тому зрозуміло, що інколи левову частину листа
займали захоплюючі описи невідомої до того
часу країни. Щербина Леонід у листі від
27.08.1943 року (Gemeinschaftslager «Warthe»,
Königsberg) ділився емоційними враженнями із
сестрою: «…Вы думаете что здесь нивсе растет
что на Украине, то насчатье мое пришлось уви-
дет, так как пощастило побывать за городом в
десяти километрах, кроме хороших лесов, еще
много есть и садов фрукты теже самые, что и в
нас, кроме абрикос видел какие здес ростуть

огурцы длиною в две четверти, помидоры
ростуть как в нас виноград каждый куст в от-
дельности. Фруктовые деревья растут не очень
большие. Но что еще мне нравица это белинькие
небольшие но двух этажные домики, потопаю-
щие влесах, всадах и вообще в зелени, что соз-
дают очень приятные живописные уголки, и еще
представ эта же картина стоит перед маленьким
озерком в котором видиш отражение такое же,
точно в зеркале…»62.

Наявна епістолярна спадщина остарбайтерів
дозволяє помітити різницю між умовами життя
і праці на великих об’єктах військо-промисло-
вого комплексу та повсякденним життям у
німецьких, австрійських та інших родинах.
Один з примусових працівників на прізвище
Маліков, який працював в австрійському місті
Кніттельфельд (Knittelfeld), у своєму листі роз-
повідав про ставлення його господаря до нього:
«…я жив-здоров живеця мені харашо, тільки
одно плохо шо скучаю дуже додому роботи
дужи багато ну привик то робиш цілий день і
начи не наробився робиш з 6 до і до девяті не-
діля виходной і получаєш 20 марок у місяць така
ставка дівчата получають 16 марок у місяць ну
міні хазяїн дає кождої неділі 5 марок на пиво на
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60 ДАМО, ф.р-2871, оп. 1, спр. 5186.
61 Там само, спр. 1437.
62 ДАМО, ф.р-2871, оп. 1, спр. 7283.

Фото 11. Надія Ігнатенко 
(імовірно – ліворуч), 1943 р.



сітро і на кіно каждої неділі… справив мені кос-
тюм такий як і в його ботінки нові на неділю і для
роботи є добрі ботінки босий не ходю і ше хочу я
щоб він купив часи ну не знаю чи купи обуви
можна тут достать і одягу також …ну не так як
дома…»63. Іван Петренко працював у приватній
садибі на території німецької комуни Тіц (Titz) та
описував своє життя так: «…Мій хазяїн дав ще
сьогодні чисту рубашку на неділю і на роботу бо-
тики, такі як давн Вашіх на ж.д., істи харашо,
тільки робить треба добре, але це не біда. Гулять
у неділю можна в друге село, там збіраються ук-
раїнці. Тут села близько 3–4 км і село. І дороги
добрі, можна і в дощ велосипедом поїхать, і я
думаю сьогодні гулять велосипедом їхать…»64.

Автор свідомий того, що написання вище-
зазначених листів відбувалось в умовах жор-
сткого контролю відповідних нацистських
органів. Проте особливість цих документів
полягав тому, що їх зміст на момент створення
не залежав від радянської цензури. Люди могли
вільніше писати саме про позитивні речі, якщо
вони реально мали місце, наприклад: нормальні
відносини з «роботодавцями», «краще життя,
ніж вдома», захоплювання красою німецьких
міст чи досконалістю виробництва тощо. Зви-
чайно, окремі дослідники можуть критично за-
уважити, що, мовляв, більшість позивної інфор-
мації про своє становище – це лише евфемізми,
за допомогою яких примусові працівники нама-
гались описати своє злиденне життя. Проте, на
нашу думку, завдяки зазначеній особливості
вони значно відрізняються від інформативного
навантаження «фільтраційних справ», «опиту-
вальних листів» чи спогадів періоду 1945–1946
років, у яких люди, розуміючи небезпеку відвер-
тості з працівниками радянських контррозвіду-
вальних органів чи уповноважених, змушені
були розповідати виключно про негативний до-
свід перебування за кордоном. 

Міжособистісні стосунки та шлюбні
відносини
Приватні листи слугують джерелом дослід-

ження міжособистісних відносин як між приму-
совими працівниками у трудових таборах, так із
членами родини, які залишились на території

окупованої Миколаївщини. Розставання між
молодими людьми чи подружніми парами бо-
ляче впливала на психологічний стан примусо-
вих працівників, які замість листів-підтримки
від рідних змушені були реагувати на їх рев-
нощі, образи, запевняти у подружній вірності
та ін. Сидоренко Лідія (10.08.1943 р., Gemein-
schaftslager (R Lager) «TURBO», Berlin) у
своєму листі писала: «…Здравствуй мой люби-
мый Владимир! Шлю тебе привет с горячим
поцелуем! Володя, ну ты мне скажи, сколько же
можно тебе писать? Дорогой Володичка, по-
верь мне, мой милый, что пишу безсчетную
откр. А ты мне пишешь что? Возможно откр.
не доходят. Скоро получишь. Ох! Мой дорого-
ценный друг, мне так стало тяжело и обидно,
что ты такое пишешь! В чем я виновна? Как
почитала твою откр., я плакала! Разве это
можно, разве я тебя забуду? О! Нет, не забыла
и не забуду! Пока буду жива. Володичка, ты в
моем сердце день и ночь, с головы не выхо-
дишь, каждую минуту я вспоминаю тебя! Так
что же еще тебе нада от меня? Как можно
больше любить, наверно никто так не сумеет,
как я. Только лишь не забывай меня! Володя,
поверь, клянусь тебе, живу только лишь для
тебя! Ну больше хватит, для тебя, я думаю по-
нятно самому. Не обижайся, как получишь эту
откр., то дай ответ…Живу хорошо, ничем не
нуждаюсь… А пока прощай. Жму крепко пра-
вую руку и целую много раз! Твой друг Лида…
(фото 5-минутное,  шла с работы и мимоходом
сфотографировалась)…»65. 

Численні епістолярії розкривають також і
деякі табуйовані теми: шлюб між примусовими
працівниками, народження дітей, інтимні відно-
сини. Мусимо не забувати, що переважна біль-
шість людей, які були депортовані на примусову
працю, – це молодь віком 17–30 років. Через
перебування в екстремальному вирі подій, в
умовах невиразного майбутнього примусові пра-
цівники жили нормальним людським життям в
усіх його проявах: створювали родини, народ-
жували дітей, «гуляли» та ін. У приватній корес-
понденції можемо знайти повідомлення про
те, що «…Клава Цурканова вийшла заміж за
Михайла Шполяренка Єланецького району село
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63 ДАМО, ф.р-2871, оп. 1, спр. 6140.
64 Там само, спр. 319.
65 ДАМО, ф.р-2871, оп. 1, спр. 7202.



Свята та дозвілля
Попри невелику кількість збережених листів, да-

тованих груднем 1942 та першою половиною 1943
року, особливе зацікавлення у дослідників викликає
відображення у повідомленнях теми проведення до-
звілля та відзначення різних знаменних подій у житті
примусових працівників. З огляду на це, маємо лише
певне уявлення про особливості святкування ключо-
вих християнських свят, Нового року, днів народ-
ження та ін. Наприклад, примусові працівниці, які
працювали на кухні табору Штеєрберг порохового за-
воду Лібенау (Ostarbeiterlager Steyerberg über Stolze-
nau / Weser), так описували святкування Різдва: «…
Празнували рождество 4 дня заводи не робили і всі
дні грали по столових гармошки нам вихідного не-
було людям їсти давали на призник були подарки по
300 грам піченья і 4 дня на обід картошка…»70. У ко-
ротких повідомленнях зустрічаємо згадки про вша-
нування весняного циклу свят 1943 року: «…празну-
вали пасху 4 дня гуляли ниработали з 25 по 27...»71,
«… Празнували тройцю 3 дня…»72. 

У більшості українських остарбайтерів щоден-
ний робочий день тривав 10–12 годин. Після роботи,
якщо в когось ще залишались сили та настрій, ро-
бітники мали право гуляти до 9-ї вечора. В суботу
працювали до 12-ї години, а вихідний припадав на
неділю. Люди гуртувалась та разом проводили до-
звілля як у таборах, так і в місті. Під час прогулянок
молодь намагалась сфотографуватись. Світлини є
цінним доповненням до тексту приватної кореспон-
денції примусових працівників та є унікальним істо-
ричним джерелом, що образно розкриває різні ас-
пекти їх життя, емоцій, зовнішнього фізичного
вигляду, наявного одягу, взуття, способи та місце
проведення дозвілля та ін.

Одними із способів відпочинку та розвіювання
туги були пісні, колективні танці під музичні інстру-
менти (гітари, баяни), що привозили з дому. Досить
популярними були прогулянки міськими вулицями
та парками, відвідування кінотеатрів, у сільській
місцевості – збори молоді у сусідніх селах, відстань
між якими була невелика, відвідування лісу для зби-
рання ягід, променаду і “не тільки” та ін. (див. фото).

Новояневка…»66, «…кузен одружився на по-
лячці…»67, «…всі 350 дівчат у таборі гуляють
з кавалєрами…»68 та ін. 

Авторові вдалось віднайти унікальне
письмове та візуальне підтвердження народ-
ження дітей у наших земляків, які працю-
вали у приватній садибі J. Riedemam у місті
Ітерзен (Uetersen / Holstein). У своєму листі
Володимир і Наталя Троянівські сповіщали
своїх батьків у Новоодеському районі про
цю щасливу новину, а також про нові об-
новки: «…Тамарі сьогодні 4 м-ць вже все
їсть. Ми купили Володі харош костюм, часи
і трубу. Ми пока не голі і не голодні…»69.
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66 ДАМО, ф.р-2871, оп. 1, спр. 318.
67 Там само, спр. 4399.
68 Там само, спр. 6619.
69 ДАМО, ф. р-2871, оп. 1, спр. 6019.
70 Там само, спр. 233.
71 Там само, спр. 2470.
72 Там само, спр. 269.
75 ДАМО, ф. р-2871, оп. 1, спр. 5249.

Володимир, Наталя і Тамара Троянівські,
1943 р.
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Прогулянка українських примусових працівників. Гамбург, 1943 р. 
Світлина з листа Іван Глухмана, (Ostarbeiterlager Moordam 101, Hamburg-Harburg)74

73 ДАМО, ф.р-2871, оп. 1, спр. 4039.
74 Там само, спр. 5760.

Танці у вихідний (святковий день). Ostarbeiterlager «Romeo», Wien ХХ/20, Відень 1943 р.
Світлина з листа Лілії Дубрової73



Інформативний потенціал світлин
Досліджувана автором колекція епістоляріїв

примусових працівників нараховує 266 фото та
географічно розподіляється наступним чином:
Німеччина – 196 світлин, Австрія – 49, Польща –
12, Естонія – 8, одне фото надіслане з пересиль-
ного табору м. Львова. За змістом і характером
об’єктів світлини остарбайтерів поділяються на
два види: подієві та портретні. Аналіз змісту
фотодокументів і текстової частини листів до-
зволяє умовно розділити всі світлини на де-
кілька типів за місцем створення: 1. Виготовлені
на біржах праці у місцях призначення (для доку-
ментів). 2. Зроблені у таборах фотографами, яких
спеціально запрошували на територію трудових
таборів для виготовлення колективних чи інди-
відуальних світлин. 3. Зроблені у вуличних фо-
токабінах для п’ятихвилинних знімків. 4. Ство-
рені у фотостудіях. 5. Виготовлені у приватних
садибах населення, у яких працювали «остар-
байтери». 6. Зроблені професійними фотогра-
фами на вулицях під час прогулянок примусових
працівників містом, парками та ін.

Чимало знайдених світлин дозволяють
встановити також їх авторство, оскільки на зво-
роті містять штампи з назвами та адресами фо-
тостудій, прізвищами фотомайстрів, у яких наші
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Прогулянка 
лісом. 
Грос Ільзеде, 
1943 р.
Світлина 
з листа 
Євгенії 
Новоковської.
(Lager Für 
Ostarbeiterinen 
“Erika”, Groß I
lsede 
(Hannover)75

Петро та Андрій Цуркани, 1943 р.
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76 ДАМО, ф. р-2871, оп. 1, спр. 3225.
77 Там само, спр. 2964.
78 Там само, спр. 5451.
79 Там само, спр. 2964.

земляки фотографувались у вільний від роботи
час. Наприклад, на звороті фото братів Петра та
Андрія Цурканів, надісланого з австрійського
села Міхельзаухен до села Пересадівка, містить
Віденську адресу: «FOTO HEINRICH UTTEN-
THALLER. WIEN, XVII. KALVARIENBERG-
GASSE, Nr. 65»76.

Одна з проблем, яку дозволяють вирішити
наявні світлини у листах, – це візуалізація та
ідентифікація автора листа як через одноосібну
фотографію, так і на колективній відповідно.
Наприклад, маємо два листа Качавської Марії
з північнонімецького міста Брауншвейг (Braun-
schweig), де на одному фото зображено три
жінки77, а на іншому – дві78. У першому листі
написано, що на світлині зображені «…Гладун
Марія, Марія Н. і я…» (тобто вона, М. Качав-
ська – автор)79. На обох фотографіях є дві й ті
самі жінки (у білому платті та у береті). Зрозу-
міло, що хтось з них є М. Качавська Але у
якому порядку потрібно починати візуальну
ідентифікацію? Зліва направо чи справа на-
ліво? Проте, віднайшовши світлину та лист
Гладун Марії, проаналізувавши зміст кореспон-
денції та фото графій усіх авторів, зрештою
стає зрозуміло, хто з них Качавська Марія, а
хто Гладун Марія.

М. Гладун (праворуч), 1943 р.

М. Качавська (праворуч), 
М. Гладун  (ліворуч), 

1943 р.

М. Качавська (праворуч), 1943 р



Надзвичайно цінним історичним джерелом
є ті світлини, на яких зображено табірну терито-
рію, фрагменти бараків, будівель, робочий чи
святковий одяг людей та ін. У кінці серпня 1943
року Анна Дорошенко надіслала фотографію зі
своїм другом Анатолієм з Берліна (Lager № 400,
Berlin-Lichtenberg), на якій можна розгледіти
низькі дерев’яні бараки, огороджену колючим
дротом територію, де міститься щось схоже на
клумбу, на якій ростуть квіти, соняшники, мож-
ливо, якість овочі80.

Чимало приватних документів зафіксували
злочинну політику депортації та використання
нацистськими окупантами неповнолітніх укра-
їнських підлітків на примусових роботах або
батьків з маленькими дітьми. Свої 16 років мо-
лодь зустрічала у німецьких робочих таборах,
далеко від дому та своєї родини81. 
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80 ДАМО, ф. р-2871, оп. 1, спр. 4033.
81 Там само, спр. 5936.

Фото малолітніх примусових працівників з листа Анатолія Шуматія. Ганновер, 1943 р.

Анна Дорошенко 
зі своїм другом Анатолієм, 

1943 р..
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82 ДАМО, ф. р-2871, оп. 1, спр. 1299.
83 Там само, спр. 5125.
84 Там само, спр. 4126.
85 Там само, спр. 4006.
86 Там само, спр. 3153.
87 Там само, спр. 4126.

Окремі унікальні фото відображають вико-
ристання праці українських підлітків 14-16 років
на підприємствах нижньосаксонського міста
Ганновер, нагрудні «OSTи», робочий спецодяг,
дерев’яні колодки на ногах замість взуття, пред-
ставників німецької адміністрації чи майстрів
(Lagergemeinschafts Hannover e.V., Mühlenberg
Ricklingen)82.

Кореспонденція остарбайтерів за період
літа–осені 1943 року рясніє повідомленнями про
наявність у таборах родин з маленькими діть -
ми83, інформацією про облави на окупованій те-
риторії України, поголовне вивезення населення
«…и детей до 30 года в Германию…»84.

Приватні листи та фото як ключ 
до пошуку інформації про загиблих
чи «переміщених осіб»
Опрацьований автором корпус документів

містить важливі деталі для дослідження історії
примусової праці на окремо взятих військових чи
промислових об’єктах. Зокрема, це з’ясування
конкретних прізвищ і доль людей, що працювали
на різних об’єктах, але вижили та повернулись до
СРСР. Проте особливої уваги потребує дослід-
ження біографії тих осіб, які були фізично зни-
щені, загинули у Німеччині чи Австрії через тяжкі
умови примусової праці, під час дій союзницької
бомбардувальної авіації або не повернулись до
СРСР через власні політичні погляди і становлять
так звану категорію «переміщених осіб». Так, по-
рівнюючи прізвища авторів листів та наявні ар-
хівні файли на всіх репатріантів, що повернулись
до Миколаївської області, можна помітити велику
кількість людей, які, напевне, відсутні з вищезаз-
начених причин. Зусилля автора з перевірки ін-
формації про деяких авторів листів у наявних
фільтраційних справах, опитувальних листах,
спогадах показали перспективу проведення до-
сліджень за вищезазначеними аспектами. Дослід-
ники, які аналізували джерелознавчий потенціал
епістолярію «остарбайтерів», не звертали увагу,
що цей комплекс документів є ключем до пошуку
у вказаних автором напрямках.

Більшість трудових таборів для «східних
працівників» зосереджувалась у безпосередній
близькості до промислових об’єктів, тому дуже
потерпали від дій бомбардувальної британської
авіації чи інших союзників. Тема авіанальотів є
однією з магістральних тем листування. Доку-
менти свідчать, що після тяжкого робочого дня
люди не могли спокійно відпочити вночі, і це ще
більше виснажувало психічно та фізично й так
втомлених людей. Зрозуміло, що під час «кили-
мових бомбардувань» значна кількість житлових
бараків знищувалась разом з людьми, ніякої при-
томної статистики з цього приводу не існує. Ті,
хто вижили, залишалась на певний час без нор-
мальних умов існування. Результати таких на-
льотів часто описувалось відкрито. Діковський
Микола у серпні 1943 року з Гамбурга повідом-
ляв (Ostarbeiter-Gemeinschaftslager Hamburg 48):
«…За одну ночь половины Гамбурга не стало
если не больше также пострадали и мы во все
бараки были попадания зажигательных бомб но
только 3 сгорело в остальных мы успели ликви-
дировать огонь. Мой барак сгорел также. Когда
мы тушили огонь то прямо в комнату упал сби-
тый самолет и после этого уже ничего нельзя
было сделать…»85 (частина листа залита цензо-
рами фарбою – автор). Через цензурні правки
багато остарбайтерів повідомляли, що їх турбу-
ють «комарі» (літаки – автор)86 або прилітають
«летные птици»87, тому сплять неспокійно.

Динаміка змін у житті примусових 
працівників
Листування примусових працівників дозво-

ляє простежити динаміку змін у житті людей, що
засвідчувала покращення або погіршення умов
роботи, харчування чи забезпечення одягом упро-
довж певного періоду. Одні остарбайтери пові-
домляли про нормальне становище одразу після
потрапляння до таборів, інші навпаки – одразу
було погано, а згодом життя покращувалось.
У таких листах з-поміж іншої інформації трапля-
ються цікаві дані про кількість примусових робіт-
ників у конкретному таборі та співвідношення за



статями. У листі Надії Дречко (30.08.1943 р.,
Lager Veronika, Unterwellenborn / b. Saalfeld-S) зна-
ходимо наступне: «…Я Вам писала, що мені ха-
рашо було. Ну зараз похужало, не знаю чому чи
тому, що тепер нас більше у лагері. То було у ла-
гері 40 дів. а тепер 150 хлопців було 600, а тепер
700…»88. Осіпов Іван (06.09.1943 р., Lager Donau,
Wien 141) повідомляв: «…утром суп в обед пер-
вое и второе вечером тоже суп хлеба 400 грам на
сутки но мы ище докупаем чичас. Много лучи чем
было сразу... я в суботу получил верхную рубаху
сподники и піджачок а севодня получил рабочий
костюм синий всо для работы а для виходного
сами купляем но одежа дорогі…»89.

Деякі епістолярії за період літа–осені 1943 ро -
ку вказують певне поліпшення не тільки у забез-
печенні, але й послаблення жорсткого контролю
за «східними працівниками», у результаті чого
згодом люди виходили у місто без наглядачів. На-
приклад, Озеров Іван (Gemeinschaftslager Kampstr.,
Büdelsdof ü. Rensburg) у липні 1943 року повідом-
ляв, що у місто виходять ще у супроводі: «…в нас
сечас пока стало хорошо харчи влучели. Воскри-
сеня нас водили в кино в город было звуковое
кино. После кина ведут до канала чтобы мы купа-
лись хто не хочит купаца то шеф загоняет всех
воду чтобы купалис. варят нам два раза вдень во-
беде и вечерам. А утром хлеба пайка и масла…»90. 

Лист Полякова Фе-
дора (Hannover-N, Lager
Birke), надісланий у ве-
ресні 1943 року на Мико-
лаївщину, наскрізь про-
низаний нестримною
радістю: «Дорогія роди-
телі спешу сообщіть что
я жив здоров чего и вам
жилаю спешу сообщіть
свою радостною весть
09.09.1943 єто мой день
второго народження ве-
тоть день я вішол на
волю в городе в кіно до-
рогія я сій час вольний

как птіца я сійчас на всех неметких правах я по-
лучатиму гроші також в рівні з німецьким робіт-
ником я вже ниношу більше оста я неимею ніка-
кой одзнаки я імею право зайті в любоє
культурноє место самі пойміте я живу много
лучше чем дома я получаю сій час очінь хорошую
піщу…»91.

Аналіз приватних листів остарбайтерів за-
свідчує, що статус примусового працівника пев-
ною мірою залежав від того, яким чином вони по-
трапляли до Німеччини: добровільно, примусово
по мобілізації, депортовані з тюрьми чи             та-
бору поліції безпеки та СД для цивільного насе-
лення за порушення окупаційного порядку та ін.
Гофман Генріх (09.09.1943 р., Lager Banterweg IV
hams IV/I) просив брата Йогана надіслати доку-
мент від коменданта, що він добровільно приїхав
до Німеччини92. Фролов Олексій (24.09.1943 р.,
Gemeinschaftslager der D.A.F., Durchgangslager des
Arb. Amte, Halle) турбувався про долю засудже-
ного дядька: «…Теперь только стало ясно за
дядю, очень не хорошо получилось, если бы он
знал мой адрес мы бы здесь списались, а так нет
возможности… Если дядя в Германии, то ему не
будет плохо. Я уже встречал здесь таких, в каком
положении находится дядя они сразу же перехо-
дят в цивильные и работают на равнее с другими.
Я здесь, в нашем лагере встретил одного с Нико-
лаева Гарбузенко, он знает Нюру невестку и [не-
розбірливо – автор]…, он до ареста работал в рес-
торане, а поэтому знает Нюру, а сейчас отправлен
на работу наравне с другими…»93. 

Новини з дому
Листування з рідними було одним із основ-

них джерел, звідки остарбайтери дізнавались
про новини з життя рідних на Миколаївщині в
умовах нацистської окупації. Серед різноманіт-
них аспектів, що цікавили остарбайтерів, можна
згадати інформацію про мобілізацію молоді рід-
ного населеного пункту на роботу до Третього
рейху, врожай, стан приватного господарства та
відображення спроби німецької окупаційної ад-
міністрації провести запізнілу аграрну реформу
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88 ДАМО, ф.р-2871, оп. 1, спр. 641.
89 Там само, спр. 3117.
90 Там само, спр. 6566.
91 Там само, спр. 7168; 7167.
92 Там само, спр. 1388.
93 Там само, спр. 4850.

Федір Поляков,
1943 р.
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в умовах наступу радянських військ та ін. На-
приклад, з листів остарбайтерів зрозуміло, що
вони знають, що «у селах розпускають кол-
госпи»94, люди отримують «присадибні ді-
лянки»95, «…Батько ще поки вдома господарює,
будує свій млин, такий який був колись у старе
господарство…»96. У цьому контексті привертає
увагу листування між Вішул Ніною (Lager
Schützenhaus І, Stuttgart-Weil im Dorf) та її роди-
чами з села Білоусівка Вознесенського району. ЇЇ
уцілілі епістолярії   (21 лист) є певною мірою
унікальними, оскільки відображають текст ко-
респонденції та змістові ланцюжки діалогу між
примусовою працівницею з Німеччини і її рід-
нею з окупованої території України. Родичі опи-
сували німецькі реформи у сільському господар-
стві, у результаті яких «ділять колгосп на дві
частини по групах”97, “у групах працює 7 госпо-
дарств»98; залучення молоді 1925 року до трудо-
вої повинності з ремонту доріг на окупованій те-
риторії99, депортацію молоді до Німеччини100;
кількість зерна, що отримували від «колгоспу»
на кожного працездатного члена родини (10 кг)
та утриманців (5 кг)101 та ін.

