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УДК 94:[281.9]«18/19» 
О. М. Балухтіна 

 

 

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 

у XIX – на початку XX ст. 
 
 

Досліджено розвиток церковного землеволодіння на Півдні України; визначено основні 
джерела формування церковної земельної власності; проаналізовано розміри церковних 
приходських наділів окремо за губерніями та порівняно з іншими регіонами держави. 

Ключові слова: православна церква, землеволодіння, наділ землі, пожертва, Південь 
України, статистика. 

 

Исследовано развитие церковного землевладения на Юге Украины, определены 
основные источники формирования церковной земельной собственности; проанализированы 
размеры церковных приходских наделов отдельно по губерниям и в сравнении с 
другими регионами государства. 

Ключевые слова: православная церковь, землевладение, надел земли, пожертвование, 
Юг Украины, статистика. 

 

The article is devoted to the research of church land property in Southern Ukraine. The basic 
sources of formation of the church land property are analyzed. The size of church land property 
was measured in Southern Ukraine hubernias in comparison with other region of the state. 

Key words: Orthodox church, land property, earth plot, donation, South Ukraine, statistics. 

 

 

На сучасному етапі значно пожвавився 

інтерес до питання господарської діяльності 

православної церкви як основної конфесії у 

країні. Виходячи з того, що земля довгий час 

була для приходського духовенства основним 

джерелом його матеріального забезпечення, є 

сенс розглянути процес наділення приходів 

церковними землями, виділяючи при цьому 

регіональний аспект цього дослідження. 

Саме за останнє десятиліття на Україні 

з’явилися наукові праці, присвячені цьому 

питанню. Так, Г. М. Надтока [15], розглядаючи 

діяльність православної церкви на початку 

XX ст. використовує статистичні матеріали 

для визначення кількості церков та їх 

наділенню землею по усіх губерніях. 

Необхідно відзначити роботи В. О. Ле-

вицького [9], В. Г. Меші [13], І. М. Шуга-

льової [24], у яких розглядається питання 

наділення церковними землями в право-

бережних, центрально-східних та південних 

єпархіях України. 

Стаття М. В. Сухарєва [23] детально 

висвітлює наділення приходських церков 

землею у Таврійській та Херсонській губерніях. 

Окремо виділимо працю І. І. Лимана [10], 

в якій викладено матеріал про відведення 

церковних земель з кінця XVIII – першої 

половини XIX ст. з використання великої 

кількості архівних джерел та законодавчих 

актів. 

Проблема церковного землеволодіння 

активно розглядається і в сучасній російській 

історіографії. Так, В. В. Морозан [14], оперуючи 

архівними матеріалами із фонду Св. Синоду 

аналізує розвиток церковного земле воло-

діння в цілому по імперії. Інший дослідник, 

А. О. Подвигайло [16], розглядає регіональні 

особливості цього процесу на прикладі 

Курської та Воронезької губернії. 

Зауважимо, що дослідження церковної 

історії на Півдні України ще не можна 

вважати комплексним, бо не вивченим 

залишається період другої половини XIX ст. – 

1917 р. 

Виходячи з цього, маємо на меті визначити 

основні джерела формування церковної 

земельної власності, проаналізувати розміри 

церковних приходських наділів південно-
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українських губерній та порівняти їх з іншими 

регіонами країни. 

Джерельну базу роботи склали матеріали, 

що зберігаються у Державних архівах міст 

Запоріжжя [1-3] та Одеси [4-8], а також 

збірників поземельної статистики [12; 22]. 

Верхня хронологічна рамка дослідження 

пов’язана з розвитком українських земель у 

складі Російської імперії на початку XIX ст., 

нижня хронологічна рамка – напередодні 

Першої світової війни. 

Далі вважаємо за доцільне звернути увагу 

на основні джерела формування та поповнення 

церковної земельної власності: наділення 

землею із казни, від сільських та міських 

товариств, пожертвування від окремих осіб (у 

першу чергу, поміщиків), купівля землі. 

По всій Російській імперії церквам відчужено 

від казни згідно зі статистичним даними на 

1904 рік 4 463 десятини землі або 4,7 % від 

загальної площі казенних земель [19, с. 83]. 

Ці цифри підтверджують факт зменшення 

казенних земель в усіх південноукраїнських 

губерніях. 

Відомо, наприклад, що церковні наділи 

Олександрійського повіту Херсонської губернії 

були вимежувані із казенних дач у колишніх 

воєнних поселеннях та із приватновлас-

ницьких дач у колишніх поміщицьких 

господарствах. Лише один наділ на 34 десятини 

був вимежуваний із селянських земель 

[12, с. 130]. 

Дійсно, архівні документи містять багато 

приговорів сільських товариств про наділення 

церков землею [11, с. 44; 8, арк. 75зв.]. 

Наприклад, у Маріупольському повіті, за 

даними на 1886 рік із 7 077,5 десятин 

церковної землі (всіх конфесій) 364 десятини 

виділили сільські товариства [22, с. 10-23]. 

Звичною справою була побудова нової 

церкви на землях поміщиків (так звані 

поміщицькі церкви). Існувала практика серед 

поміщиків, що за життя або за заповітом 

після смерті жертвували частину своїх 

земельних наділів церквам. Так, з архівних 

джерел відомо, що в Олександрівському 

повіті Катеринославської губернії ряд церков 

були побудовані на землях, пожертвуваних 

поміщиками Софією Лукашевич (Миколаївська 

церква, с. Михайло-Лукашеве), Серафимою 

Павлівною Іваненко (Успенська церква, 

с. Андріївка), Іллею Уманець-Дмитревським 

(Іллінська церква, с. Наталіївка), Іллею 

Олексійовичем Протопоповим (Іллінська 

церква, с. Терновка), Єлизаветою Михайлівною 

Бутурліною (Петро-Павлівська церква, 

с. Балабино-Петровське), Олександром Геор-

гієвичем Канкрином (Георгіївська церква, 

с. Григоріївка), Петром Свистуновим (Петро-

Павлівська церква с. Свистуново-Петровське) 

[1, арк. 1; 2, арк. 12; 3, арк. 16, 41, 103, 111, 119]. 

Такі приклади відомі по усіх губерніях. 