Для отримання різнопланової інформації ін-
коли примусові працівники просили надіслати
примірники місцевої преси: «…Дуже велике вам
спасибі за газети, я ніби получаю їх із редакції.
Так що я трохи можу орентіруватся поженіям
світу. І відно по всьому, що стан на сході неваж-
ний, як зрівняю із внутрішніми порядками. На-
приклад: суд за забій худоби, трудова мобіліза-
ція, урожай… культур і т.д. По моєму на Україні
занадто натягнуті віжці. Папаша! Остерігайтеся,
обминайте, всього додержуйтесь як можна того,
що вимагають, бо мені аж страшно читаючи

судові вироки...» (М. Шкуренко. 16.09.1943 р.,
Treubach über Donau)102. Важливим каналом от-
римання інформації про становище рідних в
умовах нацистської окупації були приватні роз-
мови із земляками з новоприбулих партій при-
мусових працівників, особливо у таборах масо-
вої локалізації українських остарбайтерів103.

Окремі епістолярії містять цікаву інформа-
цію, що відображає масштаби залучення приму-
сових працівників до економіки Третього рейху.
Фрося Мателовська (Neu Isenburg) у листі від
30.08.1943 р. повідомляла: «…бо тут людий
нашіх понад 3 міліона це Українців а поляків і
французів тоже багато…»104.

Подолання заборон у листуванні
Деякі остарбайтери намагались оминути

офіційно встановлені ліміти на листування та пе-
редавали листи чи фото у посилках, через пере-
кладачів табору105, які їхали у відпустку на
Миколаївщину. Більше можливостей було у по-
дружніх пар, які надсилали чотири листи на мі-
сяць, а не два, використовуючи спочатку ім’я чо-
ловіка, а потім дружини106. У такий спосіб їх
родичі отримували більше інформації. Наприк-
лад, лист з ім’ям адресанта Галини Гагаріної
(Ostarbeiter-Lager Erms, Dettingen bei Urach /
Württemberg) насправді написаний Анатолієм
Гагаріним та містить його фото107.

94 ДАМО, ф. р-2871, оп. 1, спр. 1092.
95 Там само, спр. 5840.
96 Там само, спр. 4987.
97 Там само, оп. 1, спр. 1885.
98 Там само, спр. 1884.
99 Там само.
100 Там само, спр. 1883.
101 Там само.
102 Там само, спр. 3355.
103 Там само, спр. 3458.
104 Там само, спр. 5875.
105 Там само, спр. 4561.
106 Там само, спр. 1912.
107 Там само, спр. 1913. Анатолій Гагарін, 1943 р.



Вибіркові дослідження
Цікавою деталлю є те, що у відповідній ар-

хівній колекції містяться листи від одних і тих
самих авторів у кількості 10, 20 і навіть 60 лис-
тів. Такі листи мають особливу цінність, ос-
кільки їх автори системно упродовж року і
більше описували все: умови проживання, оп-
лати, норми харчування, забезпечення одягом та
взуттям, кількість примусових працівників у та-
борі, їх стать, свої почуття, погоду та клімат та
ін. Дані листи стануть предметом нашого до-
слідження в окремих публікаціях.

Епістолярії “остарбайтерів” містять важливі
дані, що дозволяють вивчати процес зміни міс-
цевої топоніміки (урбаноніми), зокрема, пере-
йменування вулиць м. Миколаєва окупаційною
адміністрацією. У листах Миколи Махова
(Gemeinschaftslager «Warthe», Königsberg), надіс-
ланих Софії Маховій, вказувалась вулиця
Франко, 44 (вул. Московська)108, містилось про-
хання до дружини зайти на вулицю Рибну, 25
(вул. Чкалова)109 та передати рідні його знайо-
мого по табору певні відомості.

Перспективи міжнародної співпраці
Досліджуваний корпус документів не зали-

шить байдужими і зарубіжних дослідників,
оскільки окремі листівки чи фотографії, що
надсилались в Україну, зберегли зображення
різноманітних німецьких житлових будівель,
архітектурних споруд, оздоровчих комплексів
міст, що розташовувались на берегах Північ-
ного моря. Як відомо, саме вони стояли пер-
шими на шляху численних нальотів британ-
ської авіації і майже вщент були зруйновані за
період війни. Наприклад, збереглась чудова по-
штівка, на якій зображено міський басейн
(пляжну берегову зону) у місті Куксхафен
(Strandbad Cuxhaven)110.

Важливим аспектом як для українських, так
і закордонних дослідників є те, що архівна ко-
лекція містить цілі комплекси кореспонденції,
що надсилали примусові працівники з одного і
того ж табору, міста чи регіону. Епістолярії
дають можливість з’ясувати місце розташування
та назву табору, визначити житлові будівлі, де
компактно мешкало та працювало населення з
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108 Там само, спр. 4375.
109 Там само, спр. 4395.
110 ДАМО, ф.р-2871, оп. 1, спр. 1529

Strandbad Cuxhaven
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Миколаївщини, оскільки листи містять номери
бараків, відповідні штампи з назвами та адре-
сами підприємств, установ, організацій та ін.
Так, під час відвідування музею «Baracke Wilhel-
mine» у 2016 році у місті Шваневеде віднайдені
автором листи допомогли дирекції музею з’ясу-
вати місце розташування бараків у таборі «Хайд-
камп» (Heidcamp), у яких мешкало українське
населення. Це дозволило зрештою прояснити, у
якій частині табору компактно мешкали «остар-
байтери», а де знаходились «вестарбайтери».

Практика показує перспективу відбору
таких матеріалів для детального дослідження
різних аспектів повсякденного життя упродовж
визначеного періоду на якомусь конкретному
об’єкті на прикладі мікроісторій людей (часто
земляків з одного населеного пункту), які знахо-
дились в одному таборі чи навіть у бараці. Крім
того, СРСР у нацистській документації вказано
як країну походження для більшості примусових
працівників з України, а власне українців відне-
сено до «росіян» чи «радянської» національ-
ності. Через це у західних дослідників інколи
викликають проблеми з ідентифікацією людей,
вони не можуть встановити країну та регіон по-
ходження, національність примусових працівни-
ків, лише розуміють, що це «слов’яни». 

Вищезазначені матеріали вже викликали за-
цікавленість в окремих дослідників, а також спе-
ціалізованих документальних центрів, меморі-

альних музеїв, що займаються дослідженням іс-
торії примусової праці часів Другої світової
війни на певних об’єктах військо-промислового
комплексу. Як приклад успішної взаємодії з ні-
мецькими колегами можна навести співпрацю з
Документаційним центром з вивчення історії по-
рохової фабрики Лібенау (Нижня Саксонія), Бре-
менським університетом та Бременським му-
зеєм-меморіалом «Бункер Валентин» (Denkort
Bunker Valentin). Зусилля автора дозволили
з’ясувати прізвища та скласти короткі біографії
десятків примусових працівників з Миколаїв-
щини, зокрема й жінок, які працювали на колиш-
ніх воєнних об’єктах Бремена та Лібенау. За ви-
словом зарубіжних колег-істориків, віднайдена
автором інформація доповнила їх знання з історії
примусової праці саме українського населення у
вказаних регіонах північної Німеччини. Пер-

План табору «Heidkamp»
(Шваневеде). Стрілкою 
автором вказано місце 
розташування бараків 
№31–32, де мешкали 
українські примусові 
працівники. 
З фондів музею 
«Baracke Wilhelmine» 

Директор музею «Baracke
Wilhelmine» Гаральд Гроте

(праворуч). Працівник музею
«Denkort Bunker Valentin»

Еліас Ангеле (ліворуч). 
Фото А. Погорєлова
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спективи таких пошуків автор окреслив у лекції
на базі Landeszentrale für politische Bildung (Bre-
men) під час візиту до міста у жовтні 2017 року.

У підсумку варто зазначити, що наявність
такої потужної епістолярної спадщини з оригі-
нальними світлинами – це перспективна база для
вивчення історії примусової праці населення
Миколаївщини не тільки на території Німеччини
та Австрії, але й інших європейських країн.
Матеріали листування містять детальну ретрос-
пективну інформацію, що дозволяє дослідити
особливості повсякденного життя остарбайтерів
на підприємствах військово-промислового ком-
плексу, в установах, організаціях, у приватних
господарствах населення країн, до яких були де-
портовані українці. Серед різних мікроісторичних
сюжетних ліній у приватній кореспонденції та
змісті світлин наших земляків можемо виокре-
мити основні елементи: процес депортації, види,
умови та тривалість праці, розмір її оплати, норми
харчування, наявність одягу, взуття, санітарно-гі-
гієнічні умови мешкання у таборах, зовнішній ви-
гляд бараків, особливості дозвілля та відпочинку,
відображення нацистської офіційної політики та
її зміни у ставленні до працівників «зі Сходу», ви-

користання дитячої праці, власні емоції людей, мі-
жособистісні та міжетнічні взаємини і фактори
вплину на них, стан здоров’я та ін.

Такі матеріали можуть бути використані для
публікації документальних збірок, підготовки
виставок у музеях-меморіалах тощо. Наявність
такої кількості неопублікованої кореспонденції
має спонукати до об’єднання зусиль українських
та зарубіжних вчених для дослідження цієї важ-
ливої для суспільства теми.

Подальшого висвітлення потребують такі
аспекти: вивчення історії примусової праці ук-
раїнського населення на окремих об’єктах вій-
ськово-промислового комплексу, в установах,
організаціях, зокрема, залучення неповнолітньої
молоді; на основі наявної колекції документів
виявлення людей, які не повернулись через вка-
зані у статті причини на Миколаївщину у про-
цесі репатріації; дослідження повсякденного
життя окремих остарбайтерів виключно на ос-
нові їх листування (містять до 60 епістоляріїв від
однієї персони); висвітлення особливостей про-
ведення дозвілля працівниками «зі Сходу» у
вихідні чи святкові дні та ін.
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Organizer of the Assassination of the UNR Army General Horuny
V. Oskilko or the Chekist Zinoviy Luniov-Mintz Track Record
The purpose of the study is to investigate the life activity of Soviet security officer Zynoviy   Lunуv empha-

sizing on his working as Chief of Unit 3 of the Office of the People’s Commissar of Internal Affairs of the Kyiv
region during the Great Terror. 

The methodology of the study is based on the historic systematic, scientific and interdisciplinary principles.
The following general-historical methods were used: biographical, problem-thematic, comparative-historical,
historiographic analysis. Considering the analysis of the source base of the biography, the authors seek to re-
produce the panorama of the development of the individual, his views in the context of the unfolding of the his-
torical process, in relations with society. Scientific novelty: on the basis of archival sources, the activities of
the operational units of the Internal Affairs Commissar Office are revealed and the personal participation of
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the senior lieutenant of the state security Zynoviy Lunеv in the organization of mass political terror on the ter-
ritory of Ukraine is outlined.

Conclusions. The archival documents give grounds to claim that officers of the Soviet security agencies,
including Chekist Z. Lunеv were involved in the murder of the Bolshevik regime opponent, UNR Army Gen-
eral-Horunzhyi of the UNR, Vladimir Oskilko in the village Horodok near Rivne. 

According to the materials of Z. Luniov-Mintz’s personal case, the names of servicemen and civilians pros-
ecuted in the course of punitive measures of the political special service under the name «Vesna (spring) case»
were revealed, the mechanism of the NKVD anti-Polish action in 1937 was reconstructed.

Key words: Zynoviy Lunеv, General-Horunzhyi V. Oskilko, case «Vesna», Polish operation by NKVD.
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Персоніфікація історії радянських органів
державної безпеки через призму особових та
кримінальних справ співробітників, інших ар-
хівних документів спецслужб створює реальний
фундамент для яскравого і рельєфного відтво-
рення правдивої історії України ХХ століття.
Для осмислення природи радянської карально-
репресивної системи одним з важливих чинників
є розкриття світогляду, висвітлення службової
діяльності конкретних співробітників органів
держбезпеки – безпосередніх виконавців дер-
жавного терору в Україні в 1920–1930-ті роки.
Послужний список старшого лейтенанта дер-
жбезпеки Зіновія Григоровича Лунєва допомагав
привідкрити певні нюанси таємних операцій
ДПУ УСРР  в 1920-ті роки, специфіку роботи
різноманітних підрозділів радянської спец-
служби. 

Походження
21 жовтня (3 листопада за новим стилем)

1900 р. у м. Кременчук Полтавської губернії в
єврейській родині Герша Фроїмовича Мінца та
його дружини Сари народився син, який увій-
шов в історію радянських органів держбезпеки
як Зіновій Григорович Лунєв-Мінц1. Зміну свого
родового прізвища чекіст пояснював наступним
чином: «У 1920 р. змінив прізвище Мінц на
Лунєв так як працював на негласній роботі в ЧК.
Пізніше оформив ЗАГС»2. Авторам дослідження
вдалося з’ясувати, що офіційно прізвище «Лунєв»
Зіновій Григорович оформив за собою лише
19 травня  1928 р. на підставі рішення Харків-
ського окружного ЗАГСу3. Однак у документах

особової справи співробітника радянських спец-
служб Зіновій Григорович фігурує під різними
прізвищами: Мінц, Мінц-Лунєв, Лунєв-Мінц,
Лунєв (нижче вживатимемо прізвище Лунєв –
авт.).

З автобіографії чекіста довідуємося, що
його батько працював прикажчиком залізнич-
ного складу, а мати була хатньою господаркою
та виховувала п’ятьох дітей4. У дошкільному
віці Зіновій став жертвою єврейського погрому,
який мав місце у Кременчуці у самий розпал
Першої  російської революції.  Масова насиль-
ницька акція над єврейською частиною насе-
лення міста міцно закарбувалася у дитячих
спогадах: «21-го жовтня 1905 року в день п’яти-
річчя мого народження я був охрещений кину-
тим в мене брукняком з натовпу погромників,
голова моя виявилася розбитою і я без почуттів
опинився між колодами лісової пристані на
березі Дніпра». Упродовж 1905–1910 років мало-
літній Зяма (так кликали в дитинстві З. Лунєва)
набував знання у єврейській релігійній початко-
вій школі. Продовжити навчання З. Лунєву не
судилося. Через важкий матеріальний стан у
родині тринадцятирічний юнак влаштувався
кур’єром у галантерейний магазин Шмойса у
Кременчуку. Після закриття лавки в 1914 році
Зіновій часто змінював роботу: працював кур’є -
ром технічної контори інженера Уманського,
посильним галантерейної торгівлі Палірблеха.
Звістку про Жовтневий переворот у Петрограді
Зіновій зустрів у Кременчуці  на посаді бухгал-
тера Кременчуцького цинкувально–лудильного
заводу. У часи становлення Української держави

1 Біографічні довідки про З.Г. Лунєва-Мінца  див.: Шаповал Ю.І., Золотарьов В.А. Всеволод Балицький:
особа, час, оточення.  К. : Стилос, 2002. С. 407; Тумшис М.А., Золотарёв В.А. Евреи в НКВД СССР. 1936-
1938. Опыт биографического словаря. М. : Университет Дмитрия Пожарского, 2017 г. С. 416-417.

2 ГДА СБУ, ф. 12, оп.1, спр. 2280 , т. 1, арк. 2
3 Там само, арк. 80-81.
4 Там само, т. 3, арк. 5.



Павла Скоропадського Лунєв продовжував зали-
шатися поза політикою, зосередившись лише на
виконанні функціональних обов’язків рахівника
мануфактурно–галантерейної торгівлі братів
Немченків. Вже згодом, у 1919 році, під впливом
більшовицької пропаганди, Зіновій, вступає до
Російської комуністичної спілки молоді. Буремні
події, пов’язані з національно-визвольними зма-
ганнями українського народу, денікінським
режимом і утвердженням радянської влади на
теренах Кременчуччини Зіновій Лунєв описував
в автобіографії досить скупо: «Першого ж дня
був денікінцями роздягнутий та побитий до
втрати свідомості (10 серпня 1919 року до міста
Кременчука увійшов корпус Збройних сил Пів-
дня Росії під орудою Андрія Шкуро – авт.).
Гвинтівкою мені було вибито два зуби. За два
тижня я з великими митарствами пробрався спо-
чатку в Полтаву, а звідти до Харкова, де став
жити у родича – службовця. Зв’язатися з під-
пільною організацією мені не вдавалося і мені
доводилося найматися на різні дрібні, «чорні
роботи», щоб існувати. Після вступу червоних
назад в Україну, наприкінці 1919 року я приїхав
до Кременчука, де захворів на тиф. У 1920 році
після одужання я був направлений для роботи у
шевську  та утилізаційну майстерню районного
утилю рахівником. Був там обраний секретарем
осередку5 і членом фабрично-заводського комі-
тету, а також пред-
ставником від молоді
до профспілки шкіри
та щетини. У липні
1920 р. був обраний
завідувачем еконо-
мічно-правовим від-
ділом Кременчуцької
організації КСМ (ко-
муністична спілка
молоді – авт.). Потім
був обраний секрета-
рем організації і заві-
дувачем оргвідділом»6.

Варто зауважити, що  З. Лунєв в часи грома-
дянської війни в Україні в 1917–1921 роках не
служив ні в червоних партизанських загонах, ні
в лавах РСЧА, а у всіх відомчих анкетах відзна-
чав, що «брав участь в комуністичних загонах у
м. Кременчуку проти банд у 1920 р.»7. 

За завданням партії
На початку вересня 1920 р. Кременчуцький

повітовий відділ КП(б)У відрядив З. Лунєва у
розпорядження Кременчуцької губчека8. На той
час радянські органи держбезпеки переймалися
проблемою розгортання потужної інформацій-
ної мережі в містах та селах, на підприємствах,
залізничному і водному транспорті, освітніх
установах, громадських і розважальних  закла-
дах9. Саме з налагодження повідомної служби
(«таємного щупальця органів ЧК») у рідному
краї розпочав свою кар’єру в органах ВУЧК-
ДПУ-НКВС Зіновій Лунєв. На посаді завідувача
інформаційного відділу Кременчуцького губчека
З.Г. Лунєв пробув недовго. Обраний делегатом
3-го з’їзду Російської комуністичної спілки мо-
лоді (проходив з 2-го по 10-те жовтня 1920 р.)
Лунєв вирушає до Москви. Більшовицька сто-
лиця справила на провінційного юнака неза-
бутнє враження і породила бажання осісти в
Москві. Для реалізації заповітної мрії він завітав
у будинок № 11 на Великій Луб’янці, у якому
містилася Всеросійська надзвичайна комісія по
боротьбі з контрреволюцією і саботажем. Оче-
видно у розмові з високопоставленими чекіс-
тами Лунєв був переконливим і його тимчасово
залишили у столиці, запропонувавши  посаду
співробітника резерву та молодшого діловода
адміністративного відділку. Проте місяць по-
тому Лунєв отримав наказ прибути до Харкова
у розпорядження Цупнадкому10.

«Самоволка» зійшла Лунєву з рук. Ба більше,
спритного молодика залишили в Харкові і
16 листопада 1920 р. призначили секретарем
адміністративно-організаційного відділу Цуп-
надкому11.

Організатор вбивства генерал-хорунжого армії УНР В. Оскілка
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Після перейменування Цупнадкому у Всеук-
раїнську надзвичайну комісію (ВУЧК) та реор-
ганізації останньої Лунєв 19-го травня 1921 р.
очолив інформаційно-статистичний відділ Адмі-
ністративно-організаційного управління (АОУ)
ВУЧК. 

Здавалося, що подальша кар’єра в централь-
ному апараті Лунєва і надалі буде стрімко йти
вгору, адже 1 серпня 1921 р. він став т.в.о. началь-
ника столу особового складу ВУЧК, трішки зго-
дом у листопаді 1921 р. – начальником відділку
особового складу при Президії  ВУЧК12. Однак у
червні 1922 р. Лунєва відрядили до Волинського
губвідділу ДПУ і призначили начальником за-
гально-господарської частини та секретарем при-
кордонного особливого відділку № 6 у м. Шепе-
тівці. Після розформування у серпні 1922 р.
особливого відділку він був відкомандирований в
Ізяславське повітове прикордонне відділення ДПУ
на ту саму посаду. На жаль, конкретних даних про
оперативну роботу Лунєва на Волині в його осо-
бовій справі обмаль. За власними зізнаннями Зі-
новія Григоровича його робота в прикордонних
підрозділах ДПУ Шепетівки та Ізяслава була на-
цілена на ліквідацію так званої «Волинської по-
встанської армії»13 – підпільної повстанської ор-
ганізації, створеної учасниками Другого зимового
походу Повстанської армії УНР для організації
антибільшовицького повстання в Україні. 

У листопаді 1922 року через особистий кон-
флікт з начальником Ізяславського повітового
прикордонного відділення був переведений до
Новоград-Волинського повітового прикордонного
відділку ДПУ на посаду начальника загальної час-
тини та секретаря. У зв’язку з розформуванням
Новоград-Волинського повітового прикордон-
ного відділку ДПУ та створенням в губерніях
районів і округ у березні 1923 року З. Лунєва
призначили начальником загальної частини та
секретарем Коростенського окружного прикор-
донного відділу ДПУ у Волинській губернії. Об-
житися на новому місці Лунєв не встиг так як у
квітні 1923 р. він отримав наказ прибути до Хар-
кова у розпорядження центрального апарату
ДПУ УСРР14.

«Агентурист і слідчий»
З вересня 1924 р. Лунєв став працювати по-

мічником уповноваженого контррозвідувального
відділу (КРВ) ДПУ УСРР.  Після того як у складі
КРВ ДПУ УСРР було створено спеціальний від-
діл, який мав забезпечити глибинну розвідку на
територіях Польщі та Румунії, у серпні 1926 року
до штату 2-го іноземного відділку цього підроз-
ділу (у відомстві його називали «іноземним від-
ділком»)  потрапив й Зіновій Григорович Лунєв.
Працюючи у підрозділі, націленому на збиранні
інформації про військові приготування супротив-
ника у прикордонній смузі, діяльність румун-
ської та польської прикордонної охорони, наміри
військових формувань, призначених для нападу
на радянську територію, З. Лунєв досить швидко
«набрав ваги» і за свідченням колег у 1927 році
«виконував обов’язки заступника начальника
групи ІНВ (іноземного відділку – авт.)»15.

Опираючись на доку-
менти особової справи  че-
кіста, можна стверджувати,
що Лунєв вніс вагомий вне-
сок у зусилля української
радянської зовнішньої роз-
відки, спрямовані на про-
никнення в осередки укра-
їнської політичної еміграції
та білого руху, нейтраліза-
ції ватажків і активних
учасників антирадянських
організацій за кордоном. Так, у червні 1926 року
внаслідок успішно розробленої З.Г. Лунєвим че-
кістської операції на території Польщі, у селищі
Городок поблизу  міста Рівного,  агентом радян-
ської розвідки було вбито українського військо-
вого і громадського діяча часів УНР, отамана,
генерал-хорунжого Армії УНР, командувача Пів-

нічної групи військ Директорії Володимира Па-
йтелеймоновича Оскілка (1892-1926), чим він піз-
ніше гордився: «особисто успішно провів через
агента ліквідацію  провідного отамана Оскілка»16

Зіновій Григорович особисто розробляв
агентурні справи «Лисы» і «Старик» в рамках
оперативної гри, затіяної ДПУ УСРР з метою
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12 ГДА СБУ, ф. 12, оп. 1,  спр. 2280 , т. 3.  арк. 9.
13 Там само, арк. 66.
14 Там само, арк. 6.
15 ГДА СБУ, ф. 6, оп. 1,  спр. 45215-фп, т. 1.  арк. 49.
16 Там само, т. 2, арк. 47.

Зіновій Лунєв



виманити з-за кордону
російського політичного
діяча, одного з лідерів
Конституційно-демокра-
тичної партії, члена Другої
Державної думи Павла
Дмировича Долгорукова
(1866–1927). Після арешту
в липні 1926 року на заліз-
ничній станції Серпухів
(ділянка Курської заліз-
ниці) П. Долгорукова з до-

кументами на ім’я Івана Сидорова саме Лунєву
було доручено вести слідство по його справі17. 