Наприклад, у Херсонській губернії поміщик 

Яків Звенигородський наділив церкві у 

своєму с. Звенигородка Олександрійського 

повіту 120 десятин землі, Андріївська церква 

с. Орлової Балки ще у 1781 р. одержала від 

поміщика А. І. Медера 34 десятини 760 саж
2
, 

Різдво-Богородицька церква с. Олександрівки-

Авраменкової від поміщика Олександра 

Аврамова – 110 десятин землі, Адріано-

Наталіївська церква с. Заградовки Херсонського 

повіту від економії кн. Л. В. Кочубея у 

1839 р. – 99 десятин землі [7, арк. 25; 8, 

арк. 15зв., 69зв., 139зв.]. 

Згідно з російським законодавством, 

наділення церков землею відбувалося за 

«Положенням про забезпечення православного 

сільського духовенства землею, будинками і 

одноразовими грошовими допомогами» 

(1842 р.) по 33 десятини на причет, з 

розрахунку: три частини – священику, дві – 

диякону, одну – дячку [17]. 

Проте, на місцях у різних губерніях не 

завжди могли дотримуватися таких правил. 

І. М. Шугальова визначає тенденцію 

залежності наділеної землі від географічного 

положення регіону в Україні [24, с. 79]. 

На Лівобережній Україні наділи не 

перевищували 33 десятин. Через аграрне 

перенаселення краю, зокрема у Полтавській 

єпархії, ця норма не перевищувала 

30 десятин [24, с. 79]. Більшість церков 

Харківської єпархії володіли від 30 до 

50 десятин землі. 

На Правобережній Україні після її 

включення до складу Російської імперії тим 

церквам, які мали менше встановленої 

норми (33 десятини), збільшували наділи за 

рахунок землі поміщиків [9, с. 12]. Середні 

розміри правобережних та центрально-східних 

єпархій, за підрахунками В. Г. Меші, можна 

визначити як 30-35 десятин орної та сінокісної 

землі (без урахування присадибної ділянки, 
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що складала близько 1-1,5  десятини) 

[13, с. 320]. 

Розміри церковних наділів у Південній 

Україні спочатку були більші, ніж це 

визначалося законодавством. Пояснювалося 

це їх малою освоєністю та багатоземеллям 

регіону. За рішенням архієпископа Амвросія, 

на території Катеринославського намісництва 

(пізніше – губернії) з 1788 року кожній церкві 

єпархії необхідно було виділяти по 

120 десятин замість 36, які відводилися 

відповідно до указу [5, арк. 6]. 

На початку XIX століття ріст церковного 

землеволодіння в Катеринославській та 

Херсонській губерніях визначався указом 

Олександра I від 27 лютого 1820 року [17, 

с. 1073-1076]. Цар дозволив виділяти церквам 

цих губерній по 120 десятин землі, мотивуючи 

це багатоземеллям селянських общин. Але 

насправді не всі церкви мали вказані наділи. 

А з середини XIX століття спочатку 

Катеринославська, а потім і Херсонська 

губернії перестали бути багатоземельними та 

перейшли в ранг малоземельних, де на душу 

населення доводилося іноді менше 5 десятин 

землі [23, с. 133]. 

Доречно навести думку І. І. Лимана про 

існування на початок 60-х років XIX ст. 

проблеми з відведенням церквам землі в 

південному регіоні України [10, с. 77]. Брак 

земельного фонду, дефіцит зручних ділянок з 

одного боку, та дозвіл збільшувати церковні 

наділи за рахунок можливості придбання 

додаткових ділянок – з іншого боку, зумовив 

значні відхилення від встановлених норм 

церковного землеволодіння у кожній окремо 

взятій губернії. Середні дані щодо наділення 

землею, на думку І. М. Шугальової, наступні: 

у Катеринославській губернії – 34 десятини, 

у Таврійській – 60 десятин, у Херсонській – 

120 десятин [24, с. 79]. 

Крім цього у статті вказаного автора 

наводяться дані по Таврійській губернії: 

«Розповсюдженою для храмів Таврійської 

єпархії була власність у 60 десятин. У 

багатьох парафіях землі для церкви 

видавалося вдвічі – тричі більше норми до 

100 десятин. Найменшим наділом (49,5 десятин) 

користувався причет Покровської церкви 

с. Дмитрівка Мелітопольського повіту 

Таврійської єпархії. Самими великими 

маєтностями 117,5 десятин розпоряджався 

клір Покровської церкви с. Борисівка 

Мелітопольського повіту» [24, с. 79]. 

Аналізуючи дані щодо наділення землею 

сімнадцяти церков першого благочинного 

округу Олександрівського повіту Катерино-

славської губернії бачимо, що церкві у 

с. Свистуново-Петровське (1805 р.) було 

наділено 39 десятин 2 380 саж
2
, у 

с. Наталіївка (1816 р.) – 116 десятин 

1 210 саж
2
, у с. Михайлово-Лукашеве 

(1839 р.) – 122 десятини землі. А церквам, 

побудованим у середині XIX ст., у 

с. Балабино-Петровське (1856 р.) та у 

с. Ново-Гупаловка (1865 р.) відповідно – 

118 десятин 1 275 саж
2
 та 35 десятин [3, 

арк. 119зв., 95зв.]. Перші церкви мали 

переважно якісну землю, а останні дві – 

середньої якості. Отже, можна стверджувати, 

що з часом земельний наділ для нових 

церков ставав меншим. 

Маємо дані за 1901 р. про наділення 

землею 144 церков Катеринославської губернії, 

зведені нами у Таблицю 1. 

 

Таблиця 1 

Розміри церковних наділів у Катеринославській губернії на 1901 р. 
[20, с. 269-275; 21, с. 346-354] 

 

№ з/п Назва повіту До 33 дес. 33-100 дес. Більше 100 дес. Всього церков 

1 Катеринославський – 16 7 13 

2 Олександрівський 1 5 16 24 

3 Бахмутський – 6 12 18 

4 Верхньодніпровський 2 12 5 19 

5 Маріупольський – 11 9 20 

6 Новомосковський – 7 10 17 

7 Павлоградський – 1 13 14 

8 Слов’яносербський 1 2 8 11 

 Разом по губернії 4 60 80 144 
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Наведені у табл. 1 дані переконливо 

свідчать про те, що 97 % церков мали 

земельний наділ більше 33 десятин та більш 

ніж у 50 % випадків – більше 100 десятин. 