Керівник КРВ ДПУ
УСРР Микола Іванович
Добродицький (1899–
1939) високо цінував
прак тичні навички опера-
тивної роботи та досвід
проведення складних
роз відувальних операцій
свого підлеглого, про що
вказав в атестації за 1927
рік:  «Хороший оператив-
ний працівник (агенту-
рист і слідчий). Цілком
розбирається в найскладніших моментах опера-
тивної роботи. Завжди виявляє здорову ініціативу.
Безпосередньо брав участь у розробці найкрупні-
ших справ по лінії ІНВ. Вміло керує серйозною
агентурою. Під час відряджень на периферію по
оперативним справам роздає вірні ділові вказівки.
Політично розвинутий добре. Загальний розвиток
задовільний. Гарний товариш. Відносини з керів-
ництвом нормальні. Дуже самолюбивий. Через
що впертий у своїй думці, але при потрібному
тиску помилки свої визнає. Може бути висунутий
на самостійну роботу»18.

Оперативно-службова діяльність З.Г. Лу-
нєва була схвалена і з боку республіканського
керівництва. У грудні 1927 р. в день Х-річчя
радянських органів держбезпеки Лунєв Коле-
гією ДПУ УСРР був нагороджений бойовою
зброєю – пістолетом «маузер»19.

Начальник контррозвідки 
Дніпропетровського окрвідділу ДПУ
Наприкінці травня 1928 р. Лунєв був відряд-

жений до Дніпропетровська керувати контрроз-
відувальним відділом місцевого окружного від-
ділу. Під його орудою була заведена агентурна
справа «Підозрілі» - розробка та ліквідація «по-
встансько-петлюрівської організації, яка мала
розгалужену мережу на об’єктах Дніпробуду, в
містах Запоріжжя та Дніпропетровськ20. Досьє
під кодовою назвою «Підозрілі» в подальшому
переросла в так звану справу «Запорізького об-
ласного повстанського комітету», члени якого на
переконання контрозвідників з Дніпропетров-
ського окружного відділу ДПУ начебто підтри-
мували зв’язок із закордонним петлюрівським
центром. Про вражаючі масштаби, викритої під
патронатом З.Г. Лунєва шпигунської мережі на
Запоріжжі, йшлося в одному із звітів начальника
Запорізького окружного відділку ДПУ Михайла
Костянтиновича Александровського (1898-1937):
«Недавно нами закінчено слідчу справу «Запо-
різького обласного повстанського комітету», про-
ведене у нас під назвою «Підозрілі». Справа ця
стисло зводиться до наступного. Група колишніх
активних петлюрівців, влаштувавшись на Дніп-
робуд, створила там українську шовіністичну
контрреволюційну організацію та через деякий
час широко розгорнула роботу на теренах на-
шого, Дніпропетровського, Криворізького, Він-
ницького та Тульчинського округів, де були ство-
рені осередки та розгалуження. Організація
обласного повстанського комітету неодноразово
намагалася зв’язатися з диверсійною бандою
отамана Бойчука, яка оперувала на теренах Він-
ницького та Тульчинського округів, проводила
антирадянську агітацію серед селян і робітників,
планувала пограбування Дніпробуду, намагалася
заручитися агентурою на заводі військової про-
мисловості (ДАЗ № 29), районах нашого округу
(Гуляй-Поле та Кам’янка). Всього по справі
арештовано 27 осіб з усіх округів (з них 9 осіб
згідно  рішення Колегії ОДПУ СРСР були роз-
стріляні), із загальної кількістю фігурантів роз-
робки – 94 осіб»21.

Організатор вбивства генерал-хорунжого армії УНР В. Оскілка
або послужний список чекіста Зіновія Лунєва-Мінца
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17 ГДА СБУ, у м. Харкові, спр. 037787, арк. 45.
18 Там само, ф. 12, оп. 1,  спр. 2280, т. 1,  арк. 63.
19 Там само,  арк. 73.
20 Там само,   арк. 66.
21 Золотарьов В.А. Секретно-оперативний відділ ДПУ УСРР: справи та люди. – Харків : Фоліо, 2007. С. 195.

П.Д. Долгоруков

М.І. Добродицький



Результативна боротьба Лунєва з «прихова-
ними ворогами» радянської влади на Дніпропет-
ровщині була відзначена черговим нагороджен-
ням бойовою зброєю від Колегії ОДПУ і була
приурочена ХІ-річниці ЧК-ГПУ22.

«Упокорюючи селянство»
У розпал політики суцільної колективізації

українського села Лунєв опиняється в Херсоні.
У середині січня 1930 року, посівши крісло
начальника Секретно-оперативного відділу
Херсонського окружного відділу ДПУ, йому
довелося керувати кампанією розкуркулення в
межах Херсонської округи. Станом на 12 берез -
ня 1930 р. з Херсонської округи стараннями пар-
тійного активу та співробітників ОДПУ було ви-
слано 1134 родини розкуркулених (5683 особи)23.
31 березня 1930 р. у своєму наказі № 74 Всево-
лод Аполлонович Балицький (1892–1937) від-
значив Херсонській окружний відділ ДПУ серед
окрвідділів, які «найбільш успішно і чітко ви-
конали роботу по виселенню куркульства»24.
Політика «ліквідації куркульства як класу» суп-
роводжувалося масовими селянськими завору-
шеннями. Лише за період з 20 лютого по 2 квіт -
ня 1930 р. Херсонським окрвідділом ДПУ було
зафіксовано 19 проявів селянського опору25. Для
упередження подальших протестів з боку селян
Секретно-оперативного відділом Херсонського
окружного відділу ДПУ було здійснено розробку
і ліквідацію «масової петлюрівсько-повстанської
організації» (так звана справа «Вояки»), яка
охоплювала Великоолександрівський, Снігурів-
ський, Березнегуватський та Качкарівський
райони Херсонської округи26. За задумом чекіс-
тів виявлене антирадянське угруповання (понад
40 осіб) мало стати херсонською філією всеук-
раїнської контрреволюційної організації «Спілки
визволення України» і «у випадку війни з Радян-
ським Союзом іноземних держав або стихійного
виступу селян проти хлібозаготівель і кампанії
за колективізацію влитися в ці виступи і керу-
вати ними, залучаючи на свій бік членів партії,

які підтримують українську ідею, які пов’язані
з українською інтелігенцією»27. 

Одночасно з нанесенням превентивного
удару по  «прихованим куркульським гніздам»,
Лунєв упродовж  червня-липні 1930 р. на чолі
оперативного загону  брав участь у придушенні
реальних збройних виступів селян в Голо-При-
станському, Цюрюпинському і Скадовському ра -
йонах Херсонської округи28. Начальник Херсон -
ського окрвідділу ДПУ Василь Якович Левоцький
(1894–1940) був задоволений діями свого
підлеглого в умовах селянського опору колекти-
візації і склав на нього чудову атестацію:
«Успішно розробив і виконав заходи по 1-й ка-
тегорії. Під його керівництвом і безпосередній
участі ліквідований ряд великих контрреволю-
ційних організацій (справи «Жовті», «Вояки» та
інші). Особисто цікавиться станом і працездат-
ністю агентури. В діях послідовний і доцільний.
Політично грамотний і доцільний. Тактичний.
Дисциплінований, авторитетний»29. 

Помічник начальника ОВ 
Вінницького оперсектора ДПУ
Ліквідація восени 1930 року в УРСР адмі-

ністративно-територіальних одиниць – округів
спричинила масштабну реорганізацію органів
ДПУ. В регіональних відділах ДПУ були ство-
рені оперативні сектори. У той самий час у си-
ловому відомстві відбулася ліквідація контр -
розвідувальних відділів, а їхні функції були
передані до особливих відділів. У ході перебу-
дови оперативних підрозділів ДПУ УСРР Лунєв
отримує посаду помічника начальника особли-
вого відділу Вінницького оперсектора ДПУ та,
за сумісництвом, помічника начальника Особли-
вого відділу 17-го корпусу РСЧА. Восени 1930
року підрозділ військової контррозвідки ДПУ на
Поділлі «опікувався»: Вінницьким гарнізоном
(штаб 17-го стрілецького корпусу, артилерій-
ський полк 17-го корпусу; штабом 24-ї Самаро-
Ульяновської залізної дивізії; 70-м і 74-м стрі-
лецькими полками; 24-м артилерійським полком
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22 ГДА СБУ, ф. 12, оп.1, спр. 2280 , т. 1, арк. 76.
23 Винниченко І.І. Україна 1920-1980-х: депортації, заслання, вислання. Київ : Рада, 1994. С. 20.
24 Шаповал Ю.І., Золотарьов В.А. Всеволод Балицький: особа, час, оточення.  К. : Стилос, 2002. С. 125–126.
25 Реабілітовані історією. Черкаська область. Книга перша. Сміла : Тясмин, 2006. С. 162 -163.
26 ГДА СБУ, ф. 12, оп. 1, спр. 2280, т. 1, арк. 66.
27 Шитюк М. Політичні репресії серед інтелігенції півдня України // Історія України. Маловідомі імена,

події, факти (Збірник статей). Випуск 11. К. : Рідний край, 2000.  С. 400-401.
28 ГДА СБУ, Там само, спр. 2280, т. 3,  арк. 27.



24-ї дивізії; окремим кавалерійським дивізіоном
24-ї дивізії; штабом 96-ї територіальної дивізії
імені Яна Фабріціуса і кавалерійським дивізіо-
ном 96-ї дивізії); Жмеринським гарнізоном (72-й
стрілецький полк 24-ї дивізії, 287-й  полк 96-ї
дивізії і 96-й артилерійський полк); Літинський
гарнізон (286-й полк 96-ї дивізії); Немировським
гарнізоном (287-й полк 96-ї дивізії); Проскурів-
ським гарнізоном (штаб 1-го кавалерійського
корпусу;  штаб 1-ї кавалерійської дивізії; 1-й, 2-й,
3-й і 4-й кавалерійські полкам 1-ї кавалерійської
дивізії, окремий ескадрон зв’язку 1-ї кавалерій-
ської дивізії); Гайсинським гарнізоном (штаб 9-ї
кавалерійської дивізії, 51-й і 52-й кавалерійські
полки); Тульчинським гарнізоном (49-й і 50-й
кавалерійські полки, 30-й кінно-артилерійський
дивізіон 9-ї кавалерійської дивізії)30.

«Переймаючись» бо-
ротьбою з контрреволю-
ційними злочинами, шпи-
гунством, диверсійною,
терористичною та підрив-
ною діяльністю у військо-
вих частинах, Лунєв уп-
родовж жовтня – грудня
1930 р. провів розробку і
ліквідацію «масової пет-
люрівсько-повстанської
організації» на Поділлі (агентурна справа
«Осінь», фігурантами якої було понад 100 осіб,
24 з яких після арешту та слідства було розстрі-
ляно31), яка нібито була пов’язана із еміграцією
і охоплювала Копайгородський,  Лучинецький і
Мурованокуриловецький райони. 

У рамках всесоюзного слідства у справі
«військово-офіцерської контрреволюційної ор-
ганізації», яка увійшла в історію радянських ор-
ганів держбезпеки під назвою «Весна», Лунєв
активно провадив «чистку» військових частин
від колишніх воєнспеців царської армії, про що
докладно описував  в одному зі службових до-
кументів: «особисто вів розробку, ліквідацію і
слідство «Військово-офіцерської організації у
1-му кавкорпусі, по якій були арештовані кілька
осіб командного складу, з них:

Нач. Штабу 1-ї кавдивізії Павлов – колишній
дворянин, колишній штабс-ротмістр, зізнався,
засуджений до ВМП з заміною 10 роками.

Нач. Штабу 1-го кавполку Гординський,
колишній штабс-ротмістр, зізнався. Засуджений
до ВМП з заміню 10 роками. 

Нач. Школи 2-го кавполку Красков, колиш-
ній князь, засуджений до ВМП з заміною 10 ро-
ками, і цілий ряд інших.

Все слідство по справі «В.О. (військово-офі-
церській – авт.) Організації» у 1-му кавкорпусі
велося мною одним. Успішне проведення справи
було відзначено головою ДПУ УСРР тов. Ба-
лицьким під час слуханні справи на Колегії»32.

Успішне ведення оперативно-агентурної та
процесуальної діяльності (дізнання, слідство) у
частинах та установах збройних сил дало підста -
ви керівництву ДПУ УСРР призначити у середині
грудня 1931 року Лунєва начальником особливих
відділів Вінницького оперсектора ДПУ та особ-
ливого відділу 17 стрілецького корпусу. Проте
подальшому кар’єрному зростанню Зіновію Гри-
горовичу завадила чергова адміністративно-тери-
торіальна реформа в УСРР. У лютому 1932 р. по-
чали утворюватися адміністративні одиниці –
області і, відповідно формуватися обласні відділи
ДПУ. Місця в новій керівній регіональній ієрархії
радянських спецслужб Лунєву не знайшлося.

В особливому відділі ДПУ УСРР
На початку березня 1932 р. Лунєв потрапив у

крісло помічника начальника 3-го відділку Особ-
ливого відділу ДПУ УСРР і Українського військо-
вого округу. Структуру цього підрозділу було сут-
тєво реформовано у липні 1931 р. згідно з наказом
№ 186 ДПУ УСРР, згідно з яким: 1-й відділок
об’єднав функції колишнього 1-го відділку (по-
льське та румунське шпигунство) та  колишнього
4-го відділку (різне шпигунство) і отримав назву
«шпигунське»; 2-й відділок став називатися «ук-
раїнська контрреволюція, біла контрреволюція та
бандитизм» та об’єднав два колишніх відділки –
3-й (українська контрреволюція і бандитизм) і від-
ділок білої контрреволюції; 3-й відділок (інфор-
маційний) перебрав на себе функції колишнього
6-го відділку, а 4-й відділок (техніка постачання)
– функції колишнього 7–го відділку. 5-й відділок
– спецбюро лишилося незмінним.

За спогадами колишньо го оперуповноваже-
ного ОВ ДПУ УСРР і УВО Захарія Бенедикто-
вича Зінька-Флей шмана (1903–1986) в підрозділі
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З.Г. Лунєв



в той час панувала «обста-
новка родинності, кругової
поруки, підла бузництва і по -
бу тового розкладання. Комп -
лектування апарату та вису -
ван ня відбувалося за принци-
пом земляцтва, взаємної під-
тримки один одного, прихо-
вування злочинів і підпоряд -
кування оперативної роботи
своїм груповим інтересам»33.

Ймовірно, що саме завдяки патрон-клієнт-
ським зв’язкам Лунєв отримав посаду начальника
3-го відділку Особливого відділу ДПУ УСРР та
продовжив займатися звичною для себе справою
– розробкою «законспірованих повстанських ор-
ганізацій» на теренах України. Наприкінці 1932 р.
голова ДПУ УСРР Станіслав Реденс порушив
клопотання перед Луб’янкою про нагородження
З.Г. Лунєва знаком почесного працівника ВЧК-
ДПУ  з нагоди XV-річчя існування органів ЧК-
ДПУ, однак в Москві вирішили заслуги Лунєва у
«розробці ряду повстанських організацій, лікві-
дованих на Україні»34 оцінили у вигляді нагород-
ження бойовою зброєю від Колегії ОДПУ СРСР.

На сторожі радянсько-румунського
кордону
Наприкінці січня 1933 р. з посади начальника

Одеського облвідділу ДПУ було усунуто Юрія
Мойсейовича Перцова (1894 - ?), звинуваченого
у привласненні державних коштів та сприянні
контрабанді. Новим керівником облвідділу ДПУ
політбюро ЦК КП(б)У 21 лютого 1933 р. затвер-
дило  Ф.А. Леонюка, звільнивши його від
обов’язків 2-го заступника голови ДПУ УСРР35.
До Одеси Леонюк прибув зі своєю командою. До
роботи пліч-о-пліч в прикордонному регіоні Ф.
Леонюк запросив й З. Лунєва, якому запропону-
вав посаду заступника начальника особливого
відділу Одеського обласного відділу ДПУ і, за су-

місництвом, заступника начальника 6-го стрі-
лецького корпусу. Вже наприкінці 1933 року
Лунєв рапортував про успішні агентурні роз-
робки («Специ», «Плуги», «Резиденти») серед ні-
мецької меншини Півдня України, нейтралізацію
22 ворожих агентів, які в незаконний спосіб пе-
ретнули радянсько-румунський кордон36.

Високі показники в оперативно-слідчій ро-
боті сприяли переведенню у середині січня 1934
року Лунєва на посаду начальника особливого
відділу Молдавського обласного відділу ДПУ та
висуненню у березні 1934 р. його кандидатури
на отримання вищої відомчої нагороди –  «По-
чесний знак ВЧК-ДПУ»37.

На Луб’янці вкотре клопотання про нагород-
ження Лунєва не задовольнили, ба більше – в
травні 1934 р. було ініційовано проведення
спеціальної перевірки «соціального минулого Лу-
нєва та його діяльності під час перебування на
окупованій білогвардійцями території»38. У від-
ділі кадрів НКВС УРСР ретельну спецперевірку
проводити не стали, а у доповідній записці в Мос-
кву від 21 вересня 1934 р. лише переписали ма-
теріали з його особової справи та наголосили, що
«жодних сумнівів у його біографічних даних, а
також його діяльності в минулому не має»39. 

Почесний працівник ВЧК-ДПУ
Результати спецперевірки не завадили

Лунєву у березні 1935 року стати начальником
Особливого відділу Управління державної
безпеки (УДБ) УНКВС по Дніпропетровській об-
ласті та Особливого відділу НКВС 7-го стрілець-
кого корпусу РСЧА. Про напрямки і специфіку
роботи чекіста Лунєва в центрально-східному
регіоні України можна судити зі змісту його атес-
тацій в даний період. Начальник УНКВС по
Дніпропетровській області Сергій Наумович Ми-
ронов (1894–1940) у травні 1935 року, оцінюючи
ділові якості підлеглого, зазначав: «Серйозно і
глибоко орієнтується в агентурній роботі. Чут-
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З.Б. Флейшман
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ливо і уважно ставиться до підлеглих, надаючи їм можли-
вість виявляти власну ініціативу, завдяки чому апарат особ-
ливого відділу переключився на можливість проводити сис-
тематичну та повсякденну роботу з агентурою. Весь
керівний склад прикріплений до найціннішої та перспек-
тивної агентури та безпосередньо проводить найбільш се-
рйозні розробки у місті та на периферії. Тов. Лунєв осо-
бисто бере участь в роботі з агентурою… «Буйвол»,
«Смирнов», «Фінке», «Дорісс» та інші. Останнім часом за
його безпосередньої участі заведені агентурні справи:
«Схід», «Шань-Дунь», «Молоді», «Літератори» та інші. Лік-
відовані справи: «Ув’язка», «Молоді штурмовики», «Молоді
літератори», «Радисти», «Східна спілка», «Злобні»»40.

У довідці про оперативну роботу
старшого лейтенанта державної без-
пеки Лунєва за  перше півріччя 1936 р.
заступник начальника УНКВС капітан
державної безпеки Володимир Івано-
вич Окруй (1894–1940) відзначав, що
особливим відділом було заарешто-
вано та засуджено 179 осіб, а його на-
чальник безпосередньо брав участь у
слідстві по цілому ряду агентурних
справ «Рейхстаг», «Симфонія» та

інші. Докладно В.І. Окруй описав роботу З.Г. Лунєва з аген-
тами: «За даними агента «Палія» була заведена агентурна
справа «Молодики». По справі викрита та ліквідована «ук-
раїнська терористична група молоді», яка здійснила 1 теро-
ристичний акт і готувала ще кілька. Заарештовано 6 осіб, з
яких 1 розстріляний, інші отримали 10 і 8 років таборів. Той
самий «Палій» надав інформацію, за якою було заведено
агентурну справу «Конгломерат» по лінії шпигунства.
Агент «Шахтар» був представлений до основного фігу-
ранта справи «Східні театрали» по лінії японського шпигунства та успішно провів розробку справи.
Агент «Искренний» ініціював справу «Евріка»  і був успішно впроваджений до німецького консуль-
ства. Агент «Скромний» розробляв ряд військовослужбовців і військових керівників ВУЗів»41.

В.І. Окруй

Особова картка Сергія Миронова 

Сергій Миронов з дружиною

Найвагоміші досягнення Лунєва в боротьбі
з ворогами радянської влади на Дніпропетров-
щині були викладені у поданні, складеному стар-
шим майором державної безпеки С.М. Мироно-
вим у 1936 році: «Лунєв ліквідував низку великих
справ з німецького шпигунства, контрреволюції,
диверсії, терору та троцькістам в армії: справа
«Рейхстаг» – по німецькій контрреволюції та те-
рору, заарештовані та засуджені 44 особи, з них
3 німецьких підданих; справа «Симфонія» –  «ні-
мецько-український блок», заарештовано і засуд-
жено 9 осіб; справа «Розвідники» – шпигунська

мережа з колишніх німецьких військовополоне-
них, заарештовано і засуджено 9 осіб; справа
«Аншлюс» – велика шпигунсько-диверсійна та
терористична організація в промисловості Запо-
ріжжя та Дніпрогеса, заарештовано 21 ос., один
з яких німецький підданий; справа «Вибух» – ні-
мецька диверсійна організація в промисловості
Запоріжжя; справи «Слухачі», «Колоністи»,
«Ранні», «Фатерланд» та інші, всього ліквідо-
вано по німецькій контрреволюції та диверсії
260 осіб; справа «Східні театрали», на підставі
якої викрита і ліквідована японсько-шпигунська
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сітка, прибулих з Харбіна Павленка та інших;
справа «Маскування» і «Обрив» по троцькістам;
справи «Хамелеони», «Молодики» та інші по
білій контрреволюції та терору. Всього по лінії
особливого відділу у 1936 р. в Дніпропетров-
ській області було заарештовано 430 осіб». 

Подання закінчувалося словами: «за ак-
тивну боротьбу з контрреволюцією, шпигун-
ством і за чітке конкретне оперативне керівниц-
тво роботою тричі представлявся мною до
нагородження знаком почесного чекіста. Прове-
дення тов. Лунєвим роботи за час, що минув з
моменту останнього подання, змушує мене в
четвертий раз клопотати про нагородження його
знаком почесного чекіста»42.

Звернення С.Н. Миронова про відзначення
Лунєва таки знайшло схвальний відгук у цен-
тральному апараті відомства. Наприкінці січня
1937 р. наказом НКВС СРСР старший лейте-
нант державної безпеки Зіновій Григорович
Лунєв отримав омріяний знак почесного праців-
ника ВЧК-ДПУ (XV)43.

«У пошуках агентури польської 
розвідки»

У  січні 1937 р. Лунєв очолив 3-й (контрроз-
відувальний) відділ УДБ УНКВС Київської об-
ласті44, який складався з 9 відділків та групи опе-
ративного відділку і налічував 46 штатних
одиниць45. Певним заохоченням для Лунєва ак-
тивніше боротися з «контрреволюційним еле-
ментом» на Київщині мало слугувати подання
відділу кадрів на дострокове присвоєння йому
навесні 1937 року (напередодні Великого те-
рору) звання капітана державної безпеки46. 

Під час масових політичних репресій, що роз-
почалися влітку 1937 року,  на 3-й відділ УДБ
УНКВС Київської області було покладено завдан -
ня  по реалізації «національних операцій» – пере-
слідування представників «ворожих націй» (поля-
ків, німців, греків, румунів, латишів, іранців та ін.)
та нейтралізації контрреволюційного елементу. 

У першій декаді серпня 1937 р. начальник
УНКВС по Київській області М. Шаров та керів-
ник 3-го відділу УДБ З.Г. Лунєв доповідали на-
ркому внутрішніх справ УРСР І. Леплевському,
що в результаті проведення першої операції по
розгрому польського диверсійного підпілля по м.
Києву та Київській області арештовано  868 осіб47.
У який спосіб підлеглі Лунєва домагались в ув’яз-
нених щиросердних зізнань розповів у своєму
виступі на партійних зборах у грудні 1938 р. то-
дішній начальник УНКВС по Київській області
Олексій Долгушев: «візьмемо 1937 рік, коли особ-
ливо почало припадати на смак викривлення слід-
ства і 3-й відділ будь-які допити замість об’єктив-
ного  слідства розпочинав з палки, весь апарат про
це знав. Ракита48 був у відділку, він розпочинав
допит з палки, отримував свідчення – один про-
токол і слідство закінчено. Ніякого об’єктивного
слідства  і, природно, що дехто на цій справі нагрів
руки та наробив масу ляпсусів і викривлень»49.

«Прошу… не викреслювати мене з лав
борців за Революцію»
8 серпня 1937 р. вийшов наказ НКВС УРСР

по особовому складу про відкликання  началь-
ника 3-го відділу УНКВС по Київській області
старшого лейтента державної безпеки З.Г. Лу-
нєва у розпорядження відділу кадрів республі-
канського наркомату50. У зв’язку з «завантажен-

42 ГДА СБУ, ф. 12, спр. 2280, т. 1,  арк.55-56.
43 Архів Головного управління внутрішніх справ України в Харківській області (А ГУ ВСУ ХО), колекція

документів. – Наказ НКВС СРСР № 23  від 26 січня  1937 р.
44 ГДА СБУ, ф. 12, оп. 1, спр. 2280 , т. 2, арк. 7.
45 Окіпнюк В.Т. Органи державної безпеки УРСР (1922 – 1943 рр.): історико-правове дослідження: мо-

нографія. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. С. 267. 
46 ГДА СБУ, ф. 12, спр. 2280 , т. 1,  арк. 44.
47 Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеці-

альних служб. Т.8  Великий терор: польська операція 1937 – 1938. Ч. 1. Варшава – Київ, 2010. С. 180.
48 Ракита Григорій Лазарович (1906 - ?).  У 1937 – 03.1938 – начальник 1-го відділку  3-го  відділу УДБ

УНКВС Київської області. З 21.03.1938 – начальник 2-го відділку 3-го відділу УДБ УНКВС Омської області,
молодший лейтенант державної безпеки (09.02.1936).

49 ГДА СБУ, ф. 16, оп. 31, спр. 95, арк. 205.
50 Архів Головного управління внутрішніх справ України в Харківській області (А ГУ ВСУ ХО), колекція

документів. – Наказ НКВС УРСР по особовому складу № 308 від 8 серпня 1937 р.



ням по роботі» Зіновій Григорович здав справи і
прибув у розпорядження відділу кадрів НКВС
УРСР лише 22 серпня 1937 року51. 5 днів потому
заступник наркома внутрішніх справ УРСР стар-
ший майор державної безпеки Михайло Архипо-
вич Степанов (1900–1940) провів очну ставку

між Лунєвим і заарештованим колишнім началь-
ником 22-го Волочиського прикордонного загону
НКВС Юхимом Григоровичем Шостаком (1903–
1937)52. Останній ще 20 липня 1937 р. зізнався в
тому, що у 1927 р. був членом контрреволюцій-
ної троцькістської групи,
до якої входили тодішні
співробітники інозем-
ного відділку  КРВ ДПУ
УСРР – він  (Ю.Г. Шос-
так); Лев Гри горо вич
Зорін (1896-?) З.Г. Лунєв,
а також студент Харків-
ського технологічного
інституту Зи новій Мой-
сейович Синельников
(1903 - ?)53.

З. Лунєв цих свідчень не підтвердив і наступ-
ного дня звернувся  до наркома внутрішніх справ
УРСР І. Леплевського у вигляді листа, в якому за-
значав: «Мені зараз 36 років. З них маю 24 роки
трудового стажу. 18 років тому я вступив в ком-
сомол. 16 років як вступив в партію. Нині пішов
18-й рік моєї безперервної роботи в органах ЧК-
ГПУ… Працював усі роки не покладаючи рук
віддаючи себе служінню Революції і активній бо-
ротьбі з ворогами народу. З троцькістами я вів бо-
ротьбу протягом усіх років як член партії, як че-
кіст… Я дуже прошу вас перевірити все, що
стосується мене і не викреслювати мене з лав
борців за Революцію. Я не ворог партії і народу я
син її, виріс з Революцією, яка мені довірила се-
рйозну ділянку боротьби з ворогом і зробила
мене людиною»54. 

Нарком листу не повірив і 2 вересня 1937
року, Зіновія Григоровича заарештували у влас-
ному помешканні по вулиці Рози Люксембург
№ 15/1755. Постанову та ордер на арешт Лунєва
як учасника підпільної контрреволюційної
групи у лавах НКВС старший лейтенант держав-
ної безпеки  Юрій Толкачов56 (слідчий, який спе-
ціалізувався по справах заарештованих співро-
бітників НКВС), підписав заднім числом –
4 вересня 1937 року57.

Вже на першому допиті Лунєв «зізнався»
слідчому оперуповноваженому особливої слідчої
групи у справах заарештованих співробітників
НКВС Василю Корнійовичу УДБ НКВС УРСР
Козаченку (1905-?), що під час внутрішньопартій-
ної дискусії 1927 р. він входив до троцькістської
контрреволюційної групи Зоріна-Шостака-Сиро-
мятникова58. Згодом коли Зіновій Григорович став
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51 ГДА СБУ, ф. 12, оп.1, спр. 2280, т. 3, арк. 13.
52 Там само, ф. 6, оп. 1, спр. 45215, т. 1, арк. 36-38.
53 Там само, спр. 48281- фп, арк. 28.
54 Там само, арк. 29-31.
55 ГДА СБУ, ф. 6, оп. 1, спр. 45215, т. 1, арк. 4.
56 Про Ю. Толкачова докладно Бажан О., Золотарьов В. «Забійник» та «літератор» або «Рутинна робота»

слідчого НКВС Юрія Толкачова // Краєзнавство. 2018. №3. С. 196-209.
57 ГДА СБУ, ф.6, оп.1, спр. 45215, т.1, арк. 2, 3.
58 Студент Харківського технологічного інституту Зіновій Мойсейович Синельников (1903 р.н.) дійсно був

членом троцькістської опозиції за що двічі підлягав арешту, спершу у березні 1927 р., вдруге  наприкінці січня
1929 року. У липні 1929 р. особлива нарада при Колегії ОДПУ СРСР засудила його до адміністративного заслання
до В’ятки. 28 травня В’ятський губвідділ ДПУ порушив проти нього кримінальну справу за статтею 58-10 Карного
кодексу РРФСР. По завершенню слідства наприкінці липня  особлива нарада при Колегії ОДПУ СРСР запроторила
його за грати терміном на 3 роки. Під час допитів жодним словом про приналежність до троцькістської організації
З.Лунєва-Мінца, Л. Зоріна і Ю.Шостака він не обмовив (ГДА СБУ, ф.6, оп.1, спр. 45215, т. 1, арк. 106–107).

Л. Г. Зорін

М.А. Степанов



відмовлятися від своїх показів і кримінальна
справа почала потихеньку розвалюватися, слідчий
Козаченко до теки компроматів на колишнього на-
чальника 3 відділу Київського Управління НКВС
долучив витяг із заяви члена спецколегії Дніпро-
петровської області Рудольфа Наумовича Кази-

мирського: «Лунєв був у
найближчих відносинах зі
шпигуном Рудоміно. Посвя-
чував його у всі розробки
по польсь кому та іншому
шпигунству для отримання
порад від Рудоміно як у
«фахівця» … Лунєва я
також попереджав з при-
воду Рудоміно59 у 1935 р.
Але це не допомогло»60.

Складається враження, що тодішнє керів-
ництво НКВС УРСР не  хотіли підводити  З.Г.
Лунєва під «розстрільну статтю».  «Учасника
антирадянської змови, яка існувала в НКВС
УРСР» майора  Ю.Г. Шостака не допитували
про участь в цій «злочинній організації» Зіновія
Григоровича (у кримінальній справі прикордон-
ника такі свідчення не зафіксовані). «Польский
шпигун» Г.Г. Рудоміно, хоча і визнав свою
дружбу з тодішнім начальником ОВ УДБ
УНКВС Дніпропетровської області, але факт
його вербування у члени «ПОВ» заперечував і з
«компромату» згадав лише, що останній був об-
ражений на те, що йому присвоїли звання
«лише» старшого лейтенанта державної без-
пеки, а не капітана61.

У кримінальній справі Лунєва не знаходимо
протоколів допитів  ще одного «члена підпільної
троцькістської групи в ІНВ КРВ ДПУ УСРР»,

завідувача кар’єру одеського заводу «Червоний
профінтерн» Л.Г. Зоріна ( заарештований на
підставі свідчень Ю.Г. Шостака 21 листопада
1937 р. і  засуджений 28 березня 1938 р. до 5-ти
років позбавлення волі «як троцькіст»62).  

Досить дивною, і навіть, унікальною для тих
часів є довідка на арештованого З. Лунєва до-
відка за підписом начальника УНКВС по Київ-
ській області Миколи Шарова про те, що «Лунєв
як чекіст кваліфікований, агентурно-слідчу ро-
боту знає…В червні-липні 1937 р. безпосередньо
приймав участь у розвороті польської операції по
м. Житомиру та Житомирській окрузі…В період
роботи  Лунєва в КРВ велося ряд справ по троць-
кістам і правим / справа Лідермана, Синякова та
ін./ Лунєв в розробці і веденні справ приймав
особисту участь і керував слідством по цим спра-
вам…»63 не вплинули на подальший хід слідства.
У першій декаді жовтня 1937 року заступник вій-
ськового прокурора прикордонних і внутрішніх
військ НКВС УРСР Петро Сергійович Коляда
(1905–1938)   кримінальну справу на Лунєва на-
правив на розгляд  Особливої наради при НКВС
СРСР. Лише 16 грудня 1937 року позасудовий
орган в системі НКВС «за приховування в мину-
лому троцькістської діяльності» Лунєва засудив
до 5 років виправно-трудових таборів64. 

У таборах ГУЛАГУ Лунєв, у зв’язку з ні-
мецько-радянською війною, пробув значно біль -
ше визначеного терміну – майже до кінця 1946 ро -
ку. Після звільнення проживав у м. Таштагал
Новосибірської області. З 13 січня 1947 р. по 8 лю-
того 1951 р. працював завідувачем конторою,
нормувальником і старшим нормувальником у
Гур’євському  рудоуправлінні Кемеровської об-
ласті; з 10 лютого 1951 р. по 25 травня 1951 р.

2 ’2019Олег Бажан, Вадим Золотарьов К Р А Є З Н А В С Т В О
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59 Рудоміно Генріх Генріхович (1899 – 07.09.1937) був досвідченим чекістом, якого у 1930 р за боротьбу
з контрреволюцією та польським шпигунством в Білорусії було нагороджено знаком почесного працівника
ВЧК-ДПУ(V).  З жовтня 1930 р. по березень 1932 р. працював начальником Проскурівського райвідділу  Він-
ницького оперативного сектору ДПУ та за сумісництвом начальником Особливих відділів 1-го кавалерій-
ського корпусу Червоного Козацтва імені  ВУЦВК і ЛКСМУ та 1-ї кавалерійської дивізії та 1-ї кавалерійської
дивізії. З березня 1932 р. Рудоміно очолював Коростенській райвідділ ДПУ в Київській області і за суміс-
ництвом особливі відділи Коростенського укріпленого району та  46-ї стрілецької дивізії. З 7 жовтня 1934 р.
працював головою спецколегією Дніпропетровського обласного суду. Незважаючи на великі заслуги, Рудо-
міно в очах пильних товаришів по партії сприймався «поляком і шляхтичем». Російський державний архів
сучасної політичної історії (РДАСПІ), ф.17, оп. 99, реєстраційний бланк   члена ВКП(б) № 1670319)

60 ГДА СБУ, ф. 6, спр. 45215-фп, т. 1, арк. 59.
61 Там само, арк. 62.
62 Там само, арк. 84-85.
63 Там само, арк. 74.
64 Там само, арк. 72.

Г. Г. Рудоміно
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65 Там само, т. 2, арк. 5.
66 Вронська Т. «Сталінські повторники» (на прикладі репресування письменниці Зінаїди Тулуб) // Укр.

іст. журн. 2016. №4. С. 75.
67 ГДА СБУ, ф. 6, спр. 45215-фп, т. 2, арк. 24.
68 Там само, арк. 46 зв.

інже нером-економістом Бочатського будівельно-
монтажного управління гідромеханізації; з 18 чер-
вня  по 13 жовтня 1951 р. – десятником міського
комунального господарства у  Гур’євску; з 25 жов-
тня по 24 грудня 1951 р. – плановиком-нормуваль-
ником фабрики інертного пилу Кемеровугілля.

«…Двічі за одну провину не карають»
На Католицьке Різдво, 25 грудня 1951 року,

Зіновій Григорович Лунєв несподівано для себе
та колег по роботі в черговий раз опинився за
ґратами внутрішньої тюрми МДБ у місті Кеме-
рово. Старший слідчий слідввіділу Управління
МДБ по Кемеровській області старший лейте-
нант Перієв  на першому допиті, який тривав
упродовж пізнього вечора 25 грудня 1951 року,
ознайомив З. Лунєва зі змістом постанови на
арешт, датованою 1 грудня 1951 року: «Я, стар-
ший оперуповноважений 1 відділення 5 відділу
УМДБ по Кемеровській області, ст.. лейтенант
БОЧКАРЬОВ, розглянув матеріали, які на-
дійшли в УМДБ про злочинну діяльність
ЛУНЄВА-МІНЦА Зіновія Григоровича…

ЗНАЙШОВ: 
ЛУНЄВ-МІНЦ Зіновій Григорович, здійснив

злочин, передбачуваний ст. 58-10 ч. 1 КК РРФСР.
ПОСТАНОВИВ:

Запобіжним заходом у спробі ухилення від
слідства та суду ЛУНЄВУ-МІНЦ Зіновію Григо-
ровичу обрати утримання під вартою...»65

Безпосереднім приводом до порушення 24
грудня 1951 року нової кримінальної справи
проти  З. Лунєва були його «старі гріхи» ( мате-
ріали справи 1937 року), за які він вже відбув
тривалий термін покарання у виправно-трудо-
вих таборах – це приналежність до контррево-
люційної підпільної троцькістської  групи, яка
нібито діяла з 1927 року у лавах ДПУ СРСР.
Чергове ув’язнення Лунєва слід пов’язувати з
виконанням співробітниками 5-го управління
МДБ СРСР директиви міністра державної без-
пеки В. Абакумова № 147 від 26 червня 1947
року про відновлення обліків троцькістів і ко-
лишніх  учасників антирадянських партій з
метою «вивчення їх поведінки та практичної  ан-

тирадянської діяльності»66. Ймовірно Лунєв
опинився у списках, складених для «оперативної
розробки» та повторного репресування осіб, за-
суджених раніше за «політичні злочини».

Усі звинувачення 15-річної давнини, а саме
у «проведенні контрреволюційної троцькіст-
ської діяльності», в «опрацьовуванні нелегаль-
ної троцькістської літератури» зі своїми спіль-
никами по антирадянському угрупованні –
співробітниками ДПУ СРСР Ю. Шостаком та
Л. Зоріним, студентом Харківського технічного
інституту З. Синельниковим – Лунєв у розмові
зі слідчим рішуче відкидав, аргументуючи тим,
що на допитах у 1937 році він був змушений під-
твердити свою причетність до троцькістської
групи внаслідок «неправильних методів слід-
ства»67. У заяві, датованій 3 січня 1952 року,  на
адресу начальника слідчого відділу МДБ по Ке-
меровській області Шкуркіна  З.Г. Лунєв-Мінц
зауважував: «Я нині ні в чому не винен, крім
того, що я перебував в ув’язненні з 1937 по 1946
рік, і незважаючи на це перебуваю за ґратами та
замком як важливий державний злочинець, хоча
відомо, що двічі за одну провину не карають»68. 

За відсутності доказів та небажання підоз-
рюваного «щиросердно» визнати себе «прихо-
ваним троцькістом» досудове слідство у справі
Лунєва-Мінца тривало до кінця квітня 1952
року. Лише наприкінці травня 1952 року  Особ-
лива нарада МДБ СРСР винесла остаточний
вирок: З.Г. Лунєва як учасника троцькістської
групи покарати у вигляді примусового заслання
в Красноярський край. У липні 1952 року Лунєв
опинився у місті Красноярську, де став працю-
вати заступником бухгалтера місцевого лікер-
ного заводу. Згодом до нього приєдналася дру-
жина з прийомною донькою. На околиці
старовинного міста Сибіру  сім’я Лунєва при-
дбала квартиру. Однак поневіряння З. Лунєва не
закінчилися навіть після смерті Йосипа Сталіна.
Напередодні оприлюднення Указу президії Вер-
ховної Ради СРСР «Про амністію» від 27 бе-
резня 1953 року за наказом  коменданта Монас-
тиршина Лунєв змушений змінити місце
поселення та переїхати до селища Апано-Ключі
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Абанського району, яке знаходилося більш ніж
за 300 км від Красноярська. Письмове скарга
З. Лунєва від 19 липня 1953 року на адресу го-
лови Ради міністрів СРСР Г. Маленкова  про пе-
ребування на засланні внаслідок помилкового
засудження сприяла перегляду кримінальної
справи у лютому 1954 року. Тавро «троцькіста»
нав’язане спецслужбами З.Лунєву в далекому
1937 році не дозволило домогтися позитивного
вердикту радянської Феміди. Слідчий відділ
Четвертого управління МВС УРСР залишив без
задоволення клопотання Лунєва69. Перебуваючи
на посадах старшого бухгалтера Єнісейської
машинно-тракторної станції,  майстра та нор-
мувальника Кисловодської спеціальної ділянки
треста № 12 Міністерства будівництва підпри-
ємств нафтової промисловості СРСР, техніка
будівельно-монтажного управління № 12 зва-
рювально-монтажного тресту Головгазу СРСР
у  Ростов-на-Дону, З. Лунєв постійного дома-
гався своєї реабілітації. Лише у липні 1957
року військовим  трибуналом Київського вій-
ськового округу постанова Особливої наради
при НКВС СРСР від 16 грудня 1937 р. та рі-
шення Особливої наради при МДБ СРСР від

25 травня 1952 року стосовно  З.Г. Лунєва були
відмінені. Після реабілітації  Лунєв працював
майстром ділянки будівельно-монтажного уп-
равління звармонтажтресту Головгаз СРСР по
будівництву нитки газопроводу Дніпропет-
ровськ-Новомосковськ. У часи «горбачовської
перебудови» на хвилі чергової політичної реа-
білітації жертв сталінських репресій напри-
кінці 1989 року Зіновій Григорович домігся по-
новлення в лавах Компартії України.

Наявні в особовій та кримінальній справі
чекіста Зіновія Лунєва документи є цінним істо-
ричним джерелом так як дозволяють розкрити
специфіку діяльності оперативних підрозділів ра-
дянських спецслужб (зокрема інформаційного,
секретно-політичного, контррозвідувального, осо-
бового відділів) в 1920-1930-х роках, висвітлити
окремі аспекти таємних операцій (заходів) Дер-
жавного політичного управління СРСР з метою
заманювання до країни Рад російської білої еміг-
рації та фізичного усунення військових діячів
часів УНР в організації масового політичного
терору на теренах України (розкуркулення, справа
«Весна», «польська операція НКВС» у часи
Великого терору). 

69 ГДА СБУ, ф. 6, спр. 45215-фп, т. 2, арк. 85.
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Організували конференцію кафедра етноло-
гії та краєзнавства історичного факультету Київ-
ського національного університету імені Тараса
Шевченка та Київська міська організація Націо-
нальної спілки краєзнавців України.

У заході взяли участь 74 особи, представ-
лено 71 доповідь. Серед учасників конференції
– співробітники наукових установ, викладачі
вищих навчальних закладів, аспіранти, праців-
ники бібліотек та музеїв, краєзнавці, студенти,
учні – члени МАН. Заявки на участь у конферен-
ції подали також науковці з Болгарії, Білорусі,
Греції, Грузії, Естонії, Молдови. Майже третина
учасників конференції – члени Національної
спілки краєзнавців України. Науковий форум
розглянув різноманітні аспекти історії та сучас-
ного досвіду українського та зарубіжного істо-
рико-культурного туризму.

Конференцію відкрила і вела кандидат істо-
ричних наук, доцент кафедри етнології та крає -
знавства Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, заступник голови Київ-
ської міської організації НСКУ Наталія Терес.
З вітальним словом до учасників конференції
звернувся декан історичного факультету Київ-
ського національного університету імені Тараса
Шевченка Іван Патриляк. Учасників заходу

також привітав відповідальний секретар Націо-
нальної спілки краєзнавців України Володимир
Дмитрук. Він зачитав вітальний адрес учасни-
кам заходу від голови Національної спілки кра-
єзнавців України Олександра Реєнта і вручив
відзнаки НСКУ керівникам історичного факуль-
тету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка й постійним учасникам
наукових заходів, що проводяться кафедрою ет-
нології та краєзнавства історичного факультету
університету спільно з Київською міською орга-
нізацією НСКУ.  

На пленарному засіданні виступили: канди-
дат історичних наук, старший науковий співро-
бітник відділу історії України другої половини
ХХ століття та центру досліджень історико-
культурної спадщини України Інституту історії
України НАН України Тетяна Катаргіна з ґрун-
товною доповіддю «Використання пам’яток в
системі індустрії туризму за кордоном». Про
досвід Швеції у розвитку зеленого та історико-
крає знавчого туризму розповіла кандидат істо-
ричних наук, доцент кафедри етнології та краєз-
навства Київського національного університету
імені Тараса Шевченка Ірина Ігнатенко. Роз-
витку історико-культурного туризму в Україні
на сучасному етапі була присвячена доповідь

Олександр Гончаров, Наталія Терес (м. Київ) 

Міжнародна наукова конференція
«Історико-культурний туризм: український та світовий досвід»

5 квітня 2019 р. на історичному факультеті Київського національного університету
імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна наукова конференція
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кандидата історичних наук, доцента цієї ж
кафедри Наталії Терес. Цікавими спостережен-
нями щодо регіональної етнокультурної та ек-
скурсійної проблематики поділився з учасни-
ками конференції доктор історичних наук,
професор кафедри етно логії та краєзнавства
університету Мирослав Борисенко, виголо-
сивши доповідь: «Міфологія місця: село Буша
як приклад вдалої реалізації етнокультурного
потенціалу Західного Поділля». Про історію,
сучасність та власні враження про сакральні
місця хасидського паломництва в Україні роз-
повіла присутнім кандидат історичних наук,
гід, директор туристичної агенції Seainside.club
(м. Київ) Анна Ніколаєва.

Під час перерви між пленарним та секцій-
ними засіданнями учасники наукового форуму
ознайомилися з етнографічними експонатами
кафедри етнології та краєзнавства й відвідали
Музей історії Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, де для них огля-
дову екскурсію провела директор музею Люд-
мила Круглова. 

Далі учасники конференції продовжили ро-
боту в чотирьох секціях: «Концептуальні питання
туризмознавства та досвід зарубіжних країн з
правового регулювання й розвитку історико-куль-
турного туризму», «Історія розвитку туризму та
екскурсійної справи в Україні», «Релігійний,
етнічний та військово-історичний складники ук-
раїнського та зарубіжного туризму», «Ресурси та
потенційні можливості розвитку історико-куль-
турного туризму в Україні». Аудиторії, в яких
відбувалися засідання, були оснащені мультиме-
дійними засобами, що дало можливість допові-
дачам виступити з презентаціями та якнайкраще
представити результати досліджень.

Ураховуючи важливість наукових рекомен-
дацій для подальшого розвитку галузі історико-
культурного туризму, оргкомітет узагальнив
пропозиції, які містилися у доповідях учасників
конференції «Історико-культурний туризм: укра-
їнський та зарубіжний досвід», зокрема :

1. Конференція «Історико-культурний ту-
ризм: український та зарубіжний досвід» є, по
суті, першою міжнародною науковою конферен-
цією, яка порушує означену проблематику,
у зв’язку з чим запропоновано проводити її на
регулярній основі (Н. Терес). 

Конференція з таким тематичним спряму-
ванням має важливе значення, оскільки ставить
за мету проаналізувати сучасний стан розвитку
історико-культурного туризму в Україні та у
провідних країнах світу, накреслити шляхи та
розробити пропозиції щодо активізації цієї
справи не тільки на загальнодержавному, а й
місцевому рівнях. Україна має системно розви-
вати цей напрям туризму, оскільки він відкриває
потужні можливості для збереження духовної
спадщини та її активного використання в турис-
тичній діяльності, сприяє економічному про-
гресу держави (О. Реєнт).

2. Для успішного розвитку туризму в Ук-
раїні нагальною необхідністю є використання
різнопланового досвіду зарубіжних країн (В. Ка-
пелюшний, М. Чубата). Зокрема, в сучасних
умовах обов’язковою умовою успішного фун-
кціонування туристичної галузі є якнайширше
впровадження різноманітних інформаційних
технологій й створених на їхній основі інтегро-
ваних інформаційних систем. Використання
інформаційних систем у сфері туристичного
бізнесу сприяє формуванню цивілізованого
та ефективного діючого туристичного ринку за



допомогою надання достовірної інформації та
об’єктивної оцінки щодо інформаційних заходів
у світі в найкоротші терміни, а також надає мож-
ливість інтерактивного спілкування та обміну
досвідом між спеціалістами туристичного біз-
несу (Л. Іваницька).