Отже, на нашу думку, середні дані по 

наділенню усіх церков землею у губернії 

будуть значно більші, ніж 34 десятини. 

Із 144 проаналізованих нами наділів 

Катеринославської губернії найбільший мав 

Миколаївський собор у м. Луганську 

(198 десятин) [20, с. 270]. Вважаємо це за 

виняток із правил, оскільки церкви у містах 

частіше всього зовсім не мали землі. 

Серед сільських церков найбільшим 

наділом у 197 десятин користувався причет 

Архангело-Михайлівської церкви с. Кримське 

Слов’яносербського повіту. Найменші наділи 

(15 та 18 десятин) були у селах Василівка та 

Нікольське Маріупольського повіту [22, с. 14]. 

Стосовно Херсонської губернії маємо дані 

по Олександрійському повіту. Так, у 1888 р. 

там існувало 95 церков (5 462,1 десятини): до 

50 десятин – 54 церкви (2 246,8 десятин), до 

100 десятин – 32 церкви (2 106,7 десятин), до 

249 десятин – 9 церков (1 108,6 десятин) 

[12, с. 132]. 

За даними 1875 р. у Херсонському повіті 

18 церков мали наділи в 120 десятин, по 

одній – 132, 198, 99, 70, 42 десятини. 

Максимальний наділ у 240 десятин мала 

Різдво-Богородицька церква містечка Новий 

Буг [7, арк. 71]. 

Щодо міських церков, то Свято-

Миколаївський собор м. Ананьєва мав по 

кліровим відомостям 198 десятин землі, а за 

вимірами Ананьївської міської управи – 

215 десятин [4, арк. 1]. 

Доречно, на наш погляд, вирахувати 

середній розмір приходських церков на 

Півдні України. Для цього використаємо 

дані зі звітів обер-прокурора Св. Синоду, 

зібрані в монографії Г. М. Надтоки та 

представлені нами у Таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Церковні землі на Півдні України у 1914 р. 
[15, с. 236, 254] 

 

Губернія Соборні церкви Приходські церкви 
Церковні землі 

(у дес.) 

Середній розмір 

(у дес.) 

Катеринославська 11 607 40 000 65,9 / 64,7 

Таврійська 15 348 95 000 272,9 / 261,7 

Херсонська 12 616 41 000 66,5 / 65,3 

 

Отже, середні розміри приходських наділів 

Таврійської губернії були значно вищі, ніж у 

Херсонській та Катеринославській губерніях. 

Визначимо особливість Таврійської губернії: 

при найменшій кількості церков найбільша 

площа церковних земель за рахунок великих 

земельних наділів у Сімферопольському, 

Євпаторійському та Перекопському повітах 

(за даними на 1905 р. – 10 590, 41 422 та 

22 416 десятин – відповідно). 

Для порівняння з іншими регіонами 

держави наведемо статистику по центральній 

частині Російської імперії, де володіння лише 

невеликої кількості церков були більшими за 

100 десятин, в основному – по 33 десятини. 

Так, в Петербурзькій єпархії більшість церков 

володіла наділами від 1 до 40 десятин, і лише 

22 церкви мали наділи більше 100 десятин 

[14, с. 325]. Середній розмір церковного 

наділу Воронезької губернії складав 

51,8 десятини, Курської – 48,5 десятин (при 

показнику по Європейській Росії у 1890 р. – 

58,1 десятина) [16, с. 53]. 

На початку XX ст. продовжувався процес 

накопичення земельної власності. Наділи 

церков збільшувалися тепер в основному за 

рахунок пожертвувань від приватних осіб. 

Згідно ст. 985 Т.X цивільного законодавства 

в обов’язковому порядку усі випадки 

пожертви проходили через рішення Синоду 

та височайший дозвіл імператора [17, с. 351]. 

На підтвердження цього положення ми 

проаналізували матеріали справи з фонду 

Державного архіву Одеської області, що 

містять укази імператора по Херсонській 

губернії за 1900 р. та звели дані про земельні 

пожертви на користь приходських церков у 

Таблицю 3. 
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Таблиця 3. 

Земельні пожертвування церквам Херсонської губернії за 1900 р. 
[6, арк.15, 19, 33, 34, 40] 

 

Назва населеного 

пункту 
Назва церкви 

Кількість 

землі 
Хто пожертвував Мета та умови пожертви 

с. Водяне та Гулькевичі 

(Єлизаветградський 

повіт) 

– 1 200 саж
2
 губернський 

секретар Іван 

Вергилесов 

на побудову церкви 

с. Трихати 

(Одеський повіт) 

Катерининська 35 одеський міщанин 

Петро Дульський 

дохід від 15 дес. – причету 

церкви, дохід від 20 дес. – 

на благоустрій церкви 

с. Марто-Івановка 

(Олександрійський 

повіт) 

Вознесенівська 1 дес. 

800 саж
2 

донька 

підполковника 

Валерія Вікгорст 

для користування причету 

с. Мелове 

(Херсонський повіт) 

Архангело-

Михайлівська 

80 почесний 

громадянин 

Михайло Агарков 

для користування причету 

с. Коризєвка 

(Олександрійський 

повіт) 

Казанська 35 Єлизавета Хрущова на побудову церкви, садиби 

та на забезпечення церкви 

 

Дані табл. 3 свідчать про те, що пожерт-

вування надходили від різних верств населення. 

Загалом, земельний фонд приходських церков 

збільшився за один рік на 152 десятини. 

Після указу імператора від 10 грудня 

1903 р. усі справи, що виникали по заповітах 

від приватних осіб щодо пожертв на користь 

церкви (у т.ч. й земельні), дозволялося 

вирішувати єпархіальному керівництву 

[18, с. 54]. 