3. Важливо продовжувати розроблення тео-
ретико-методологічних засад туризмознавства,
зокрема його історико-культурного напряму, як
одного з найважливіших у туризмі, публікувати
відповідні методичні розробки (Ю. Роїк).

Чималий потенціал для подальших наукових
розвідок і популяризації на національному та
міжнародних рівнях мають історичні дослід-
ження туризму в контексті культурної антропо-
логії. Потрібно продовжити вивчати документи
та праці попередніх періодів з туристсько-ек-
скурсійної тематики з метою застосування їх під
час розробки теоретичних питань та в практиці
туристсько-екскурсійної діяльності, здійсню-
вати перевидання найбільш важливих праць,
зокрема праць Івана Крип’якевича з академіч-
ними примітками (П. Вербицька).

Потрібно підвищувати роль бібліотек в
інформаційному забезпеченні сфери туризму
шляхом створення ними власних інформаційних
ресурсів краєзнавчо-туристичного напряму. Зок-
рема, позитивним є досвід Національної істо-
ричної бібліотеки України зі створення і попу-
ляризації електронного ресурсу НІБУ «Історія
міст і сіл України» (Н. Волошінська, О. Покро-
пивна).

4. Потребує подальшого дослідження потен-
ціал вітчизняної культурної спадщини та шляхи
удосконалення управління культурними ресур-
сами з метою їх використання у туристичній
галузі; вивчення стратегій та нових підходів, за-
пропонованих зарубіжними фахівцями та між-
народними експертами у справі організації за-
хисту та збереження культурно-історичних
ресурсів. При плануванні туристичних маршру-
тів варто належно розкривати проблеми охорони
та збереження історико-культурної спадщини
національних меншин. 

З метою удосконалення державного керу-
вання сферою туризму сконцентрувати увагу віт-
чизняних науковців на визначенні пріоритетів
державної політики в галузі історико-культурного
туризму, аналізі загроз та проблем, які виникають
у даному сегменті. Рекомендовано конкретизу-
вати роботу неурядових фондів, громадських

організацій з питань збереження та охорони істо-
рико-культурних пам’яток з метою їх викорис-
тання в туристичній практиці (Т. Катаргіна).

Питання збереження історико-архітектур-
них пам’яток потребує законодавчого врегулю-
вання з боку держави, зокрема рішення на рівні
Кабінету Міністрів та Верховної Ради України
щодо передачі пам’яток архітектури та містобу-
дування у відання Міністерства культури Ук-
раїни, щоб усі ці види пам’яток були під егідою
одного міністерства (А. Бакурова, К. Бакуров). З
метою збереження архітектурних пам’яток куль-
турної спадщини удосконалювати в Україні по-
ширений у багатьох країнах світу механізм –
концесії (І. Малацай). З огляду на складність
економічної ситуації необхідно залучати місцеві
громади до участі у проектах з відновлення іс-
торичних цінностей.

5. Необхідно розвивати туристичну діяль-
ність в усіх регіонах України, оскільки туризм є
одним із перспективних напрямів їх соціально-
економічного розвитку. Туризм виступає ефек-
тивним інструментом розкриття потенціалу
території, важливим фактором забезпечення ста-
лості функціонування господарського комплексу,
реалізації суспільних потреб, захисту навколиш-
нього середовища тощо. Активізація історико-
культурного туризму дозволить більш ефективно
реалізувати туристично-рекреаційний потенціал
регіону, сприятиме диверсифікації туристично-
рекреаційної діяльності, залученню до туристич-
ної сфери досі маловідвідуваних туристами
територій. Але це потребує розробки та впровад-
ження ефективної управлінської стратегії, спря-
мованої на залучення культурної спадщини
регіону до сфери туризму, відповідної коорди-
нації зусиль органів влади, бізнесу, громад-
ськості (О. Макієнко).

У зв’язку з реформою децентралізації в Ук-
раїні зростає роль місцевих громад у розвитку
туристсько-екскурсійної галузі. Місцеві турис-
тично-краєзнавчі маршрути спроможні дати по-
штовх активізації діяльності громади, місцевому
мікропідприємництву, створенню туристичної
інфраструктури, вдосконаленню історико-куль-
турного середовища, усвідомленню цінностей
історичної спадщини місцевої громади, необхід-
ності її збереження та відновлення (Ю. Руденко).

Привертає увагу роль гідронімів у розвитку
місцевого туризму. Необхідно позначити відпо-
відними знаками початок малих річок. У контек-
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сті дослідження гідронімів потребує подальших
зусиль туристичне освоєння козацької спадщини
регіонів, організація туристичних кластерів.
Зокрема, необхідні дослідження (за бібліогра-
фічними та картографічними джерелами) річки
Томаківка з точки зору туристичного потенціалу
за напрямами: історія, природа, екологія, старо-
давні пам’ятки, історія поселень на її берегах та
організація туристичного кластеру зусиллями
ОТГ, на території яких протікає річка, форму-
вання відповідної туристичної інфраструктури
та збереження екологічної рівноваги. Перспек-
тивним є створення вздовж берегів річки Тома-
ківка резерватів, а згодом – заповідних природ-
них територій орнітологічного та геологічного
спрямування (А. Бакурова, К. Бакуров).

Потребують подальшого вивчення й аналізу
історико-культурні об’єкти як можливий важіль
формування туристичних кластерів у регіонах
депресивного розвитку (Т. Катаргіна). 

Заслуговує на підтримку ініціатива крає -
знавців щодо створення Всеукраїнського на-
уково-просвітницького, історико-краєзнавчого
проекту «Місця пам’яті початку артільно-коопе-
ративного руху України», який  передбачав би
протягом 2019–2024 років організацію історико-
пошукових робіт, спрямованих на висвітлення
пам’яті про перші кроки артільного сільськогос-
подарського руху в Україні, його засновників і
учасників (І. Левитський).

Потрібно продовжувати розроблення ту-
ристсько-екскурсійних маршрутів, присвячених
видатним діячам культури, зокрема Олександру
Архипенку – митцю світового рівня, родона-
чальнику кубізму в скульптурі. З Києвом кінця
ХІХ – початку ХХ ст. пов’язані його дитячі та
юнацькі роки, що є важливим аргументом для
підготовки та впровадження змістовного стаціо-
нарного пізнавального туру (О. Петасюк).

6. Потребує розвитку міжрегіональний ту-
ризм, розширення й удосконалення розробки ту-
ристичних маршрутів зі столиці до інших міст
України. 

7. Необхідний подальший розвиток важли-
вих напрямів історико-культурного туризму.

В галузі етнографічного туризму
● Науковцям слід продовжувати роботу над

опануванням міжнародного досвіду щодо збере-
ження культурної спадщини різноманітного ет-
нічного походження та залучення її до туристич-
ної діяльності (Т. Катаргіна), зокрема звернення

до зарубіжного досвіду етно-сіл, що сприятиме
популяризації етнотуризму в Україні, отриманню
економічних і фінансових переваг, зростанню
рівня соціальної відповідальності й дбайливого
ставлення до навколишнього середовища. 

● Практикувати заходи, які сприяли б роз-
витку етнотуризму, серед яких: підвищення
рівня спілкування туристів з місцевим населен-
ням, що проживає поблизу етно-сіл (організація
тематичних та фольклорних вечорів, оригіналь-
них музичних подій, майстер-класів з місцевих
ремесел чи приготування страв місцевої кухні);
заходи з просування іміджу етнотуризму, розши-
рення рекламної діяльності з популяризації віт-
чизняних етнопропозицій тощо.

● Пропонуючи етнопослуги туристам, гро-
мади мають відповідально ставитися до своїх
природних та історико-культурних ресурсів;
систематично здійснювати моніторинг та оціню-
вання впливу етнотуризму на навколишнє сере-
довище. Для цього громаді необхідно отриму-
вати належну підтримку урядових та
науково-дослідних структур у питаннях плану-
вання, створення й надання привабливої етноту-
ристичної пропозиції (С. Бабушко, С. Попович).

● Продовжувати розробку екскурсійних
маршрутів, присвячених відомим діячам інших
національностей та країн, які проживали, навча-
лись чи перебували в Україні. Зокрема, перспек-
тивним є створення в столиці екскурсійного
маршруту «Азербайджанці Києва». В цьому кон-
тексті потребують встановлення місця прожи-
вання у Києві низки видатних політичних,
державних, наукових діячів, митців азербайд-
жанської національності, їх вшанування у ви-
гляді пам’ятних таблиць (О. Купчик).

В галузі історико-революційного туризму
активізувати розробку та проведення екскурсій
та турів пам’ятками Києва та інших регіонів Ук-
раїни часів Української революції 1917–1921 рр.
(В. П’янковський). 

З метою розвитку військово-історичного
туризму потребує уваги туристичне викорис-
тання оборонних укріплень України. Окрім Ки-
ївського укріпленого району (КиУРу), де прово-
диться активна військово-історична діяльність,
потребують розробки туристичні маршрути із
включеннях об’єктів інших оборонних укріплень
України: Коростенського, Новоград-Волинсь -
кого, Летичівського та Могилів-Ямпільського
укріплених районів.



Україна має унікальний та колосальний
потенціал для розвитку військово-історичного
туризму в різних регіонах. Для цього потрібна в
першу чергу зацікавленість місцевої влади в роз-
витку інфраструктури та якості надання послуг.
Необхідно також привести пам’ятки у стан,
безпечний та комфортний для відвідування
(А. В’ялець). 

Для подальшої популяризації релігійного
(паломницького) туризму:

● продовжити дослідження релігійних пам’я -
ток регіонів України, зокрема пам’яток Терно-
пільщини, з метою організації на цій основі
паломницьких турів (Т. Пшеничний);

● включати до екскурсій і турів відвідування
“місць сили” (езотеричний та сакральний туризм),
що мають як природне виникнення, так і матері-
альне створення (скельні храми, капища, курганні
комплекси, водойми тощо) (О.Сморжевська). 

Як перспективний напрям – індустріальний
туризм – потребує популяризації та змістовного
наповнення. Зокрема, для реалізації потенціалу
індустріального туризму в м. Запоріжжі по-
трібно створити комплексну пропозицію органі-
зованого туристичного маршруту з урахуванням
вимог безпеки та належного рівня сервісу. Ор-
ганізація маркетингових заходів, залучення до
популяризації індустріального туризму ЗМІ й
інтернет-ресурсів сприятимуть його станов-
ленню та розвитку (В. Кологривова).

8. В галузі навчальної та туристсько-
екскурсійної роботи зі студентами й учнями: 

– рекомендувати викладачам вищих закладів
освіти використовувати матеріали конференції
під час викладання лекційних та семінарських
занять з краєзнавчо-туристських дисциплін,
формування тематики наукових досліджень сту-
дентів, визначення тем курсових та магістер-
ських робіт, розробки програм краєзнавчої, ек-
скурсійної, туризмознавчої практик;

– активізувати організацію студентських й
учнівських екскурсій та підтримувати їх матері-
ально;

– рекомендувати впровадження модуля «Ек-
скурсознавство» в обласних інститутах після-
дипломної освіти вчителів;

– започаткувати екскурсійну практику (піз-
навальну та освітню) для студентів;

– проводити «круглі столи», присвячені роз-
робленню актуальних екскурсійних маршрутів;

– видавати навчально-методичні матеріали
з туристсько-екскурсійної діяльності;

– створити в університетах та відновити в
Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка діяльність курсів підготовки
екскурсоводів (на громадських або комерційних
засадах) та заснувати інші студентські турист-
сько-екскурсійні структури, що значно активізу-
вало б туристсько-екскурсійну роботу в закладах
освіти (О. Гончаров); 

– створити групу позаштатних громадських
екскурсоводів зі студентів історичного факуль-
тету для допомоги Музею історії Київського
національного університету імені Тараса Шев-
ченка в екскурсійній роботі (Л. Круглова);

– створити в Музеї історії Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка
експозицію, присвячену екскурсійно-турист-
ській діяльності в університеті в різні періоди
(О. Гончаров, Л. Круглова).

9. З метою подальшого розвитку досліджень
у галузі історико-культурного туризму та його
популяризації:

– проводити один раз на два роки міжна-
родну науково-практичну конференція під на-
звою «Історико-культурний туризм: український
та світовий досвід»;

– організаторам заходу видрукувати збірник
матеріалів конференції «Історико-культурний
туризм: український та світовий досвід»; 

– результати роботи конференції, основні
висновки наукових досліджень представити на
сторінках наукових журналів «Етнічна історія
народів Європи», «Краєзнавство», інших науко-
вих та науково-популярних видань.
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Тетяна Андрійчук (м. Миколаїв)
в.о директора Миколаївського
обласного Центру туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді

До джерел українського патріотизму
«З думою про рідний край» – таку назву має обласний зліт юних краєзнавців-дослідників,

який проводить Миколаївський обласний Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської
молоді в рамках обласної програми військово-патріотичного виховання населення Миколаїв-
ської області на 2015-2020 роки, затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради від
30.07.2015 року.

Захід має а меті забезпечення культурно-освітніх потреб дітей, утвердження патріотизму,
духовності моралі, формування загальнолюдських цінностей у молодого покоління, профе-
сійної орієнтації та набуття юними науковцями навичок  науково-дослідницької роботи. Під
час проведення зльоту практикуються зустрічі з науковцями провідних вузів міста Мико-
лаєва, представниками державних та громадських організацій, відомими краєзнавцями
Миколаївщини.
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Цьогоріч зліт  проходив з 11 по 13 квітня і
був присвячений вшануванню пам’яті відомого
історика, композитора, збирача фольклору, за-
сновника  Миколаївської «Просвіти» Миколи
Аркаса,  який народився в м. Миколаєві  у непо-
казному будиночку (нині вул. Нікольська,13) в
заможній родині етнічного грека, адмірала Чор-
номорського флоту Росії Миколи Андрійовича.
До 150-річчя з дня народження Миколи Мико-
лайовича Аркаса урочисто відкрито меморі-
альну дошку. На полірованому граніті написано
золотими буквами: «В цьому будинку 7 січня
1853 року (н. ст.) народився історик, етнограф,
просвітитель, композитор, автор «Історії Ук-
раїни – Русі», опери «Катерина», засновник Ми-
колаївської «Просвіти» Аркас Микола Мико-
лайович». Автор: скульптор Юрій Макушин.

Микола Миколайович, як і вся родина Арка-
сів, зробив величезний внесок у справу націо-
нального відродження, що є надзвичайно акту-
альним у роки розбудови Української держави
та піднесення національного духу українського
суспільства. 

Юні дослідники творчості Миколи  Мико-
лайовича  Аркаса  зібралися в актовій залі Мико-
лаївського обласного краєзнавчого музею  «Ста-
рофлотські казарми», щоб ближче познайомитися
з життєвим та творчим шляхом відомого земляка.

Про діяльність обласної організації Націо-
нальної спілки краєзнавців України та Микола-
ївського товариства «Просвіта» учасникам
зльоту розповів доктор історичних наук, профе-
сор, завідувач кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики Чорноморського націо-
нального університету імені Петра Могили, го-
лова Миколаївської обласної організації Націо-
нальної спілки краєзнавців України, Лауреат
премії ім. Аркаса Олександр Петрович Тригуб.

З презентацією Першої української гімназії Ми-
колаївської міської ради імені Миколи Аркаса -
хранителя пам’яті  відомого земляка виступив
Бережний Сергій Васильович, директор Першої
української гімназії імені М. Аркаса, заслуже-
ний працівник освіти України, лауреат премії
ім. М.Аркаса, а учні гімназії представили ури-
вок з опери Миколи Миколайовича Аркаса
«Катерина» за однойменною поемою Т.Г. Шев-
ченка. Про організацію пошуково-дослідницької
роботи по вивченню історії рідного краю та ді-
яльності  відомих земляків з використанням
фондів обласного краєзнавчого музею  «Староф-
лотські казарми» та презентацією матеріалів з
теми «Рід Аркасів» перед учасниками зльоту
виступив Чернявський Валерій Валерійович,
кандидат історичних наук, заступник директора
Миколаївського обласного краєзнавчого музею.
Також на юних краєзнавців чекав неймовірно ці-
кавий краєзнавчий квест «З Україною в серці…»
та екскурсія експозиціями музею. Святкову ат-
мосферу створював ансамбль бандуристів «Ук-
раїночка» Палацу творчості учнів м. Миколаєва.

Наступного дня учасники  зльоту  відвідали
міське кладовище, де у будівлі-склепі витонче-
ної архітектури в стилі італійського ренесансу
покояться останки Миколи Миколайовича Ар-
каса. У жовтні 2001 року в урочистій обстановці
відбулося церковне освячення відремонтованої
каплиці сімейства Аркасів – однієї з видатних
пам’яток історії міста Миколаєва. 

Після цього юні дослідники-краєзнавці на-
правилися до с. Христофорівки Баштанського
району. Екскурсію по туристичному маршруту
«Подорож до Аркасівської столиці» проводив
колишній випускник місцевої школи, член гур-
тка «Аркасівці», кандидат історичних наук,
доцент, докторант кафедри історії та археології
Миколаївського національного університету
імені В.О. Сухомлинського, керівник гуртка
МАН «Історичне краєзнавство» Миколаївського
обласного Центру туризму, краєзнавства та ек-
скурсій учнівської молоді Анатолій Анатолійо-
вич Погорєлов. З його слів юні краєзнавці дізна-
лися, що на місці колишньої садиби родини
Аркасів  нині функціонує Христофорівська
ЗОШ І-ІІІ ступенів. Фундамент будівлі, на якому
збудована сучасна школа, датується другою по-
ловиною XIX – початком XX століття. Власни-
ком її був український історик і композитор
Микола Аркас. 
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Село в межах сучасного адміністративного
поділу, попри його значно давнішу історію,
існує з 1923 року після об’єднання двох сіл Ба-
лацького та Христофорівки. Воно розташоване
на лівому березі Інгулу, за 25 км на південний
захід від районного центру і за 18 км від заліз-
ничної станції Явкине. Меценат зробив багато
для інфраструктури, благополуччя села, роз-
витку сільського господарства. Христофорівські
землі дісталися Миколі Миколайовичу в якості
спадщини. На жаль, маєток у первісному ви-
гляді не зберігся.

Учасники зльоту відвідали місцеву школу та
ознайомилися з експонатами кімнати Миколи
Аркаса. Під час зустрічі з учнями та педагогами
школи краєзнавці дізналися, що  Аркас побуду-
вав україномовну школу, виділивши землі під
виноградники і садові ділянки,  не шкодував
коштів на освіту.

Нині при школі працює гурток «Літера-
турне краєзнавство» та наукове товариство «Ар-
касівці» (керівник – учитель української мови та
літератури Погорєлова Валентина Сергіївна). 

Школярі вивчають спадщину відомого зем-
ляка та продовжують краєзнавчі пошуки, про що

учасники зльоту мали змогу дізнатися з літера-
турно-музичної композиції, яка була представ-
лена для них.

Юні дослідники також відвідали сільський
краєзнавчий музей, «Аркасівську світлицю», яка
обладнана з ініціативи колишнього голови кол-
госпу Віктора Москаленка, активістів села. Ця
творча людина, дирекція місцевої школи, акти-
вісти села надихнули мешканців Христофорівка
на створення моделі краєзнавчої роботи з ви-
вчення і поширення Аркасівської спадщини,
створення «Аркасіани рідного краю».  Тут же
розташована бібліотека з читальною залою та
картинна галерея, при якій родина художників
Білосветів проводить заняття дитячого худож-
нього гуртка  «Веселі акварелі». Унікальна ко-
лекція картин про Аркасівський край створена
художниками В. Москаленка і родиною Бєлос-
вєтів: Людмили, Миколи та Олега.

Сподіваємося, що все побачене та почуте у
ході проведення зльоту  спонукатиме юних кра-
єзнавців-дослідників до глибокого вивчення по-
тужних джерел українського патріотизму. 



Олександр Осипенко (м. Одеса)

VІІ Міжнародна наукова конференція
«Південь України: етноісторичний, мовний, культурний

та релігійний виміри» (м. Одеса)
17–18 травня 2019 р. в Одеському національному морському університеті відбулася VІІ Між-

народна наукова конференція «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний
виміри». Конференція організована кафедрою українознавства, історико-правових та мовних дис-
циплін ОНМУ.
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Співорганізаторами на-
укового заходу стали про-
відні вчені Інституту історії
НАН України, Науково-до-
слідного інституту україноз-
навства, Національної спілки
крає знавців України. У рам-
ках міжнародного наукового
співробітництва свої зусилля
об’єднали історики та філо-
логи ОНМУ, кафедра історії,
філософії та теології Уні-
верситету «Нижній Дунай»
(м. Галац, Румунія), Націо-
нальна рада з вивчення архі-
вів спецслужб та Інститут
із розслідування злочинів ко-
мунізму і пам’яті румунської
еміграції (м. Бухарест, Румунія), Державний університет Молдови і Інститут соціальної історії
«Promemoria» (м. Кишинів, Республіка Молдова), Литовський сучасний державний архів (Литва,
м. Вільнюс) та Китайська академія соціальних наук з Центром досліджень КНР при ОНМУ.

Організатори конференції – кафедра «Українознавство, історико-правові 
та мовні дисципліни» ОНМУ

Перед відкриттям VІІ Міжнародної наукової конференції «Південь
України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний

виміри» 17 травня 2019 р. Гості та організатори конференції.
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Відкриття конференції відбулося 17 травня
в актовій залі Одеського національного мор-
ського університету. З вітальним словом до на-
укової громади й учасників форуму звернулись:
голова оргкомітету
заходу д.і.н., проф.
Михайлуца Микола
Іванович, завідувач
кафедри україно -
знав ства історико-
правових та мовних
дисциплін; ректор
ОНМУ д.т.н., про-
фесор Руденко Сер-
гій Васильович;
дуаєн дипломатичного корпусу, Генеральний кон-
сул Румунії Еміл Рапча; заступниця Генерального
консула КНР в Одесі Чжень Юйжун; заступниця
директора Департаменту – начальника управління
культури, національностей, релігій та охорони
об’єктів культурної спадщини Одеської облдер-
жадміністрації Різникова Ярослава Олексіївна.

Під час заходу Олег
Бажан (член Президії На-
ціональної спілки краєз-
навців України, перший
заступник головного ре-
дактора журналу «Крає -
знавство»), за дорученням
голови НСКУ, члена-ко-
респондента НАН Украї ни
Олександра Реєнта, вру-
чив ювілейні медалі «90
років журналу ˮКрає  знав -
ствоˮ» Миколі Михайлуці
(член правління НСКУ),
В’ячеславу Кушніру (голова Одеської обласної
організації НСКУ) та Олександру Тригубу (го-

лова  Миколаївської обласної організації НСКУ)
Також було вручено посвідчення новообраних
членів Національної спіл ки краєзнавців України
кандидатам історичних наук Осипенку Олексан-
дру та Шипотіловій Олені.

Після завершення урочистої частини конфе-
ренції науковці та гості перейшли до першого
етапу практичної роботи – круглого столу за те -
мою: «Мова, Церква, Герої: проблеми та досвід
на шляху до євроінтеграції». Модерували засі-
дання круглого столу – д.і.н., проф. Михайлу -
ца М.І. (м. Одеса, Україна) та д.і.н., проф. Пет-
ренку Анатоль (м. Кишинів, Республіка Молдова).

Проф. М.І. Михайлуца 

Почесний громадянин Одеси і Одеської області
С.Р. Гриневецький, ректор ОНМУ 

проф. Руденко С.В., заступник департаменту
Одеської облдержадміністрації Я. Різникова,
заступник генерального консула КНР Чень

Юйжунь, генеральний консул Румунії Е. Рапча.

Відкриття круглого столу:



Першому вступне слово, з великою вдячністю за
фінансову підтримку наукового форуму, надали
почесному громадянину м. Одеси та Одеської
області Гриневецькому Сергію Рафаїловичу. По-
літик і громадський діяч зазначив, що на сьогод-
нішній день важливо та вкрай необхідно вико-
ристовувати світовий досвід, поєднати зусилля
науковців, істориків-дослідників, фахівців різ-
них галузей, зокрема культури та архівної
справи, представників конфесій для встанов-
лення історичної правди, визначення дієвих та
ефективних шляхів прищеплення суспільству та
кожному громадянину віри і поваги до загально-
національних пріоритетів.