Підсумовуючи викладене та порівнюючи 

дані по південноукраїнських губерніях 

зробимо висновки. Церковний земельний 

фонд формувався за рахунок наділення 

землею із казни, від сільських та міських 

товариств, пожертвування від окремих осіб 

та власної купівлі землі. З часом, пожерт-

вування від представників різних верств 

населення стали досить поширеним способом 

поповнення земельної власності. Часто такі 

додаткові наділи церков важко було підра-

хувати, бо їх не завжди вносили до клірових 

відомостей. Як результат, земельний фонд 

значно збільшувався у порівнянні з даними 

офіційної статистики. 

Показник забезпеченості церков землею в 

південноукраїнських губерніях був значно 

вищим, ніж в інших регіонах імперії. Середні 

розміри приходських наділів Таврійської 

губернії були значно вищі, ніж у Херсонській 

та Катеринославській губерніях. Надалі 

перспективним вважаємо розгляд питання 

про характер землекористування та економічну 

ефективність використання церковних земель.

 
 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Державний архів Запорізької області (далі – Держархів Запорізької обл.), ф. 19, оп. 1, спр. 64. – 152 арк. 

2. Держархів Запорізької обл., ф. 19, оп. 1, спр. 67. – 143 арк. 

3. Держархів Запорізької обл., ф. 19, оп. 1, спр. 68. – 138 арк. 

4. Державний архів Одеської області (далі – Держархів Одеської обл.), ф. 37, оп. 1, спр. 3382. – 6 арк. 

5. Держархів Одеської обл., ф. 37, оп. 2а, спр. 1. – 124 арк. 

6. Держархів Одеської обл., ф. 37, оп. 2а, спр. 20. – 108 арк. 

7. Держархів Одеської обл., ф. 37, оп. 2а, спр. 379. – 146 арк. 

8. Держархів Одеської обл., ф. 37, оп. 2а, спр. 584. – 188 арк. 

9. Левицький В. О. Церковне землеволодіння на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини XIX 

століття : автореф. дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / В. О. Левицький. – Запоріжжя, 

2006. – 22 с. 

10. Лиман І. І. Державна церква і державна влада: Південна Україна (1775-1861) / І. І. Лиман. – Запоріжжя : РА 

«Тандем – У», 2004. – 400 с. 



Випуск 9  

15 

11. Лохматова А. І. Селянське самоврядування пореформеної України в приговорах сільських сходів  / 

А. І. Лохматова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 

Запоріжжя, 2003. – Вип. XVI. – С. 41–55. 

12. Материалы для оценки земель Херсонской губернии. Т. III. Александрийский уезд. – Херсон : Тип. 

О. Д. Ходушиной, 1888. – 152 с. 

13. Меша В. Г. Матеріальне становище духовенства в Україні 1875-1900 рр. / В. Г. Меша // Південний архів. 

Історичні науки : Збірник наукових праць. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. – Вип. XXVIII-XXIX. – С. 318-

324. 

14. Морозан В. В. Экономическое положение Русской Православной Церкви в конце XIX – начале XX века / 

В. В. Морозан // Нестор. – 2000. – № 1. – С. 312–362. 

15. Надтока Г. М. Православна церква в Україні 1900-1917 рр.: соціально-релігійний аспект / Г. М. Надтока. – 

К. : Знання, 1998. – 271 с. 

16. Подвигайло А. А. Церковное землевладение и землепользование в Центрально-Черноземном регионе в 60-

90-е годы XIX века: на примере Курской и Воронежской губерний : дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02 / 

Артем Александрович Подвигайло. – Воронеж, 2007. – 175 с. 

17. Полный свод законов Российской империи: В 2  кн. : Книга 2 / Под ред. А. А. Добровольского ; Сост. 

А. Л. Саатчиан. – СПб. : Изд. Юрид. кн. маг. И. И. Зубкова, 1911. – 4680 с. 

18. Свод Законов Российской империи : В 5 кн. / Под ред. И. Д. Мордухай-Болтовского. – СПб. : Русское 

книжное товарищество «Деятель», 1912. – Кн. 3. Т. IX. – С. 50–54. 

19. Святловский В. В. К вопросу о судьбах землевладения в России: Статистика мобилизации земельной 

собственности / В. В. Святловский. – СПб. : Начало, 1907. – 103 с. 

20. Список праздных мест по Екатеринославской епархии на 1901 год // Екатеринославские епархиальные 

ведомости. – № 19. 1 июля. Офиц. отдел. – С. 269–275. 

21. Список праздных мест по Екатеринославской епархии на 1901 год // Екатеринославские епархиальные 

ведомости. – № 24. 15 сент. Офиц. отдел. – С. 346–354. 

22. Статистико-экономические таблицы по Екатеринославской губернии. Вып. II. Мариупольский уезд. – 

Екатеринослав : Тип. Я. М. Чаусского, 1887. – 439 с. 

23. Сухарев М. В. Церковное землевладение в Южной Украине в конце XVIII – середине XIX вв. / 

М. В. Сухарев // Ученые записки Таврического национального университета им. Вернадского. – 1999. – 

т. 12 (51). № 1. – С. 113–116. 

24. Шугальова І. М. Економічне забезпечення православного духовенства України в модерну добу / 

І. М. Шугальова // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 

Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – Вип. XXVIII. – С. 78–82. 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  Ігнатуша О. М., д.і.н., професор Запорізького національного університету; 

Котляр Ю. В., д.і.н., професор, завідувач кафедри історії Чорноморського 

державного університету ім. Петра Могили. 

 

 

© Балухтіна О. М., 2012    Дата надходження статті до редколегії 25.03.2012 р. 
 



Історичний архів 

16 
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ІДЕОЛОГІЯ ЧЕСЬКИХ БУДИТЕЛІВ 
НАПЕРЕДОДНІ РЕВОЛЮЦІЇ 1848 р. 

 
 

Національно-культурна діяльність західних слов’ян наприкінці XVІІІ – на початку 
ХІХ ст. – одна з найбільш яскравих та насичених етнічним змістом сторінок у 
минулому слов’янських народів Європи. Процес слов’янського відродження у якості 
симбіозу Просвітництва та романтизму можна розглядати як процес етнічної 
модернізації, що мав місце у слов’ян хронологічно наприкінці ХVІІІ-ХІХ ст., геополітичне 
– на теренах мультиетнічної Австрійської імперії. 