Світлана Вікторівна Форманова д.філол.н.,
професор кафедри української мови Одеського
національного університету імені І.І. Мечни-
кова, розпочинаючи тематичний блок «Мова»,
зауважила, що в сучасній Україні мовне питання
незважаючи на майже 28-річну незалежність за-
лишається актуальним та суперечливим. Про-
довжив дискурс про мову д.і.н., професор Юрій
Вадимович Котляр, завідувач кафедри історії
Чорноморського національного університету
імені Петра Могили. Він зазначив, що мова є
важливою частиною національної культури,
адже вона і відбиває ментальність народу, а

саме: етнокультурні та психологічні особли-
вості, вірування, звичаї, традиції. Завершив
даний тематичний блок Анатоль Петренку д.і.н.,
професор, Молдавського державного універси-
тету з доповіддю «Україна та українці на
сторінках журналу «ViaţaBasarabiei» («Життя
Бессарабії»). Дослідник проаналізував дане ви-
дання та дійшов висновку, що деякі роботи на-
укового та культурного змісту, які належать до
румуно-українських зв’язків у міжвоєнний пе-
ріод не втратили своєї актуальності і на сьогод-
нішній день.

Наукову тональність, спрямовану на продов-
ження дискусії серед учасників круглого столу,
підхопила д.і.н., професор, заслужений діяч
науки та техніки України Алла Миколаївна Ки-
ридон. Дослідниця підкреслила, що створення
помісної автокефальної Церкви резонує в кіль-
кох площинах: церковно-релігійній, історичній,
політичній, геополітичній, безпековій, куль-
турно-ціннісній, міжнародній тощо. На думку іс-
торикині, зміни, що відбулися в Україні на по-
межів’ї 2018-2019 рр. у церковному житті, є не
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Учасники дискусії на круглому столі.
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лише подією релігійно-церковного життя, але й,
водночас, масштабною політичною подією, еле-
ментом творення нації. Колеги з Румунії Єнаке
Джордже доктор історії, професор кафедри істо-
рії, філософії і теології Університету «Нижній
Дунай» та Крістіан Калдарару, директор музею
історії в Галаці розглянули питання етнотопоніму
словосполучення «Святая Русь» та проблеми
ідентифікації мешканців Республіки Молдова з
церковної точки зору. Завершив тематичний блок
«Церква» д.і.н.. професор Микола Михайлуца,
завідувач кафедри українознавства, історико-
правових та мовних дисциплін Одеського націо-
нального морського університету. У своєму вис-
тупі «Українська помісна церква: рефлексії на
автокефалію й міжцерковний діалог» науковець
зазначив, що «церква, її єдність – є духовним
фундаментом будь-якої держави, в тому числі й
Української, а відтак український народ, будучи
високорелігійним за роки незалежності вибуду-
вавши близько 4 тис. храмів, має знайти в собі
силу, щоби вдатися до єдності у Святому Дусі.
Для нас не менш важливо знайти підтримку у
православних сестер-церков у покордонні, зок-
рема Румунської православної церкви». Пи-
танню активізації переходів релігійних громад
до ПЦУ у населених пунктах Північної Буко-
вини і Південної Бессарабії дослідник приділив
окрему увагу. 

Тематичний блок «Герої» репрезентував за-
відувач відділу історії України періоду Другої
світової війни Інституту історії НАН України,
д.і.н., професор Олександр Лисенко. Науковець
під час свого виступу констатував, що саме сус-
пільство, а не влада, врешті-решт, сформатує
власну галерею героїв і антигероїв, що буде
віддзеркалювати корінні інтереси, цінності та
історичну пам’ять. Продовжив дискурс д.і.н.,
доцент, Віктор Савченко, професор кафедри ук-
раїнознавства Одеського державного універси-
тету внутрішніх справ. Одеський історик зазна-
чив, що більшість істориків використовують
старі радянські маркери, однак, змінено тільки
вектор. Некомфортні теми обережно омина-
ються, відбувається конструювання стереотипів
україноцентризму, відірваність української істо-
рії від світового контексту. Виходом з даної си-
туації може стати тільки формування суспільно
узгодженої історичної позиції та історичної кон-
цепції. Магістр наук, співробітниця Литовського
сучасного державного архіву Данута Контрима-

вичене, у своєму виступі зазначила, що в архівах
Литви ведеться активна робота зі створення
«Цифрового читального залу», що дозволить у
віддаленому доступі досліджувати документи.
Це, у свою чергу, спростить доступ до Націо-
нального фонду документів, роблячи його до-
ступнішим. Завершив засідання круглого столу
директор виставок Національної ради із вивчення
архівів спецслужб, доктор історії, Молдаван Сіль-
віу, який провів аналіз спроб запобігання процесу
комунізації Румунії в міжнародному політичному
контексті.

Після завершення засідання круглого столу
учасники продовжили роботу в секційному ре-
жимі: «Історія народів та етносів Півдня України
у часи імперій, тоталітаризму, демократії»
(модератори – Бачинська Олена Анатоліївна,
д.і.н., професор, завідувач кафедри історії
України Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова; Тарнавський Ігор Станіс-
лавович, д.і.н., професор кафедри історії Націо-
нального технічного університету України «Ки-
ївський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»). «Проблеми української та інозем-
ної термінології і термінографії, мовні взаємов-
пливи» (модератори – Нахапетова Ольга Віталі-
ївна – к.філол.н., старший викладач кафедри
українознавства, історико-правових та мовних
дисциплін ОНМУ; Нєнов Іван Георгійович,
к.політ.н., доцент кафедри українознавства,
історико-правових та мовних дисциплін ОНМУ);
«Духовність, традиції та обрядовість української
та «сусідніх» етнокультур» (модератори – Вінць-
ковський Тарас Степанович, д.і.н., доцент ка-
федри історії України, Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова; Морозова
Ольга Станіславівна, к.і.н., доцент кафедри
історії України, Чорноморського національного
університетуімені Петра Могили). «Історія
християнської церкви та доля інших конфесій у
регіоні» (модератори – Бабенко Людмила Леоні-
дівна, д.і.н., професор, завідувач кафедри історії
України Полтавського національного педагогіч-
ного університету імені В.Г. Короленка; Діанова
Наталя Миколаївна, д.і.н., професор кафедри
історії України Одеського національного універ-
ситету імені І.І. Мечникова; Тригуб Олександр
Петрович, д.і.н., професор, завідувач кафедри
міжнародних відносин і зовнішньої політики
Чорноморського національного університету
імені Петра Могили); «Роль архівних установ,



музеїв та виставок у збереженні та популяризації
культурно-історичної спадщини» (модератори –
Тюрменко Ірина Іванівна, д.і.н., професор, заві-
дувач кафедри історії та документознавства На-
ціонального авіаційного університету; Петренко
Ірина Миколаївна, д.і.н., професор кафедри пе-
дагогіки та суспільних наук Вищого навчаль-
ного закладу Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі»); «Краєзнавство і
туризм, природні, соціально-економічні та куль-
турно-історичні складові», «70-річний досвід
нового Китаю в економічному та соціальному
розвитку в контексті перспектив дружнього
співробітництва КНР і України» (модератори –
Савельєва Ірина В’ячеславівна, д.е.н., професор
кафедри «Підприємництво і туризм», Одеського
національного морського університету; Стов-
пець Олександр Васильович, д.філософ.н., до-
цент кафедри кримінального і адміністратив-
ного права Одеського національного морського
університету.

Загалом до участі у круглому столі та сек-
ційних засіданнях долучилися представники на-
укової спільноти з-понад 30 вишів різних регіо-
нів України та провідних університетів і
наукових інститутів Литви, Румунії, Республіки
Молдова, Китайської Народної Республіки.
У конференції взяли участь дослідники з де-
сятка одеських вишів.

18 травня була реалізована культурна про-
грама конференції: відвідування одеських музеїв
(«Музей контрабанди», музею «Нерубайські ка-
такомби» та Музею Одеської кіностудії). Завер-
шило конференцію підбиття підсумків.

2 ’2019Олександр Осипенко К Р А Є З Н А В С Т В О
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Культурна програма для іноземних учасників конференції 
(Оперний театр, музей контрабанди, музей Одеської кіностудії



VІІ міжнародна наукова конференція «Південь України: етноісторичний, мовний,
культурний та релігійний виміри»
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Обраний ще в 2004 році напрямок у тематиці
самої конференції та її проблемних полях, оргко-
мітет конференції і редакційна колегія, тради-
ційно до відкриття заходу забезпечили видання
збірки наукових праць (доповідей на круглому
столі та секційних повідомлень), яку отримав
кожний учасник наукового форуму та наукові
бібліотеки України. Як і в попередні роки, збірка
вийшла друком у національному стилі, з обкла-
динкою, художньо прикрашеною стрічкою з на-
ціональним орнаментом та зображенням прапорів
України, Республіки Молдови, Євросоюзу (Руму-
нії, Литви) та Китайської Народної Республіки
(див.: Південь України: етноісторичний, мовний,
культурний та релігійний виміри: збірка наукових
праць. Вип. 7 / відп. ред. М.І. Михайлуца. – Хер-
сон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 608 с.; режим доступу
http: //resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?
&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S
21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21C
NR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21
COLORTERMS=0&S21STR=0014501).

До збірки увійшло 89 матеріалів підготовле-
них 107 науковцями, а саме: 29 докторів наук, 48
кандидатів наук, 1 магістр наук, 1 магістр кому-
нікацій, 14 викладачів, 8 аспірантів, чотири сту-
денти-науковці, 1 заступник голови Благодій-
ного Фонду імені Івана та Юрія Лип, 1 завідувач
відділу управління та цифрових записів (Кауна-
ський обласний державний архів).

Організатори висловили вдячність учасни-
кам форуму та одеським меценатам – Народ-
ному депутату України ІІІ, VІ, VІІ скликань,
Почесному громадянинові м. Одеси та Оде-
ської області Сергію Рафаїловичу Гриневець-
кому, а також генеральному директору Мор-
ського інженерного бюро Єгорову Геннадію
В’ячеславовичу та колишньому випускнику
«Водного» – ОНМУ Георгієву В’ячеславу Ми-
колайовичу – саме завдяки їхній підтримці між-
народний науковий форум і видання збірки
стало можливим.



Олександр Роговий (м. Вінниця),
заступник голови правління Вінницької обласної організації НСКУ,
Почесний краєзнавець України

Науково-краєзнавча експедиція
«Вінниччина краєзнавча в соціокультурному просторі»
26–27 червня 2019 р. Вінниця зустрічала поважних гостей – відомих вітчизняних істориків,

пам’яткоохоронців, музейників, освітян, керівників обласних організацій Національної спілки кра-
єзнавців України на чолі з головою Національної спілки краєзнавців України, членом-кореспондентом
НАН України, заступником директора Інституту історії України НАН України, доктором істо-
ричних наук, професором Олександром Петровичем Реєнтом.

Усі вони – учасники науково-краєзнавчої експедиції «Вінниччина краєзнавча в соціокультурному
просторі», ініційованою правлінням Національної спілки краєзнавців України.

Безпосереднім же її організатором і координатором виступила Вінницька обласна організація
НСКУ, очолювана доктором історичних наук, професором Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського, керівником Вінницької філії Центру дослідження історії
Поділля Інституту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському національному уні-
верситеті імені Івана Огієнка, Почесним краєзнавцем України Сергієм Дмитровичем Гальчаком.
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На шляху до Вінницької області краєзнавці
завітали до Бердичева, на запрошення директора
місцевого Музею історії міста, голови Житомир-
ської обласної організації НСКУ Павла Степа-
новича Скавронського. Першою установою, яку
відвідали учасники експедиції став Музей історії
єврейства. Тут делегацію НСКУ, крім музейного
колективу, зустріла Валентина Василівна Ада-
менко – заступниця міського голови з гуманітар-
них питань, яка передала вітання від мера
В.К. Мазура, подякувала за увагу до міста та
його культурно-історичних пам’яток, відзначила
продуктивну діяльність очільника Житомир-
ської обласної організації, директора Музею
історії міста Бердичева П.С. Скавронського і
побажала учасникам експедиції плідної роботи.
У свою чергу голова Спілки, член-кореспондент
НАН України О.П. Реєнт вручив спілчанські на-
городи та відзнаки (зокрема Валентині Ада-
менко – за сприяння роботі міського осередку
краєзнавчого товариства, Ангеліні Цвєтковій –
голові міського комітету профспілки працівни-
ків освіти і науки, членкині НСКУ – за активну
особисту участь в краєзнавчій роботі та органі-
зацію крєзнавчих експедицій по рідному краю,
Валентині Петрухіній – заступниці директора
Центральної міської бібліотечної системи по ро-
боті з дітьми – за організацію роботи Музею
Бердичівського єврейства), підкреслив важли-
вість популяризації історії міста і збереження
його культурної спадщини. 

Наступний пунктом зупинки став Музей
історії міста Бердичева, який очолює голова Жи-
томирської ОО НСКУ П.С. Скавронський. Тут
краєзнавці під час екскурсії під керівництвом на-
укової співробітниці Коломієць Лариси Васи-
лівни дізналися про основні етапи минулого
міста, побачили низку речових пам’яток його іс-
торії. У Бердичеві краєзнавці також побували в
Кляшторі Босих Кармелітів – католицькому мо-
настирі XVII ст., визначній пам’ятці архітектури.

Цього дня краєзнавчий десант відвідав і
Бердичівський пивоварний завод, де завдяки ці-
кавій розповіді Савчук Тамари Олександрівни,
головного технолога, ознайомився із особливос-
тями технологічного процесу та продегустував
продукцію підприємства, яким успішно керує
директор Ліпецький Володимир Леонович. Крім
того, краєзнавці побачили низку пам’яток куль-
тури міста та вирушили до Вінниці.

Після приїзду до Вінниці гості ознайоми-
лися із центральною частиною, низкою пам’яток
історії та культури, релігійними спорудами,
відомим фонтаном, збудованим у руслі Півден-
ного Бугу та ін. У першу чергу краєзнавці побу-
вали на Європейській площі, де мали можли-
вість на власні очі побачити символ міста –
старовинну вежу, будівлю колишнього готелю
«Савой», в якому під час Української революції
1917–1921 рр. із 2 лютого по 6 березня 1919 р.
та із 7 травня по 8 червня 1920 р. перебував уряд
Директорії Української Народної Республіки,



Науково-краєзнавча експедиція
«Вінниччина краєзнавча в соціокультурному просторі»
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Меморіал Слави, пам’ятники Небесній сотні та
загиблим героям АТО, архітектору Григорію Ар-
тинову, відвідали відомий далеко за межами Він-
ниччини фонтан «Рошен», побували біля
пам’ятника Михайлу Коцюбинському, оселі-
музею письменника, пройшлися благоустроє-
ною на основі сучасних технологій вулицею За-
мостянською.

Наступного дня, 27 червня, робота науково-
краєзнавчої експедиції розпочалася зі знайомства
з найстарішим навчальним закладом міста –  Він-
ницьким державним педагогічним університетом

імені Михайла Коцюбинського. Гості з великою
цікавістю відвідали його Музейно-просвітниць-
кий центр, зокрема, музеї історії університету,
Михайла Коцюбинського, етнології Поділля, кон-
ференц-зал, із цікавістю оглянули експонати роз-
горнутих у холі центру виставок. Побували вони
також у нещодавно відкритій навчальній аудито-
рії-музеї Михайла Стельмаха, новому корпусі
бібліотеки. Взаємокорисною виявилася зустріч
членів експедиції з ректором, доцентом Ната-
лією Лазаренко та викладачами закладу вищої ос-
віти (зокрема факультету історії, етнології і права,
який очолює професор Юрій Зінько), розмова про
здобутки та подальші напрями роботи числен-
ного загалу краєзнавчого активу.



Цікавою виявилася екскурсія краєзнавчим
музейним закладом, знайомство з його унікаль-
ними експонатами, особливо із скіфським золо-
том, віднайденим археологами на теренах Він-
ниччини, та яке тріумфально експонувалося у
багатьох країнах світу. Тут, в обласному краєз-
навчому музеї, який очолює Катерина Ви-
соцька, відбулася зустріч учасників експедиції з
краєзнавчим активом міста та області, обмін
думками про стан та перспективи розгортання
краєзнавчого руху в Україні, на Вінниччині, її
адміністративному центрі.

Під оплески присутніх за вагомі досягнення
у галузі краєзнавства, дослідження й збереження

пам’яток матеріальної та духовної культури Ук-
раїни голова Національної спілки краєзнавців
України Олександр Реєнт в урочистій обстановці
вручив високі відзнаки групі дослідників малої
батьківщини: свідоцтва про присвоєння звання
Почесного краєзнавця України: Сергію Анатолі-
йовичу Моргунову – вінницькому міському го-
лові; Анатолію Кононовичу Лисому – кандидату
історичних наук, доценту, завідувачу кафедри
суспільно-гуманітарних дисциплін Вінницького
гуманітарно-педагогічного коледжу; Почесні
Грамоти Національної спілки краєзнавців Украї -
ни: Наталії Іванівній Лазаренко – ректору Він-
ницького державного педагогічного університету

Потім був переїзд у знамениті вінницькі
«Мури», на території яких знаходяться найдав-
ніші збережені архітектурні пам’ятки Вінниці. Це,
насамперед, збудований в 1610 р. колишній домі-
ніканський монастир XVII–XVIII століть. Пізніше
він використовувався як навчальний заклад – єзу-
їтський колегіум. Нині в старовинній будівлі зна-
ходиться відреставрований та капітально відре-
монтований основний корпус Державного архіву
Вінницької області. У ті далекі часи для отців-
єзуїтів тутешній край, що межував із контрольо-
ваним татарами степом, край, де вирувала ко-
зацька вольниця, був ворожим. Тому єзуїтська
резиденція впродовж 1610–1617 рр. була оточена
потужними кам’яно-цегляними стінами, що вра-

жали капітальністю і добротністю, відтоді за ними
закріпилась назва «Мури» (від латинського murus
– стіна). У південно-західній частині фортифіка-
ційної споруди збереглася ділянка фортечної стіни
з кутовою баштою, складена з великої червоної
цегли на гранітному підмурку. До цього часу ми-
моволі відчувається незримий подих їхньої суво-
рої сили та неприступності…

На території «Мурів» також знаходяться
Свято-Преображенський кафедральний собор,
що тепер є власністю Української Православної
Церкви, художній музей та Вінницький облас-
ний краєзнавчий музей, площа Тараса Шевченка,
на якій 9 березня 2014 року встановлено пам’ят-
ник Великому Кобзареві.
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імені Михайла Коцюбинського, професору; Ка-
терині Іванівній Висоцькій – директору Вінниць-
кого обласного краєзнавчого музею, Почесному
краєзнавцю України, члену правління Вінниць-
кої обласної організації Національної спілки кра-
єзнавців України; Юрію Анатолійовичу Зіньку –
декану факультету історії, етнології і права Він-
ницького державного  педагогічного універси-
тету імені Михайла Коцюбинського, кандидату
історичних наук, професору, члену правління
Вінницької обласної організації Національної
спілки краєзнавців України; Вадиму Миколайо-
вичу Вітковському – письменнику, краєзнавцю,
головному редактору журналу «Вінницький
край», секретареві редакційної колегії серії книг

«Моя Вінниччина»; Івану Мироновичу Романюку
– доктору історичних наук, професору кафедри
історії та культури України Вінницького держав-
ного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського; Олександру Юрійовичу Дану –
Почесному краєзнавцю України, члену прав-
ління Вінницької обласної організації Національ-
ної спілки краєзнавців України, генеральному
директору ТОВ «Украгроінвест», депутату Він-
ницької міської ради; Оксані Володимирівній Го-
лованюк – директору літературно-меморіального
музею Михайла Стельмаха (с. Дяківці Літин-
ського району); Вірі Авксентіївній Ткач – дирек-
тору Літинського районного краєзнавчого музею
імені Устима Кармалюка.



Він також вручив членські квитки новоп-
рийнятим членам Спілки: Петру Марковичу
Гуньку – генеральному директору Національ-
ного музею-садиби М.І. Пирогова, заслуженому
лікарю України, кандидату медичних наук, до-
центу, лауреату Державної премії України в га-
лузі науки та техніки; Оксані Володимирівній Го-
лованюк – директору літературно-меморіального
музею Михайла Стельмаха (с. Дяківці Літин-
ського району); Ларисі Борисівній Сеник – ди-
ректору Вінницької обласної універсальної на-
укової бібліотеки імені К.І. Тімірязєва; Надії
Пантелеймонівній Слободянюк – директору літе-
ратурно-меморіального музею Володимира За-
баштанського (с. Браїлів Жмеринського району);
Галині Миколаївній Слотюк – заступнику дирек-
тора Вінницької обласної універсальної наукової
бібліотеки імені К.І. Тімірязєва; Вірі Авксенті-
ївній Ткач – директору Літинського районного
краєзнавчого музею імені Устима Кармалюка;
Олександру Юрійовичу Федоришену – директору
комунального підприємства «Центр історії Він-
ниці», члену громаської організації «Вінницьке
історичне товариство».

Не менш цікавою стала й екскурсія вінниць-
ким підземеллям, зокрема, підземними ходами,
розташованими під зведеним у середині XVIII
століття римо-католицьким Матері Божої
Ангельської храмом братів капуцинів.

Завершилася експедиція відвіданням її учас-
никами Національного музею-садиби Миколи
Пирогова та усипальниці, в якій знаходиться за-
бальзамоване тіло славетного хірурга.

Експедиція до Вінниці продемонструвала
велику увагу міської влади до збереження та
розвитку культурно-історичної спадщини, за-
свідчила активну співпрацю обласної організації
НСКУ з органами місцевого самоврядування, за-
кладами освіти, музеями, бібліотеками.
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Нова книжка доцента кафедри історії Львів-
ського університету ім. Івана Франка Андрія
Заяця про міста Волині XVI – першої половини
XVII ст. становить своєрідне продовження дав-
нішої монографії цього вченого1. У першому з
досліджень Автор установив загальну чисель-
ність міст у регіоні,проаналі-
зував етапи появи їх та пра-
вову й просторову локацію,
торкнувся початків самовря-
дування. На цей раз він зосе-
реджується на життєдіяль-
ності міст, зокрема, управлінні
ними, функціонуванні тут різ-
них урядів та інституцій, судо-
чинстві, правовому становищі
й самоврядуванні міщан тощо.
Дослідник відомий як один з
авторитетних знавців урбані-
заційних процесів у Середньо-
Східній Європі на схилі серед-
ніх віків і на початку раннього
нового часу, тому рецензована
праця давно очікувана в про-
фесійному середовищі.

Автору довелося докласти чимало зусиль по
збору матеріалів. В існуючих корпусних і серій-
них виданнях джерел з історії Середньо-Східної
Європи та різних тематичних збірниках мало
документів з історії міст Волині. Тим часом ві-
домо, що на зламі середніх віків і раннього
нового часу життєдіяльність українських міст
супроводжувалася вже чималою кількістю різ-
номанітних паперів, значна частина яких так чи
інакше потрапляла в актові книги відповідних
громад. За підрахунками Автора, протягом

досліджуваного ним часу в регіоні гіпотетично
могло бути укладено 350–400 міських книг
(с. 30); крім того, у містах могли вести й інші
книги – замкові, бурграбські, єврейські, кос-
тельні тощо, що теж містили інформацію про
функціонування цих поселень. Та з усього цього

різноманіття писемних пам’я -
ток до наших днів дійшли
тільки замкова книга Заслава,
по дві міські книги Луцька
й Олики та по одній книзі
Вижви, Милянович, Рівного й
Козлина, причому найдавні-
ший із перелічених рукописів
походить із 70-х років XVI ст.,
тобто з другої половини до-
сліджуваного в книжці від-
різка часу. Тому Автор був
приречений скрупульозно ви-
шукувати інформацію про
життя міст, розсіяну в паперах
центральних інституцій Вели-
кого князівства Литовського і
Речі Посполитої, в актових
книгах – замкових, ґродських

і земських – повітових судово-адміністративних
установ Волині та в частково уцілілих родових
архівах знаті, що стосувалися переважно нобілі-
тету. Пошукданих потребував чималих еврис-
тичних зусиль із високою ймовірністю невдачі.
Дослідник справився з амбітним завданням. Пе-
рекопавши всі дотичні до теми археографічні
видання та гори рукописних пам’яток в архівах,
бібліотеках і музеях Києва, Львова, Луцька, Вар-
шави, Кракова, Вроцлава, Любліна, Курника й
Москви, Автор назбирав велетенську кількість
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матеріалів. Попри свою фрагментарність, вони
виявилися достатньо репрезентативними, щоб
слугувати надійною основою вирішення постав-
лених завдань, і дали змогу вибудувати рель -
єфну картину суспільного життя пізньосеред-
ньовічних і ранньомодерних міст Волині.