Ключові слова: західні слов’яни, будитель, відродження, Австрійська імперія, Чехія. 

 

Национально-культурная деятельность западных славян в конце XVIII – начале 
XIX в. – одна из наиболее ярких и насыщенных этническим содержанием страниц в 
прошлом славянских народов Европы. Процесс славянского возрождения в качестве 
симбиоза Просвещения и романтизма можно рассматривать как процесс этнической 
модернизации, который имел место у славян хронологически в конце XVIII-XIX вв., 
геополитическое – на территории мультиэтничной Австрийской империи. 

Ключевые слова: западные славяне, будитель, возрождение, Австрийская империя, 
Чехия. 

 

National and cultural activities of the Western Slavs at the end of the XVІІІ century – the 
beginning of the ХІХ century – оne of the most vivid and rich ethnic content pages in the past of 
the Slavic peoples of Europe. The process of Slavic revival as a symbiosis of the Enlightenment 
and Romanticism can be seen as a process of ethnic modernization that took place in Slavic 
chronologically late XVIII – XIX centuries, Geopolitical – the multi-ethnic territory of the Austrian 
Empire. 

Key words: Western Slavs, adherents, the revival of the Austrian empire, Bohemia. 

 

 

Кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст. для 

західних слов’ян характеризується пожвавленням 

політичного життя, становленням власної 

етнічної інтелігенції та процесом модернізації 

культури, насамперед мови, літератури та 

науки. Процес чеського національного 

відродження очолили діячі, що залишилися 

відомими в історії, як будителі. Творча 

кар’єра будителів була наповнена не тільки 

досягненнями та протиріччями, а досить 

часто навіть пошуком власної національної 

ідентичності. Достатньо пригадати, що на 

початковому етапі становлення кар’єр 

«національних патріотів» багато хто з 

будителів не вмів спочатку навіть розмовляти 

на рідній мові, а більша частина патріотично-

налаштованих етнічних лідерів все життя 

продовжувала писати свої праці переважно 

німецькою мовою. Наприклад, робочою 

мовою для делегатів Першого Всеслов’ян-

ського конгресу була німецька [7, c. 139-

146], а відомий чеський і словацький 

будитель Я. Коллар, на протязі всього свого 

життя надавав перевагу саме німецькій мові, 

як інструменту наукової комунікації. Більш 

того, народившись у словацькому селищі 

Мошовіц, він відмовлявся визнати словацьку 

мову як самостійну. Відстоював ідею 

формування єдиної чехословацької нації з 

відповідною єдиною мовною стандартизацією 

на базі чеської мови [21, с. 84]. 

Оцінки вкладу будителів у справу 

національного відродження досить різні. 

Так, скоріше у дусі традиційного 

пангерманізму, розглядає слов’янських 

будителів один з фундаторів марксизму 

Ф. Енгельс. Він вважає, що етнічне самоусві-

домлення слов’янських народів у Центральній 
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Європі у ХIХ ст. було не етнокультурним 

процесом, а частиною панславістичного руху. 

На цьому фоні просвітницька, наукова і 

творча діяльність будителів ставала певним 

прикриттям для реакційної політичної мети 

експансизму з боку Російського царизму. 

Саме про цей аспект панславізму писав 

Енгельс, він наголошував: «Первинна форма 

панславізму була суто літературною. Родо-

начальниками його були Добровський чех, 

основоположник наукової філології слов’янських 

діалектів і Коллар словацький поет з 

Угорського Прикарпаття» [16, c. 204-205]. 

На рубежі 20-30-х років ХІХ ст. 

національний чеський рух вступає у свою 

нову змістовну фазу, переважно політично-

культурного змісту. На фоні революційних 

подій 30-х років ХІХ ст. у Чехії відбувається 

формування двох основних напрямів 

національно-політичної боротьби: радикально-

демократичного і національно-ліберального, 

що свідчить про відсутність соціальної 

гомогенності у чеському суспільстві часів 

культурної модернізації та говорить про 

продовження як соціальної, так і національно-

культурної стратифікації у слов’янському 

середовищі. Про перебіг цього процесу писав 

польський національний діяч періоду 

Просвітництва Ф. Езерський. Він надає 

наступну оцінку процесу стратифікації, що 

відбувалася у національній свідомості західних 

слов’ян у кінці ХVІІІ ст. «Простий народ 

створює багатство і силу держави, і він 

визначає характер нації. Шляхта у всій 

Європі і усіх націй має однаковий характер і 

складає певним чином один людський рід, 

тому що шляхта всіх націй говорить на 

одній мові…» [6, c. 489]. Вислів сучасника є 

ілюстрацією до фактів нерівномірності 

збереження і модернізації національної 

самосвідомості у різних соціальних шарах 

суспільства, що у кінцевому підсумку стало 

чинником появи та існування різних 

політичних, національно-культурних течій у 

чеському національному русі. 

На початку 30-х років ХІХ ст. відбувається 

подальше становлення демократичного кола 

дрібнобуржуазної інтелігенції, що логічно 

віддзеркалювало хід процесу подальшої 

модернізації соціальної структури суспільства 

та появи нових течій у суспільно-

політичному та культурному чеському русі. 

Молодий радикально-демократичний рух 

об’єднали представники різних ідейних 

поглядів – прогресивний літературний 

критик В. Небескій, літератори Я. Томичек і 

К. Кампелик, майбутні радикальні демократи 

К. Сладковський, Й. Фріч, В. Вавра-

Гаштальский, Я. Кнедльганс-Ліблінський. 

Деякі з них (Е. Арнольд і К. Сабіна) взагалі 

проповідували ідеї дрібнобуржуазного 

утопічного соціалізму. Так, наприклад,  

Е. Арнольд писав: «... дворянство ... обмежувало 

прагнення до свободи, підтримуючи ідею 

свободи, при цьому мали на меті зміцнення 

свого панування, ...залишки чеського дворянства 

змінили рідну мову на мову поневолювачів, 

підірвали народне коріння» [17, s. 55]. 