Поряд із давно відомими дослідникам у мо-
нографії результативно застосовано освоювані
вітчизняною гуманітаристикою методи просо-
пографії, мікроісторії, локальної історії, історії
понять тощо.

Монографія складається з короткого вступу,
шести розділів, висновків і низкидодатків. 

У вступі Автор лаконічно розкриває акту-
альність, мету й завдання, хронологічні й геог-
рафічні межі та наукову новизну дослідження.

Перший розділ традиційно відведений ог-
ляду літератури, характеристиці джерел і мето-
дам дослідження. Розглядаючи стан освоєння
наукою теми монографії,Автор ділить усю до-
тичну до неї літературу на дві групи, до першої
з яких відносить публікації, в яких принагідно
торкалися цієї проблематики в процесі ширших
студій над містами загалом, а до другої – праці,
присвячені виключно містам Волині. Першу
групу відкриває передмова Володимира Анто-
новича 1869 р. до присвяченого містам тому
«Архива Юго-Западной России», а другу – роз-
відка краєзнавця Якима Перлштейна 1847 р. про
Острог за даними дільчого листа князів Острозь-
ких 1603 р. Крім вітчизняних публікацій, Автор
включив у свій огляд праці польських і білору-
ських дослідників, які працювали над міською
проблематикою Великого князівства Литов-
ського та Речі Посполитої.

У другому розділі, присвяченому загальній
характеристиці міст пізнього середньовіччя й
раннього нового часу як продукту епохи, розгля-
даються проблематика дефініції і класифікації
цього типу поселень, різниця між містами й міс-
течками та семантичні відмінності між відповід-
ними лексемами в пам’ятках досліджуваного
часу тощо. Здебільшого міста становили неве-
личкі поселення, значними осередками були
тільки кільканадцять міст. Проаналізувавши
функції цих поселень, Автор переконливо пока-
зав, що всі вони слугували регіональними або
принаймні локальними осередками ремесла
й торгівлі, вузлами мережі доріг, осередками
релігійного й культурного життя та своєрід-
ними «острівками правової культури регіону»

(с. 38). У монографії уточнено зафіксовану ра-
ніше загальну кількість міст на Волині і чисель-
ність тих із них, що функціонували за маґде-
бурзьким правом. У попередній книжці Автор
писав, що за даними опрацьованих ним джерел,
протягом XVI – першої половини XVII ст. на Во-
лині було започатковано 190 нових міст, але на
кінець окресленого періоду існували тільки 106
із них, а разом із заснованими раніше тут було
125 поселень цього типу (2003, с. 88). У процесі
наступних пошуків виявлено 19 невідомих ра-
ніше локацій. Правда, загальна кількість ре-
ально існуючих міст і містечок станом на кінець
40-х років XVII ст. не змінилася. Отже значна
частина локацій виявилася невдалою. 

89 відсотків міських поселень Волині стано-
вили власність князів і шляхти, а решта нале-
жали державі, тому в третьому розділі у центрі
уваги Автора призначувані монархом старости і
привілейовані землевласники та їхня роль у
житті державних і приватних міст.

Четвертий розділ відведено управлінню
містами. Тут дана докладна характеристика мі-
ським урядам та інституціям. Автор аналізує
персональний склад війтів і лентвійтів та місце
їх у міському самоврядування, розкриває соці-
альне обличчя та повноваження міської ради й
лави, зупиняється на механізмах співпраці між
війтами й райцями, стосунках райців та лавників
під час виконання ними своїх обов’язків, підпри-
ємницькій діяльності урядників, малює колек-
тивний соціальний портрет найманих урядників
та аналізує коло їхніх обов’язків, показує участь
у самоврядуванні рядових міщан. Автор встано-
вив, що переважно уряд війта займали шляхтичі.

Уп’ятому розділі йдеться про міське судо-
чинство: перебіг судового процесу, відносини
між замковим і міським судами, роль свідків, по-
засудове вирішення спорів тощо. Досліджуючи
нормативний простір міст Волині, на основі
проаналізованих матеріалів Автор прийшов до
висновку, що міські суди Волині керувалися маґ-
дебурзьким правом, Литовським статутом і зви-
чаєвим правом.

Шостий розділ присвячено міській громаді.
Автор розглядає тут джерела формування, пра-
вове становище, соціальну структуру, професій-
ний склад, етнічне обличчя міського населення,
яке традиційно ділить на патриціат, поспільство
й плебс;практику набуття мешканцями Луцька в
першій половині XVII ст. міського громадян-



ства; місце шляхти в міському соціумі, що не
тільки створювала в містах свої юридики, а й
ставала війтами, лентвійтами, райцями, лавни-
ками, писарями.

Додатки містять переліки війтів, лентвійтів,
райців, лавників, писарів із часом перебування
їх на відповідних урядах, статистичні дані про
чисельність євреїв у містах Волині. Складовою
монографії є карта міст Волині.

У науково-довідковому апараті книжки ва-
гоме місце займають добре скомпоновані розло-
гий список джерел і літератури та іменний і
географічний покажчики. Користування працею
полегшують колонтитули. 

Погоджуючись із нижньою і верхньою хро-
нологічними межами дослідження, зазначу, що
трактування Автором усього XVI і першої поло-
вини XVII ст. як ранньомодерної доби історії
Волині щонайменше дискусійне. Переконли-
віше було б подававати цей відрізок часу як пе-
реломний етап, такий, що охоплює кінець серед-
ньовіччя й початок раннього нового часу (чи
раннього модерну), умовна грань між якими
принаймні на Волині, за слушним міркуванням
І. Лисяка-Рудницького, припадає на 60-і роки
XVI ст., коли відбулися або істотно проявилися
важливі змінив політичній, економічній, соці-
альній і духовній сферах значної частини тери-
торії проживання українського етносу.

Дослідник допустив помилкове твердження
про те, що поліське поселення Камінь отримало
магдебурзьке право 1420 р. (с. 48). Точний в об-
ґрунтуванні власних висновків, він легковажно
довірився тут авторам відповідного нарису в по-

пулярній «Історії міст і сіл» Волинської області,
де це подано без належної опори на джерела, до
того ж у хибному історичному контексті (с. 247).

Безпрецедентна скрупульозність Автора в
документуванні всіх залучених ним даних і
думок полегшує верифікацію висновків та ко-
ристування монографією як невичерпною кри-
ницею різноманітних фактів міського життя.
Разом із тим намагання супроводжувати ледь не
кожну фразу посиланням на джерела іноді буває
зайвим. Загальна фраза «Методологія має важ-
ливе значення у науковому дослідженні, ос-
кільки сприяє кращому розумінню досліджува-
них проблем» супроводжується, наприклад,
посиланням аж на три джерела (с. 36).

Слушно зазначивши, що українські історики
В. Кравченко та П. Кулаковський підготували до
видання два томи фонду «Литовська Метрика»
(с. 36), Автор випустив із уваги, що вітчизняні
дослідники взяли активну участь у публікації ще
двох томів цього архіважливого корпусу джерел
(книги записів 22 і 32). 

Викладені тут критичні зауваження зовсім
не применшують праці Автора. Давно очікувана
у фаховому середовищі, книжка становить знач-
ний внесок у вивчення урбанізаційних процесів
у Середньо-Східній Європі наприкінці середніх
віків і на початку раннього нового часу. Завдяки
запровадженому в науковий обіг велетенському
масиву невідомих досі фактів з історії міст Во-
лині вона довго слугуватиме поважною базою
для локальної історії і краєзнавства. У цьому
сенсі без перебільшення монографію можна на-
звати книжкою-подією.

2 ’2019Володимир Собчук К Р А Є З Н А В С Т В О
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Маленьке село на тлі великої історії
Рец. на: Спутай С. М., Мороз М. М., Халімон Н. М.Ковчин. Історіясела від найдавніших часів
до 1917 року.Київ: Логос, 2018320 с., 1 карта: іл.

Рецензована праця є історико-краєзнавчим
нарисом села Ковчин. Це село розташоване в  Ку-
ликівському районі Чернігівської області. Книжка
складається з чотирьох розділів, які охоплюють
період з найдавніших часів і до 1917 року, міс-
тить додатки, список джерел та літератури, спи-
сок скорочень, список застарілих і рідковжива-
них слів й інформацію про
давні одиниці вимірювання.
Окремо до видання додається
карта села з околицями.

Автори намагаються пока-
зати життя села на тлі загаль-
ної історії України, акцен-
туючи увагу на знакових
подіях місцевого значення та
діяльності окремих осіб меш-
канців Ковчина. Одні істо-
ричні періоди в книзі проана-
лізовані більш детально, інші
трохи менше, згідно з твер-
дженням авторів через нерів-
номірну забезпеченість дже-
рельною базою (С. 6). Але, в
цілому, праця формує достат-
ньо повну картину історії села.

У першому розділі рецензованого видання
йдеться про історію Ковчина від найдавніших
часів і до моменту, коли українські терени
увійшли до складу Великого князівства Литов-
ського. Тут згадуються перші поселення та сто-
янки первісних людей в околицях Ковчина, ро-
биться спроба простежити походження назви
села, детально описується поселення «Горо-
дище» з усіма його археологічними знахідками,
яке, за словами авторів праці, є «колискою су-
часного Ковчина» (С. 11). Матеріал проілюс-
тровано картами, великою кількістю фотогра-
фій археологічних джерел та фрагментів
літописів.

Другий розділ, який називається «Під вла-
дою Литви, Московії та Польщі», охоплює пе-
ріод під середини XIV ст. і до середини XVII ст.
Він, у свою чергу, ділиться на чотирипідрозділи:
перебування українських земель у складі Вели-
кого князівства Литовського, у складі Москов-
ської держави та у складі Речі Посполитої. На

нашу думку, найцікавішим ви-
глядає останній четвертий
підрозділ – «Ковчин на старо-
давніх географічних картах».
Він добре проілюстрований
фрагментами карт: Гійома Ле-
вассера де Боплана, Ніколя
Сансона, Фредеріка де Вітта,
Яна Янсона та МатеусаЗой-
тера, де чітко видно досліджу-
ване село.

Найбільшим за обсягом є
третій розділ, який назива-
ється «Козацькі часи (1648–
1782 рр.)». Наявність потуж-
ного комплексу різнопланових
джерел дозволила авторам про-
вести ґрунтовний економіч-
ний, статистичний та історико-

демографічний аналіз цього періоду. Особлива
увага акцентована на XVIII ст. Тут аналізуються
ключові історичні події в житті села, соціальний
склад його населення, досліджується участь міс-
цевих козаків у військових походах і війнах, ви-
вчається антропоніміка (формування популярних
імен та поява місцевих прізвищ). На нашу думку,
авторам вдалося досить добре описати тогочас-
ний стан села, його соціальну інфраструктуру,
способи вирішення земельного питання, що на-
дзвичайно гостро стояло серед його мешканців
тощо. Під час дослідження цих проблем автори
спиралися на матеріали Генерального опису Лі-
вобережної  України 1765–1769 рр. Також з їх



допомогою було проаналізовано статево-вікову
та шлюбну структуру населення. Весь текст суп-
роводжується витягами із джерел, а облікова ін-
формація для кращого розуміння читачем проі-
люстрована таблицями, графіками й діаграмами. 

Останній розділ «Імперська доба» охоплює-
період від кінця XVIII ст. і аж до 1917 року. Тут
йдеться про повсякчасні адміністративні пере-
творення, про впровадження нових реформ, про
скасування козацтва як стану та про те, як за тра-
дицією колишні воїни та їх нащадки все одно
продовжували йменувати себе козаками, а також
про інші зміни, що відбувались у життя села
протягом цього бурхливого періоду. Окремої
уваги заслуговує інформація про духовну сто-
рону життя Ковчина. А більш конкретно про те,
коли і за чийого сприяння у Ковчині було збудо-
вано кам’яну церкву, а також про історії життя
ковчинського духовенства, котре самовіддано
працювало на благо своєї пастви.

Як уже було згадано, після тексту подається
цікавий комплекс додатків. Серед них перелік
козаків і посполитих, ревізії Ніжинського полку
за різні роки, фрагменти Генерального опису
Малоросії тощо. 

Рецензоване видання «Ковчин. Історія села
від найдавніших часів до 1917 року» є чудовим
прикладом якісної та кропіткої  роботи над істо-
рією рідного краю, особливо, враховуючи те, що
досліджуване село не прославилось якимись ви-
датними подіями або персоналіями у минулому.
Текст написаний зрозумілою та доступною
мовою, збагачений витягами із джерел, проілюс-
трований фотографіями, фрагментами докумен-
тів, картами, різноманітними таблицями й
графіками. Тут можна знайти безліч цікавих до-
відок із життя села, захоплюючих фактів та
історій. Книжка заслуговує уваги широкого кола
читачів, котрі цікавляться минулим рідного
краю. 

2 ’2019Марія Пелих К Р А Є З Н А В С Т В О
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«Чорнобильське досьє КГБ»
крізь призму усноісторичних досліджень

Рец. на: Чорнобильське досьє КГБ. Суспільні настрої. ЧАЕС в  поставарійний період». Київ :
«Майстер книг», 2019. 1202 с.
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Аварія на Чорнобильській атомній станції
ставала предметом наукового дослідження не-
одноразово. Причини та наслідки техногенної
катастрофи висвітлювалися з боку медичних,
соціальних, економічних, політичних, психоло-
гічних сторін. Проте Чорно-
бильська катастрофа продов-
жує залишатися складною
дослідницькою темою та
породжує чимало питань на-
вколо себе. Однією з найне-
досліджених ланок постава-
рійного періоду є історія
повсякдення учасників аварії:
як вплинула аварія на життя
людей; як сприймали ситуа-
цію евакуйовані чи переселені
з забрудненої зони люди; якою
саме інформацією володіли
пересічні громадяни; що до-
зволили взяти переселенцям з
собою; які покарання застосо-
вувалися за поширення інфор-
мації щодо аварії на ЧАЕС.

Опираючись на існуючий на сьогодні ком-
плекс усноісторичних досліджень, присвячених
аварії на ЧАЕС, без перебільшення можна
стверджувати, що поява даного видання є поміт-
ною подією в царині вивчення наймасштабні-
шої екологічної катастрофи у світі. Збірник до-
кументів слугує доказовою базою та підсилює
метод усної історії, надаючи документальне під-

твердження тим історіям, які оповідають учас-
ники аварії на ЧАЕС.

У книзі зібрано 210 документів, які вперше
залучені до наукового обігу та надають інфор-
мацію про специфіку постчорнобильського

життя. Опубліковані доку-
менти охоплюють період від
квітня 1986 року (з моменту
аварії на 4-му енергоблоці) до
осені 1991 року – кінцевої
фази існування радянської
держави. Значний інтерес
викликають документи ра-
дянських спецслужб, в яких
розповідається про мо-
рально-психологічну атмос-
феру серед населення співро-
бітників ЧАЕС «в умовах
боротьби з ядерним лихом»,
реакцію світової спільноти на
Чорнобильську трагедію, дії
влади в напрямку засекре-
чення та нерозголошення ін-

формації про реальний радіаційний стан в
країні та поза її межами, ефективність/непро-
дуктивність ліквідаційних робіт у зоні відчу-
ження.

Загалом книга значно розширює докумен-
тальну базу дослідження  причин та наслідків
Чорнобильської катастрофи, а також стане в на-
годі науковцям, які вивчають діяльність радян-
ських спецслужб у сфері економіки.
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Сергій Водотика (м. Херсон), 
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Краєзнавець за покликанням долі: Микола Желєзняк
Рік тому, 26 січня 2018 р., пішов з життя відомий дослідник Слобожанщини

Микола Матвійович Желєзняк (1946-2018), автор багатьох праць з історії
Валківського району Харківської області.

Серед політиків і звичайного люду нерідко точаться розмови про те, що є
дійсним багатством Валківщини (чи то будь-якого іншого району України і дер-
жави в цілому): чи багатющі чорноземи, чи вугілля, чи щось інше? Так, все це є
складовими національного багатства, як і багато іншого. Втім, історія людства
давно вже довела (інша справа, що не всі народи належним чином засвоїли ці
уроки), що дійсним багатством є люди. Саме вони орють землю, вирощують
зернові і худобу, вчать дітей і лікують людей, пишуть книжки, будують нові
будинки. Саме люди становлять основне багатство Валківщини і до цього багат-
ства сміливо можна долучити Миколу Желєзняка.
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Уся доля Миколи Матвійовича пов’язана з
рідною для нього Валківщиною – тут він наро-
дився у селі Добропілля, жив і працював секре-
тарем комітету ЛКСМУ школи, завідувачем від-
ділу і другим секретарем районного комітету
ЛКСМУ, інструктором райкому Комуністичної
партії України, керував районною газетою, а
після відновлення незалежності України у 1991 р.
був заступником голови районної державної ад-
міністрації і головою районної ради. При загаль-
ному трудовому стажі 42 роки тридцять шість
було присвячено державній службі.

Доречно пригадати, що Микола Желєзняк
дійсно присвятив своє життя служінню мешкан-
цям району, дійсно пройшов у районі практично
всі щаблі кар’єрної драбини завдяки невтомній і
наполегливій праці, знанням, професіоналізму,
компетентності, розумінню корінних інтересів
Валківщини та її жителів. Він був ефективним
державним менеджером, вірно служив справі, був
комунікабельним і щирим у стосунках, вмів уз-
годжувати інтереси держави, області, району та
потреби простих людей. Микола Матвійович ко-
ристувався авторитетом серед валківчан, началь-
ства, колег і підлеглих, був вихователем і взірцем
для багатьох посадовців і звичайних людей.

Микола Желєзняк отримав вищу освіту на іс-
торичному факультеті Харківського державного
університету імені О.М. Горького (нині – Харків-
ський національний університет імені В.Н. Кара-
зіна). Його диплом був присвячений історії Вал-
ківщини. Науковим керівником студента був
відомий учений-історик І.Л. Шерман, який зумів
закріпити у тоді ще молодої людини потяг до на-
укового пошуку, критичного мислення, розуміння

важливості історико-краєзнавчих досліджень,
вміння оцінювати в історичних координатах по-
точні події. Останнє стало запорукою органічного,
спокійного, можна сказати наукового сприйняття
Миколою кардинальних трансформаційних змін
кінця ХХ ст. – системної кризи радянського сус-
пільства, розпаду СРСР, здобуття незалежності
України, становлення приватного сектору та рин-
кової економіки, розуміння того, що саме курс на
загальнолюдські цінності визначить майбутнє
наших дітей і онуків, майбутнє України.

Не менш природно, що він чудово бачив і
прекрасно розумів труднощі цього шляху, але був
впевнений, що хазяйновитий, кмітливий і праце-
любний слобожанин саме на цьому шляху зуміє
заробити собі на достойне життя. А ось чого він
не терпів, так це настроїв утриманства, нехлюйс-
тва, почуття меншовартості. Він своїм особистим
прикладом довів, що кожний українець попри
важкі життєві обставини може зробити успішну
кар’єру, збудувати сім’ю, виховати дітей і онуків.

Історик-краєзнавець (і це у повній мірі сто-
сується Миколи Матвійовича) – це в першу чергу
Патріот – так, саме патріот. Він зберігає правду
про минувшину своєї малої Батьківщини, бо без
знання минулого наше суспільство приречене в
кращому випадку на європейське заробітчанство,
а в гіршому на повторення долі СРСР.

Задамося питанням, хто такий провінційний
український краєзнавець-історик? Передусім, це
ентузіаст, альтруїст, чи, як модно сьогодні ка-
зати, волонтер. На написання історико-краєзнав-
чих праць потрібно не лише витрачати багато
часу (що не завжди подобається домашнім, бо
вдома завжди є безліч інших справ, а у Валках –
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ще й справ по господарству). Потрібні нерви, на-
тхнення і дуже багато копіткої праці. Це пошук,
групування, обробка та аналіз різноманітних
джерел – архівних документів, старих газет, фо-
тографій, споминів старожилів. 

Нерідко доводиться виїздити на своєрідні ек-
скурсії – оглянути, скажімо, у тому ж Старому
Мерчику рештки збудованого Григорієм Романо-
вичем Шидловським (1752–1820) – представни-
ком слобожанського козацького шляхетського
старшинського і дворянського роду, палацово-
паркового комплексу «Старомерчанський» –
пам’ятку національного значення, визнану ще за
часів Російської імперії історичною садибою. Про
Шидловських і палац М.М. Желєзняк написав у
своїй праці «Валківське дворянство». За більшо-
виків у маєток заселився зооветеринарний техні-
кум, причому його вигляд було безжально зруй-
новано. Не обійшли «увагою» комплекс і місцеві
селяни у 1920-і роки – вони зруйнували і розік-
рали надгробки старовинного кладовища, пови-
рубували дерева в саду, а ще у 1917 р. було погра-
бовано кінний і спиртний заводи. Додамо, що
16-17 квітня 2018 р. в палаці сталася пожежа, спо-
руда частково втратила дах. Можливо, кращою
пам’яттю Почесному громадянину Валківського
району Миколі Желєзняку буде відновлення пала-
цово-паркового комплексу «Старомерчанський» –
передати його в добрі приватні хазяйські руки,
відновити парк і всі будівлі, зробити готель з мож-
ливістю проводити корпоративи, весілля, нарешті
– відновити горілчаний завод з унікальними ста-
ровинними технологіями. З прибутків створити
музей Шидловських та слобожанської шляхти з
куточком пам’яті Миколи Желєзняка. Це дасть ро-
боту людям, доходи району і буде відродженням
пам’яті, духовності, патріотизму. Будемо вважати
це нашою пропозицією до харківської влади.

Микола Матвійович все життя збирав мате-
ріали про рідну Валківщину. Впевнені, що рай-
онній владі варто зробити належні кроки для
того, щоб іменна бібліотека М.М. Желєзняка по-
повнила фонди районної бібліотеки. Це буде теж
справа пам’яті, виховання, повернення до дже-
рел. Необхідно, як кажуть «сьогодні на вчора» всі
праці, рукописи, службові й особисті документи
відомого валківчанина передати до Державного
архіву Харківської області, сформувати особис-
тий фонд Миколи Желєзняка як краєзнавця, дер-
жавного і громадського діяча, Почесного грома-
дянина Валківського району, голови районної
ради, депутата районної ради з 33-річним стажем,
члена Спілки журналістів України. В обласному

архіві документи стануть доступними дослідни-
кам і може з’явиться наукова праця про життєвий
і творчий шлях Миколи Матвійовича. Іще одна
пропозиція – встановити премію імені Миколи
Желєзняка для відзначення кращих краєзнавчих
праць з історії Валківського району.

Після накопичення джерельного матеріалу
Микола Желєзняк обробляв і обміркував зібране
та писав праці. По суті, на пенсії він опанував
нову професію – історика-краєзнавця. Це був рі-
шучий і сміливий крок, зважаючи на вік і хво-
роби. Але для Миколи Матвійовича ця робота
стала в радість, бо він був краєзнавцем за покли-
канням. У краєзнавчій роботі він вбачав свій
внесок в розбудову нового життя, у виховання
себе і своїх земляків в дусі любові до рідної
землі. В процесі написання книжок Микола
Матвійович змінювався і сам, бо писав серцем і
душею, залишаючись молодим за вдачею. 

Звичайно, нашому герою вдалося далеко не
все, не всі творчі плани здійснилися. І це є нор-
мальним для творчої, самокритичної, розумної і
мислячої людини, яким був Микола Матвійович.
Але головне на ниві краєзнавства йому зробити
судилося. Про рівень творів М.М. Желєзняка
свідчить те, що його праці використовували і ви-
користовують науковці.

Микола Желєзняк став натхненним організа-
тором і безпосереднім учасником відродження іс-
торичного краєзнавства на Валківщині. Так, 24
травня 1996 р. з нагоди 350-річчя м. Валки
вперше в історії міста ним було організовано
першу районну науково-практичну історико-кра-
єзнавчу конференцію «Місто на краю Дикого
поля» за участю місцевих знавців старовини,
учителів історії, музейних і бібліотечних праців-
ників Валківщини та науковців історичного фа-
культету Харківського національного універси-
тету імені В.Н. Каразіна. Микола Матвійович
очолював Валківське районне відділення Націо-
нальної спілки краєзнавців, організовуючи на цій
посаді вивчення та поширення знань з історії
Валківщини. Другу районну науково-практичну
конференцію краєзнавців «Слобожанського краю
колиска» було проведено 15 вересня 2006 р., в
якій вже традиційно взяли участь фахівці-істо-
рики. Дійсно життєдайні традиції у краєзнавчому
русі Валківщини заклав Микола Матвійович.