Становлення ліберального напряму також 

відобразило процес появи нової соціальної 

стратифікації, суперечливий характер  

наповнення суспільно-етнічної свідомості 

показниками нової якості. Політико-

культурна програма чеських лібералів  

лежала у руслі австрославізму, який у 40-х 

роках ХІХ ст. став політичним прапором 

переважної частини ліберальних та буржуазно-

ліберальних сил у національних рухах 

слов’ян. Згідно з ідейно-політичною 

концепцією, необхідними умовами збереження 

та розвитку західного слов’янства були 

відродження своєї історії, самоорганізованість, 

та самоініціативність у рамках Австрійської 

держави та при умові збереження 

абсолютної монархії в імперії Габсбургів. 

Максимальна програма австрославізму 

чеських лібералів мала на меті ідею  

перетворення Австрії у федеративну 

конституційну монархію, у межах якої могла 

б існувати чеська автономія. У різні часи до 

цього напряму належали журналіст К. Гавлічек-

Боровські, юристи Ф. Браунер і Ф. Рігер, 

історики В. Томек і Я. Воцель. Їх суспільно-

політична програма, світоглядні принципи – 

це еклектика етнічної мовно-культурної 

проблематики, «слов’янського філологізму» 

із «обережними політичними уявленнями» 

про місце власного етносу у мультіетнічній 

Австрійській імперії. Тому зовсім не 

випадково, що позиція лібералів довгий час 

знаходила підтримку у таких відомих 

меценатів, як граф Каспар, Франц Штенрберг і 

граф Тун, а граф Тун навіть сформулював 

програму обережних реформ у імперії 
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Габсбургів [9, c. 126]. У своїй праці «Славізм 

в Богемії»
 
[23]. І. М. Тун представив варіант 

альтернативної панславізму австрославістской 

ідеології. Він назвав панславізм фікцією, яка 

була вигадана противниками слов’ян для 

знищення слов’янської самосвідомості. 

Одним з найбільш яскравих, колоритних 

постатей чеського національного руху був 

політик, філософ, історик Ф. Палацький. Він 

здійснив вагомий внесок у становлення 

професійної чеської національної історичної 

науки. Не невипадково, що його вважають 

батьком чеської історіографії, офіційним 

«земським історіографом… з утриманням в 

1 000 гульденів» [2, c. 124]. Його «Історія 

чеського народу» [20] стала справжнім 

науковим досягненням того часу та внесла 

певний вклад у розширення національної 

свідомості чехів. Національна слов’янська 

ідея Палацького – це ореол величі етнічної 

культури, «романтика можливого», що 

руйнувала естетику класицизму. Він, як інші 

ліберали, підтримував ідею федералізації 

Австрії. Ідеологія австрославізму Палацького 

передбачала створення федеративної консти-

туційної монархії в рамках Австрії, що було 

обумовлено необхідністю протистояння гер-

манізації та русифікації. Створена ним 

концепція політичного австрославізму була 

викладена у відомому «Листі до Франкфурту» 

від 11 квітня 1848 р. [22]. Палацький 

націонал-патріот, тому зовсім не випадково, 

що на Слов’янському конгресі у Празі 1848 р. 

редагуючи маніфест Палацький як будитель-

мрійник напише: «Ми, безумовно є молодшими, 

але не є слабкішими, з’являючись знову на 

сцені Європи, пропонуємо негайно скликати 

загальний європейський конгрес народів для 

вирішення всіх міжнародних питань…» 

[8, c. 303]. 

Фундаментальним змістом національної 

чеської ідеї Палацького був австрославізм. Як 

відмічали сучасники, «політична програма, 

яку він начертав досить ясно і від якої не 

відступав ні на крок, була програмою 

конституційного федералізму і автономії 

народностей, об’єднаних під скіпетром 

австрійського імператора» [2, c. 124]. При 

цьому природа автономії для народів імперії 

не обмежувалася лише мовно-культурними 

аспектами. На думку Палацького, мала 

включати у практику етнічного контролю над 

політичними і економічними аспектами 

певної національної території. 

Поряд з Палацьким ідеологію австро-

славізму поділяли австрійські соціал-демократи 

В. Адлер і О. Бауер, а також політичний 

соратник Палацького Ф. Л. Рігер. Останній 

за свою активну національно-патріотичну 

позицію та зв’язки з польськими національно-

патріотичними діячами у 1842 р. був 

заарештований та певний час знаходився під 

слідством у австрійській в’язниці [2, c. 126]. 

У ході розгортання у Чехії боротьби за 

національну рівність в усіх сферах полі-

тичного, культурного, економічного життя 

наприкінці 40-х років ХІХ ст. Палацький зі 

своїм зятем – адвокатом Рігером та 

публіцистом Гавлічеком очолюють ліберальне 

крило чеського національного руху. У 

практичній діяльності ліберально-буржуазна 

течія національного руху спиралася на так 

зване «Промислове товариство» і празький 

чеський буржуазний клуб «Міщанська 

бесіда», членами якого були Ф. Браунер, 

А. Штробах, Ф. Рігер. Ці політичні об’єднання 

відображали інтереси заможної частини 

торгівельно-промислової буржуазії і частини 

чеських середніх і дрібних поміщиків. 

Головним друкованим органом цієї політичної 

сили стала газета К. Гавлічка «Празькі 

новини», у якій він як редактор закликав до 

політичного компромісу з Габсбурзькою 

монархією у рамках так званого «австро-

славізму» і стверджував, що «австрійська 

імперія є кращою гарантією збереження 

нашої національності». Гавлічек «належав 

усією своєю душею великій справі 

відродження слов’янської народності, але за 

тодішніх обставин він не бачив для чехів 

іншого порятунку від германізації... як у 

тісному союзі з австрійським урядом, який 

обіцяв заступництво і рівноправність усім 

народностям у своїй державі. Тому Гавлічек 

своєю діяльністю надавав цьому уряду 

важливі послуги» [12, c. 289]. 