Він відзначився не лише винятковими ме-
неджерськими якостями, що у повній мірі проя-
вилося в організації краєзнавчого руху, а й напро-
чуд продуктивною комунікабельністю, воістину
харизматичним впливом на людей, вмінням за-



Краєзнавець за покликанням долі: Микола Желєзняк

205

лучати до вивчення історії Валківщини фахівців,
у творчі плани яких до зустрічі з ним навіть тео-
ретично не входило вивчення цього чудового ку-
точка Слобожанщини й України.

Микола Желєзняк невтомно вчився, переймав
кращий досвід організації краєзнавчого руху по
всій Україні. Водночас він закономірно не лише
пишався успіхами краєзнавців Валківщини, але
й щиро ділився власними здобутками з колегами
інших регіонів. Саме про це йшлося в його вис-
тупі на ІІ З’їзді Всеукраїнської спілки краєзнавців
25 грудня 1996 р., у спілкуванні з делегатами ІІІ
(29-30 жовтня 2003 р.) і ІV (28 жовтня 2008 р. тоді
це вже була Національна спілка краєзнавців Ук-
раїни) всеукраїнських з’їздів краєзнавців.

Завдяки енергії і натхненню Микола Матві-
йович зумів об’єднати зусилля місцевих краєз-
навців та пов’язаних з Валківщиною фахівців на
комплексне і системне вивчення історії рідного
краю – людей різного віку, професій, статі, місця
проживання, тощо. Назвемо валківського енту-
зіаста Івана Федоровича Скотаря, директорки
Валківського краєзнавчого музею Тамару Вікто-
рівну Поліщук, київського професора-філолога
Юлію Леонідівну Булаховську, миколаївського
професора Петра Микитовича Тригуба, хар-
ків’янина Анатолія Дмитровича Гавриленка.
Цей перелік можна продовжувати.

З особистих праць Миколи Желєзняка в
першу чергу слід згадати тритомну історію Вал-
ківщини. Першою побачила світ монографія
(другий том праці, вийшов друком 2013 р.)
«Валківське дворянство», присвячена історії
краю ХVІІІ-ХІХ ст. та внеску валківської
шляхти, української старшини і російського дво-
рянства у поступ економіки і культури Валків-
ського повіту Харківської губернії. Цією працею
Микола Матвійович віддав данину пам’яті змор-
дованій і вигнаній більшовиками з рідної землі
еліті Валківщини, пам’ять про яку ще якихось
30 років тому здавалась загубленою навіки. В
праці на широкому краєзнавчому матеріалі
йдеться про козацький та імперський періоди іс-
торії Валківщини, про її українську колонізацію
та про перетворення української козацької Сло-
божанщини в Харківську губернію.

У 2017 р. читачі ознайомилися з першим
томом трилогії – це була «Древня земля Валків-
ська». В ній проаналізовано історію краю від
появи на Валківщині первісної людини до по-
чатку ХVІІІ ст., причому Микола Матвійович
ніби перегукується з іншим уродженцем Валків-
ського повіту Євгеном Олександровичем Альбов-

ським та його хрестоматійною працею «Історія
Харківського слобідського козачого полку (1651-
1765 рр.). В «Древній землі Валківській»
М.М. Желєзняк охарактеризував дослідження ар-
хеологами старожитностей району, роль скіфів,
готів, половців і монголів в історії краю, освоєння
території українськими козаками і селянами.

Нарешті в третьому томі «Валківщина у
«божевільному» столітті» висвітлено нелегкі
долі мешканців району у ХХ столітті – війни, ре-
волюції, голодомор, будівництво комунізму і
крах СРСР, відновлення незалежної України.

Віддати шану незаслужено забутим радян-
ською владою загиблим валківчанам в роки ра-
дянсько-німецької війни 1941–1945 рр. – саме
такою, здається, стала ще одна місія Миколи Же-
лєзняка на краєзнавчій ниві. Так, істинну
пам’ять про трагізм цих подій та списки тих вал-
ківчан, які не повернулися з тієї страшної війни
краєзнавець поновив у нарисі про Валківський
район у історико-меморіальній «Книзі пам’яті
України. Харківська область».

Ще одній правдивій сторінці реальної історії
району М. М. Желєзняк присвятив нарис в книзі
«Пам’ять Чорнобиля» з аналізом не лише участі
валківців у ліквідації аварії на Чорнобильській
АЕС, але й трагічної долі ліквідаторів.

Здобули свого читача й інші численні праці
Миколи Матвійовича. Зокрема, варті уважного оз-
найомлення його мемуари «Вододіли життя: літе-
ратурно-документальний нарис» (Харків : Фе-
дорко, 2018. – 318 с. Перше видання під назвою
«Життя на вододілах: літературно-біографічна по-
вість» була оприлюднена у Валках 2013 р.). У цій
праці Микола Матвійович влучно і переконливо
описує ті реалії повсякденного буття 1950-1970-х
років, які нерідко обходять інші автори споминів.
Причому, він жив і учився у школі на селі, а потім
у Харкові, що дозволяє наочно порівняти особли-
вості побуту селян і містян, дізнатися про ціни,
мрії і забави сільських дітей і підлітків та зрозу-
міти реальності дії механізму радянської влади. «У
матеріальному плані, – згадує Микола Матвійович
реалії селянського буття 1940-1950-х років і що
пояснює дешевизну продуктів на міських ринках
до тих пір, поки за М. Хрущова колгоспникам по-
чали платити гроші, повідрізали присадибні ді-
лянки і обмежили кількість худоби, – всі селянські
сім’ї виживали у той час лише за рахунок приса-
дибного господарства. На харківські ринки йшло
все найцінніше, що вирощувалось вдома у селі. З
Харкова, продавши гусей, курей, яйця, огірки, по-
мідори, капусту, яблука, завжди привозили з деся-
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ток оселедців та французьких булок і дуже рідко
– цукерок «Спорт», що мали дві половинки – мо-
лочну, криту білою глазур’ю, і коричневу, покриту
шоколадом. Частіше все ж купували нам кара-
мельки «подушечки» [Цитування за: Желєзняк М.
М. Вододіли життя; літературно-документальний
нарис. – Харків : «Федорко», 2018. – С.71-72].

Один з авторів цього допису викладає в уні-
верситеті студентам курс «Історія України» і спо-
гади валківського краєзнавця стали його органіч-
ною частиною. Особливо вражають студентів
наступні спогади. «Мама, – пише М.М. Желєзняк,
– працювала на ланці. Її ланки з цукровими буря-
ками допомагали полоти, проривати, капати копа-
чем солодкі корені, збирати їх у кучу, чистити і
вивозити на цукрозавод усі її діти… Вічно закло-
потана мама ніколи не встигала навіть поснідати,
хоча завжди вставала о 4 годині ранку. Адже треба
було їй щодня вправити худобу: нагодувати, по-
чистити, подоїти корову і відправити її в череду,
прип’яти десь на пасовищі теля, нагодувати
курей, кіз, приготувати на всю родину сніданок і
обід, адже холодильників у той час не було і борщ
на обід готували щоденно». Ось такою було доля
радянської жінки-колгопниці у 1950-і роки.

Микола Матвійович використовував будь-які
можливості для донесення до читача своїх праць,
зокрема й можливості районної газети «Сільські
новини». Особливий резонанс серед широкої чи-
тацької аудиторії мали публікації з історії спорту
на Валківщині (стаття «О спорт, ти – світ»),
допис «Обереги духовності» з історії побудови
церков на Валківщині у ХVІІ–ХІХ ст. і наступної
їх руйнації за радянської влади. По-новому оці-
нити причини, характер і наслідки селянського
руху (чи як досить влучно казали у 1920-і роки
«селянські розрухи») 1902 р. у Валківському
районі дозволяє стаття «Провісники революції».
Про долю видатних землячок з Валківщини ра-
дянських часів – кінозірки Валентини Сєрової та
провідної солістки академічного російського на-
родного хору імені М.Ю. П’ятницького Людмили
Шляхової Микола Желєзняк розповів у книзі
«Валківщино, ти моя колиска». Історія долі цих
двох видатних артисток, які увібрали в себе
«перлини душі народної» (так, до речі, назива-
ється один з нарисів про них М. М. Желєзняка),
але прославляли не рідну українську культуру, а
російську, наочно свідчить не лише про непросте
життя артистів в Україні за часів СРСР, але чітко
доводять – за рахунок кого і чого формувалась
офіційна радянська культура – «соціалістична за
змістом і національна за формою».

Звичайно, не міг оминути М. М. Желєзняк і
події Другої світової війни (його батько, Матвій
Іванович, на фронті отримав 5 поранень і два ор-
дени) – у 1995 р. було опубліковано працю про
участь валківців у війні і про їх життя під час гіт-
лерівської окупації. Через 10 років, до 60-річчя
капітуляції гітлерівської Німеччини, ці матеріали
було доповнено, відредаговано й видано окре-
мою книгою «Шляхами народного подвигу».

Валківський краєзнавець звертався і до ори-
гінальних і незвичних тем, які лише сьогодні ут-
верджуються у публікаціях вітчизняних дослід-
ників. Так, у 2004 р. вийшла друком його
монографія «Валківські Гіппократи», присвя-
чена історії медичної справи у Валківському
районі. Примітно, що головним героєм став ві-
домий земський лікар Данило Михайлович Іва-
нов, який до останнього дня свого земного
шляху у 1943 р. лікував людей за будь-яких умов
і політичних режимів.

Природно, що за рік чи два підготувати
ґрунтовну краєзнавчу працю неможливо. Ска-
жімо, Микола Матвійович понад 30 років збирав
матеріали з історії освіти на Валківщині, при-
чому опрацьовував їх з позицій батька, вчителя,
районного керівника. Декілька разів змінюва-
лася структура праці, в ній з’являлись нові сю-
жети і герої. Нарешті, у 2005 р. побачила світ ро-
бота «Невичерпних джерел криниця» з аналізом
уроків поступу освіти у Валківському районі.

Кожний куточок України так чи інакше
пов’язаний з долями людей – різних, з власними,
навіть полярними, долями. Проте кожний з них за-
лишив свій слід на цій землі, всі вони творили
нашу історію. Так, з Валківщиною пов’язаний по-
чаток кар’єри у 1867–1869 рр. видатного росій-
ського правника, літератора і громадського діяча,
геніального судового оратора і класика вітчизня-
ного суду присяжних Анатолія Федоровича Коні,
який зробив блискучу кар’єру у Санкт-Петербурзі.
Інша доля судилася працівникам Валківської ма-
шино-тракторної станції, про що йдеться у праці
«Валківська МТС та її люди». Але це теж історія
Валківщини, без якої важко і деколи неможливо
зрозуміти «забудькуватість» селян про Голодомор
1932–1933 років, голод 1946–1947 років в Україні
і прізвища тих активістів, які забирали останні
крихти їжі у конаючих дітей своїх односельців.

Закінчують подібні дописи зазвичай пате-
тично. Але цього не буде, оскільки не всі підго-
товлені Миколою Матвійовичем праці побачили
світ. Сподіваємося, що найближчим часом вони
будуть оприлюднені.
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До уваги авторів!
РеДАКційні ВиМоГи До ПУбЛіКАцій

1. Загальні вимоги
До друку приймаються наукові статті, доповіді і повідомлення, публікації документів і пам’яток,

історичні довідки, бібліографічні та джерелознавчі огляди, рецензії на нові видання, повідомлення
про наукові події й заходи українською або англійською мовами.

обсяг рукописів – не більше 1,5 авторського аркуша (1 авторський аркуш – 40 000 друкованих
знаків (включаючи пробіли між словами, розділові знаки, цифри тощо)).

Подані на розгляд редакційної колегії статті (доповіді, повідомлення) мають відповідати вста-
новленим вимогам і містити такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і
публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання
цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-
туванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших
розвідок у визначеному напрямі.

Кожна стаття має містити метадані. Вони публікуються у виданні, на сайті видання і зберіга-
ються в інформаційних і наукометричних базах. Метаданими є: 

УДК – подають окремим рядком, ліворуч перед відомостями про авторів.
Відомості про автора (авторів) вказують праворуч над назвою публікації (команда – вирів-

нювання по правому краю тексту) із зазначенням імені / ініціалів і прізвища; рядком нижче – на-
укового ступеня і вченого звання; посади, місця роботи (повна назва); ще рядком нижче – населеного
пункту (в дужках), де живе або працює автор, назви країни, e-mail. Усі відомості наводять у назив-
ному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням.

назву публікації подають прописними (заголовними) літерами жирним накресленням одним
абзацом (команда – вирівнювання по центру тексту). Якщо публікацію подано частинами в кількох
випусках видання, її назву змінювати не дозволено. Окрім того, у підрядковій примітці до назви
публікації потрібно наводити відомості про її продовжування чи закінчення («Продовження (За-
кінчення). Початок див. …» (і наводять номер (и) випуск (-ів) видання, в якому було надруковано
попередні частини цієї публікації).

Анотацію розміщують перед текстом публікації після її назви. Обсяг анотації англійською
мовою – не більше 250 слів (приблизно 0,5 сторінки). Рекомендовані пункти анотації: 

– мета / завдання дослідження;
– методологія / методи / наукові підходи;
– основні результати дослідження;
– перспективи подальших студіювань;
– практичне значення досягнутих результатів, вплив на суспільство, політику;
– оригінальність дослідження.
Ключові слова (від трьох до восьми) подають окремим рядком після анотації, позначаючи

«Ключові слова» (ці два слова виділяють жирним та курсивним накресленням). 
References – окрема складова частина публікації. Це список використаної літератури та опуб-

лікованих джерел в абетковому порядку, виконаний латинським шрифтом. У цьому блоці повторю-
ють посилання на латинськомовні праці та наводять кириличні видання у транслітерованому ви-
гляді. Наявні в статті посилання на архівні джерела – не включають. References подають наприкінці
публікації після основного тексту, позначаючи назву прописними (заголовними) літерами жирним
накресленням.

Список літератури та джерел у блоці References має бути оформлений відповідно до міжнарод-
ного стандарту з переліку міжнародних стилів оформлення публікацій APA (American Psychological
Association (APA) Style), коли рік публікації наводиться у круглих дужках після імені автора. 
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Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного
формування посилань: 

– http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual (Generate APA citations for Books).
Для оформлення кириличних цитувань необхідно транслітерувати: а) імена авторів; б) назви

видань; в) назви статей; варіант: наводиться авторський англійський варіант назви статі, якщо він
наявний у публікації. 

Рекомендовані онлайнові транслітератори можна знайти за адресами:
http://litopys.org.ua/links/intrans.htm (Транслітератор з української на порталі «Ізборник»);
http://translit.net/ru/gost-7-79-2000/ (Транслітератор з російської за ГОСТ 7.79-2000).
При транслітеруванні необхідно звернути увагу на написання прізвищ авторів латини-

цею! У більшості сучасних видань наявні назви та прізвища авторів англійською мовою. Транслі-
терацію прізвищ здійснюють відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27
січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

Назви періодичних видань (журналів) потрібно наводити відповідно до офіційного латин-
ського написання за номером реєстрації ISSN (можна перевірити на сайті журналу або в наукових
онлайнових базах – elibrary.ru, sciencedirect.com, «Наукова періодика України» та багатьох інших).

У блоці References наприкінці кожного бібліографічного запису в квадратних дужках необхідно
вказувати англійською мовою мову оригіналу видання [in Ukrainian] [in English] [in Russian].

Метадані пунктів 2, 3, 4, 5 потрібно подавати трьома мовами (українською, англійською та
російською). 

2. Вимоги до оформлення тексту
Текстовий редактор – не нижче Microsoft Office 2003, шрифт – Times New Roman, кеґль – 14,

міжрядковий інтервал – 1,5, береги – всі по 2 см, абзацний відступ – 1,27 см. Формат файлу – .DOC,
.DOCX або .RTF. Якщо під час набору статті були використані нестандартні шрифти, необхідно
обов’язково повідомити їх повну назву або надати сам шрифт (стандартне розташування в ОС Win-
dows: локальний диск C:/Windows/Fonts). 

Текст потрібно набирати без переносів слів. Абзацні відступи форматувати за таким алгорит-
мом: виділити необхідний текст; у діалоговому вікні «Абзац» виставити такі параметри: вирівню-
вання – по ширині, відступ справа – , відступ зліва – , інтервал перед – 0 пт, інтервал після – 0 пт,
міжрядковий інтервал – 1,5 рядка, відступ першого рядка – 1,27 см. Заборонено форматувати абзаци
за допомогою пробілів і табулятора.

Таблиці створювати автоматично через меню «Таблиця – Вставити таблицю» й нумерувати по-
слідовно. Праворуч над назвою таблиці розміщувати напис «Таблиця» із зазначенням її номера (ви-
діляти курсивним накресленням). Назву таблиці наводити посередині сторінки симетрично до тек-
сту, виділивши жирним накресленням. На всі таблиці мають бути посилання у тексті («табл. ….»,
«у табл. …», «див. табл. …»).

ілюстрації до тексту подавати окремими файлами у форматі .JPEG з послідовною нумерацією
арабськими цифрами та підписом. Посилання на ілюстрації в тексті вказувати їх порядковим но-
мером («рис. …», «фото …», «схема …»).

При набиранні тексту слід дотримуватись таких загальних норм:
Між словами ставити тільки один пробіл.
Розрізняти тире (–) та дефіс (-). Дефіс – це знак, що з’єднує частини складних слів. Під час

друку має позначення маленької горизонтальної рисочки (-), та не відокремлюється пробілами від
слів. Тире – це розділовий знак, що вживається для позначення прямої мови, пауз, перед це (це є),
оце, то, ось (це) значить. Тире у тексті обов’язково з обох боків відділяють пробілами.

Не відділяти від попередньої цифри знак градуса, мінути, секунди, процента (25°; 5'; 30''; 77%).
Відділяти нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Пробіл) знаки і лі-

тери на означення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок тощо від наступної цифри
(Т. 7; ч. 23; § 5; № 34; С. 28–30); загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої
цифри (45 пуд.; 150 грн; ; 6 млн; 45 тис.).
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Відділяти нерозривним пробілом ініціали та прізвище (В. А. Лавренов); скорочення після
переліків (типу і т. п., і т. д.), перед іменами та прізвищами (п. Наталка, ім. В. Винниченка), перед
географічними назвами (м. Чернівці, с. Моринці, р. Золота Липа).

Скорочення типу 80-ті, 2-го друкувати через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш
Сtrl+Shift+Дефіс).

Лапки використовувати у варіанті “ ”.
Апостроф має виглядати так – ’.
Використовувати арабські чи римські цифри згідно з традицією.
Дати подавати через тире без пробілів. Перед скороченнями р., рр., ст. ставити нерозривний

пробіл. Якщо дати наводити в дужках, то «рр.» не писати (1861 р., 1945–1947 рр., (1945–1947), ХV–
XVIII ст.). У сполученнях на означення десятиліть між датами ставити тире з пробілами: 40-х – 50-
х рр., 1940-х – 60-х рр. Роки, що не збігаються з календарними, подавати через похилу риску
(1997/98 навчальний рік; 2012/13 бюджетний рік).

Часові та числові інтервали оформляти через тире без пробілів (липень–серпень; 36–44).
У цифрових даних, що включають більше п’яти цифр, після кожних трьох цифр ставити не-

розривний пробіл (13 255; 457 357; 46 532,5 кг.)
Будь-які зроблені автором уточнення, коментарі, виділення тощо, які вставляють у цитату,

слід оформляти за таким шаблоном: [текст. – Авт.].

3. Вимоги до оформлення приміток і бібліографічних посилань
Різного роду змістові примітки (коментарі, уточнення, «ліричні відступи» від основної теми

тощо) оформляти за допомогою посилань автоматично внизу відповідної сторінки (діалогове вікно
«Виноски» з параметрами: виноски – внизу сторінки; формат – інший – символ зірочка (*;**;***)). 

бібліографічні посилання (бібліографічні примітки) розміщувати посторінково автоматично
(діалогове вікно «Виноски» з параметрами: виноски – внизу сторінки; формат номерів «1, 2, 3,…»;
нумеровані списки – продовжити). Знак виноски ставити перед розділовим знаком (двокрапкою,
крапкою з комою, комою, крапкою), а не після нього.

бібліографічне посилання – сукупність бібліографічних відомостей про цитований, розгля-
дуваний або згадуваний у тексті інший документ / твір, що необхідні й достатні для його загальної
характеристики, ідентифікації та пошуку. Бібліографічні посилання потрібно оформляти згідно з
вимогами, встановленими у ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.
Загальні вимоги та правила складання», але з певними відмінностями. 

Бібліографічне посилання має містити наступні елементи: 
прізвище та ініціали автора (авторів); 
заголовок документа; 
відомості, що відносяться до заголовка (монографія, записки, збірник тощо); 
відомості щодо відповідальності – інформація про осіб та організації, які брали участь у ство-

ренні описуваного видання (вказуються укладачі, відповідальні редактори, перекладачі тощо);
відомості про видання – інформація про зміни й особливості даного видання стосовно попе-

реднього видання цього ж твору (наприклад: Вид. 10-е, перероб. і доп.);
вихідні дані (місце, видавець, рік видання);
відомості про серію (номер журналу, випуску, тому);
сторінки, на які зроблено посилання або загальна кількість сторінок (при посиланні на весь до-

кумент).
Прізвища авторів виділяти курсивним накресленням. Прізвище передує ініціалам. Між ініціа-

лами, а також між ініціалами і прізвищем ставити нерозривний пробіл. Окремі блоки бібліогра-
фічного посилання розділяти крапкою з тире. Існує автоматичний оформлювач бібліографічного
опису http://vak.in.ua/do.php

Усі бібліографічні посилання подавати мовою оригіналу. За умови неодноразового посилання
на різні праці одного автора застосовувати скорочений запис (автор, перші два–три слова назви,
три крапки, тире, сторінка). У повторних посиланнях на багатотомний документ зазначати автора,
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заголовок, номер тому (випуску, книги), сторінки. Якщо повторне посилання слідує одразу за пер-
винним, його текст замінюють словами «Там само», «Там же», «Ibid.» (залежно від мови джерела,
на яке посилаються). У повторному посиланні на іншу сторінку до вказаних слів додають номер
сторінки. У повторному посиланні на твір одного, двох чи трьох авторів, яке не слідує за первинним
посиланням, зазначають прізвище та ініціали авторів, слова «Вказ. праця», «Указ. соч.», «Op. cit.»
та сторінки.

Бібліографічні посилання, включені у комплексне посилання, розміщують в алфавітному по-
рядку і відділяють одне від одного крапкою з комою. Якщо до комплексного посилання включено
кілька посилань на одного й того ж автора (авторів), то в другому й наступних посиланнях його
прізвище й ініціали замінюють на «Його ж», «Її ж», «Їх же», «Его же», «Её же», «Их же» або,
відповідно, «Idem», «Eadem», «Iidem».

Посилання на архівні матеріали подаються національною мовою, залежно від місцезнаход-
ження документа, згідно із загальноприйнятою в даному архіві (в даній країні) системою посилань
(наприклад: ЦДІАК України, ф. 127, оп. 3, спр. 38, арк. 45; РГАДА, ф. 124, ., кн. . 65; BO, rkps 161/58;
rkps 17070, k. 45 v.). У першому посиланні на архів вказується його повна назва, а в дужках зазна-
чається абревіатура. У наступних посиланнях ставиться лише абревіатура.

Офіційні ініціальні абревіатури назв архівних установ та інші рекомендації щодо оформлення
архівних посилань можна знайти на порталах державних архівних служб, зокрема України:
http://www.archives.gov.ua/Law-base/Regulations/index.php?2002-of

Редакційній колегії слід подавати один роздрукований примірник та електронну копію статті.
Редакційна колегія не розглядатиме статті, які не відповідають вказаним вище вимогам.
Редакційна колегія має право редагувати й скорочувати подані матеріали. Неопубліковані статті,

а також електронні носії й ілюстрації авторові не повертаються.
За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо відповідає автор.

ПРиКЛАДи
оформлення списку літератури та опублікованих джерел
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