Практика розгортання національно-

патріотичного руху у слов’ян тісно 

переплелася з народною творчістю. Між 

фольклористів Чехії особливе місце посів 

Ф. Л. Челаковський. Панславістичні нотки у 

поглядах і суспільно-політичній діяльності 

Челаковського були досить характерними 

мотивами для ряду славістів першої 
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половини ХІХ ст. Ця ідеологія, як відмічає у 

вступі до своєї книги О. Гільфердінг «Росія і 

слов’янство», зародилася на теренах 

Австрійської імперії: «У 1826 році словенець 

Ян Геркель, «австрійський слов’янин», як 

називав він себе, ввів у наукову літературу 

термін «панславізм» [5, c. 17]. Челаковський 

підхопив досить поширену в імперії 

ідеологію панславізму, скоріше виходячи з 

інтересів чеського етносу, а не російських 

великодержавних інтересів. Фундаментальна 

парадигма «раннього» Челаковського – це 

ідея політичного об’єднання слов’янства, 

виходячи із етнічної, культурної та мовної 

спільності. Подібні настрої є наслідком 

панування у поліетнічній державі лише 

германського культурного типу. В умовах 

загальності європейського процесу становлення 

нових націй, спроба західних слов’янських 

будителів знайти опонента Австрійській 

імперії в особі Російської слов’янської імперії 

була зрозумілим і логічним кроком. 

Надалі світоглядний алгоритм Челаковського 

дещо змінюється, особливо у плані відмови 

від ідеалізації Російської імперії як лідера та 

захисника слов’янського світу. Такою 

причиною стало польське національно-

визвольне повстання 1830-1831 років. 

Антиросійський рух охопив не тільки 

територію Королівства Польського, але й 

слов’янські Західну Білорусію та Право-

бережну Україну. Жорстокість, з якою було 

придушення польське повстання, нанесла 

нищівного удару по романтичним загально-

слов’янським ілюзіям багатьох будителів 

першої половини ХІХ ст. Наприклад, у 

1835 р. газета «Празькі новини», редактором 

якої був Челаковський, досить гостро 

відгукнулася на приїзд до столиці Царства 

Польського – Варшави імператора російського 

Миколи І. Газета порівняла висловлювання 

імператора із практикою стосунків «татарських 

ханів до руських князів» [10, c. 175]. 

Критичні антиімперські настрої, що панували 

в національних чеських колах, і які поділяли 

Челаковський, Рігер та багато інших діячів 

відродження, не могли не викликати певного 

занепокоєння у російських слов’янофілів. 

Наприклад Гільфердінг у своєму зверненні до 

Рігерта дає наступну оцінку політичній 

позиції, що мала місце у чеському суспільстві 

відносно російсько-польських стосунків: 

«Наважуюся писати до Вас, щоб висловити 

вам мою думку про тон, прийнятий 

органами чеського суспільства у польсько-

російській суперечці. …Спостерігаючи за 

чеською журналістикою, я дуже часто 

запитую себе мимоволі: чи не знаходиться 

чеський народ у війні з російським? Ваші 

органи... сиплють на Росію і російський 

народ безмежні потоки наклепів…» [4, c. 12-

13]. Такий антиросійський тон у чеських 

періодичних виданнях був свідченням 

зростаючої національної самоідентифікації, 

розумінням процесу відродження як процесу 

розвитку етнічної самостійності і визнання 

права на участь у політичному житті 

європейських країн в умовах панування у 

ХІХ ст. імперських політичних структур. 

Визнаючи фаховість та обізнаність 

Челаковського як науковця, діяча загально-

слов’янського змісту та європейського 

масштабу, прусський уряд запрошує його у 

1841 р. читати лекції по слов’янознавству у 

Бреславльскому університеті, а вже у 1849 р. 

він повертається до своєї празької alma mater 

вже у якості професора кафедри. В 

університеті будитель продовжує свою 

суспільно-політичну та культурну діяльність. 

Він користується беззаперечним авторитетом у 

молоді та національно-патріотичному колі 

прихильників слов’янської ідеї. У своєму 

щоденнику М. П. Погодін наступним чином 

прокоментував цей факт: «Челаковський… 

такий же улюбленець чеського народу, як 

колись у нас був Пушкін» [11, c. 121]. Його 

ідеї знаходили прихильників завдячуючи 

чеській молоді, що отримувала освіту в 

різноманітних навчальних закладах Європи. 

Романтичні ідеї про місце слов’ян у 

європейській цивілізації, слов’янське майбутнє 

стали причиною розширення інтересів до 

пошуків пам’яток з власного минулого. Саме 

на цей романтичний час розвитку націо-

нального відродження західних слов’ян 

припала плідна діяльність чеського філолога 

і поета, дійової особи національного 

відродження В. Ганки. Для філологічних 

поглядів Ганки була притаманною орієнтація 

на російську мову. Він прекрасно володів 

російською та постійно надсилав свої книги 

до Російської академічної бібліотеки [3, 

c. 380]. За його панславістичні  погляди він 

був обраний член-кореспондентом Петер-
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бурзької академії наук. Його світоглядна 

позиція підтримувалася офіційними кабінетів 

Російської імперії. Ганка регулярно листується з 

членом державної ради, майбутнім міністром 

народної освіти О. С. Шишковим [15, c. 390]. 

На чолі лівого радикально-демократичного 

крила часів національного чеського відродження 

у переважній більшості стояли письменники 

та публіцисти. Між ними особливо своєю 

індивідуальністю виділявся Й. В. Фріч. Під 

впливом ірландського націоналістичного 

руху Фріч разом із соратниками створює у 

1845 р. таємне революційне товариство 

«Ріпіл». Товариство ставило за мету боротьбу 

за знищення феодальних привілеїв та 

створення демократичної республіки. До того 

ж своїм обов’язком члени товариства 

вважали підтримувати власну культуру з 

метою популяризації національної ідеї, яка, 

на їхню думку, сприяла формуванню 

політичної гомогенної за своїм складом нації. 

Соціальна база товариства об’єднувала 

представників різних верств населення, хоча 

виражала інтереси не тільки радикальної 

інтелігенції, але й прагнення передових 

верств дрібної буржуазії. До того ж, члени 

товариства «Ріпіл» проводили певну гурткову, 

агітаційну та культурно-просвітницьку роботу. 

Особливою фігурою у лівому крилі 

чеського національного руху став К. Гавлічек-

Боровскій. Особистість політичного діяча, 

публіциста та основоположника чеської 

журналістики формувалася під впливом 

таких потужних грантів слов’янського 

відродження, як Юнгман і Шафарик. Саме за 

рекомендацією останнього, Гавлічек-Боровскій 

знайшов місце домашнього вчителя у Москві, 

де працював на протязі 1843-1844 років. На 

теренах Російської імперії почали формуватися 

русофільський і панслов’янський світогляд 

Гавлічека-Боровского. У своїх «Картинки з 

Росії» Гавлічек намагався висвітлити перед 

чеськими читачами російську політичну 

дійсність [19]. У Росії «він зійшовся з 

багатьма передовими російськими людьми. 

Знайомства з ними, і взагалі з російськими 

слов’янами, дало Гавлічеку інше спрямування; 

він став інакше дивитися на західних слов’ян, 

став впевненим у тому, що їм, як і Росії, 

передбачене велике майбутнє» [14, c. 238]. 

Проживаючи та працюючи на початку своєї 

кар’єри у Російській імперії Боровський 

писав, що «древня, освічена Європа може 

повчитися в варварської Росії» [19, s. 135]. У 

цей час до кола його друзів входили історик 

літератури Шевирьов, московські слов’янофіли 

Хомяков, Киреєвський, Бодянський. Під 

тиском суспільно-політичних імперських 

реалій Гавлічек переглядає свою філософію 

захоплення ідею слов’янської загальності. 

Пізніше він писав так: «Російські морози та 

інші російські принади загасили в мені 

останню іскру всеслов’янської любові» 

[18, s. 32]. 

Захопленість К. Гавлічека-Боровського 

такими чеськими будителями, як Добнер, 

Пельцель, Добровський та русофільськими 

ідеями можна пояснити рядом обставин. 

Насамперед, в історії чеських і російських 

контактів відобразилися різноманітні теоретичні 

концепції єдності та взаємності слов’янських 

народів і практика культурно-політичної 

співпраці слов’ян, що склалася в умовах 

непростих взаємовідносин Російської та 

Австрійської імперій. Процес проходив на 

тлі заплутаної російської політики по 

відношенню до слов’янських рухів та країн 

Центральної Європи. По-друге, ліве крило 

національного чеського та словацького руху, 

більш гостро відчувало тиск на практику 

національно-культурного відродження з 

боку офіційного Відня. Це пояснюється тим, 

що процес модернізації Австрійської монархії, 

в тому числі її культурної складової, у 

порівнянні з іншими європейськими країнами, 

напевно, був одним з найбільш складних у 

європейській історії. Хронологічно розпо-

чавшись ще у XVIII ст., коли під скіпетром 

династії Габсбургів були об’єднані величезні 

території, населені німцями, угорцями, 

слов’янами, комплексний процес модернізації 

реально охопив лише два народи – німців та 

угорців, які в кінцевому рахунку створили 

дуалістичну монархію. Слов’янство, і це не 

могли не розуміти діячі нового покоління, у 

тому числі вчені й поети Юнгман, Шафарик, 

Палацький, Коллар, Челаковський, Гавлічек-

Боровскій, опинилося між двома консолі-

дованими етнічними силами – німців та 

угорців. Це слугувало каталізатором для 

появи різних ідеологічних інтерпретацій 

змісту та завдань національного чеського 

руху часів відродження: від поміркованості 

та австрославізму до русофільства та 
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панславізму. Але в цілому діячі чеського 

національного руху були політично обережними. 

Багатьма чеськими будителями австрійська 

монархія розглядалася у якості гаранту, що 

підтримує етнокультурні чеські прагнення, а 

Російська імперія виступала у якості певного 

аргументу, який необхідно було мати під час 

діалогу із австрійською владою. У цілому 

«маятник вибору» для чеських національно-

культурних діячів схилявся на користь Відня, 

про що наприклад свідчить стаття із празької 

газети «Народні листи» («Národní Listy»). 

Наведемо один з газетних висловів: «Якщо це 

буде необхідно, ніхто з чехів не побоїться 

сказати у Москві або у Петербурзі про те, 

про що неодноразово говорилося у Празі: 

народ чеський не дозволить позбавити свою 

країну її політичної самостійності… пред-

ставники всіх слов’янських племен… не 

задумують змови проти Австрії, а тому не 

бояться, що потужний дух Австрії може їх 

роз’єднати» [2, c. 101-102]. 

Розчарований внутрішньою та зовнішньою 

політикою російського самодержавства Гавлічек-

Боровскій повертається на батьківщину, де за 

сприянням Палацького він стає редактором 

чеської газети «Празькі новини» (Pražské 

noviny; 1846-1848), яка «стала улюбленою 

газетою… а редактор надавав політичним 

статтям таку форму, під якою вони 

проходили непоміченими цензурою… Коло 

читачів збільшувалося, багато з них 

навчилося читати між рядків» [14, c. 240]. У 

1848 р. газета перейменовується у «Народні 

новини» та отримує літературний додаток у 

вигляді періодичного журналу «Чеська 

бджола» (Česka včela). Перебуваючи на 

посаді редактора Гавлічек-Боровскій публікує 

ряд статей, в яких трансформує, а точніше 

інтродукує російську інтерпретацію ідеї 

слов’янофільства до чеського етнокультурного 

поля. Так, російське класичне слов’янофільство 

мало на меті посилення імперії шляхом 

політичного єднання слов’янських народів, 

але під керівництвом Росії. Цю концепцію 

Гавлічек зважено пристосував до політичних 

реалій Австрійської монархічної держави: 

спочатку етнічний чех, а потім вже 

слов’янин. Це, на його думку, не вимагало 

жорсткої прив’язки до політичних імперських 

інститутів і не примушувало чеський етнос 

приносити культурну жертву загально-

слов’янській ідеї єдності. «Він стояв за 

нероздільність Австрійської імперії, вбачаючи 

у цьому для чехів єдиний засіб порятунку від 

германізації…» [14, c. 241]. Побудова 

Гавлічеком концептуальної моделі інтродукції 

чехів у Австрійську імперію, використання її 

як можливої основи для відродження 

національної культури, може слугувати 

прикладом впливу етнічної інтелігенції на 

формування домінант національного само-

визначення у вигляді становлення практики 

обґрунтованого національного конформізму, 

що отримала назву австрославізм. 

Так, наприклад у статті «Слов’янин і чех» 

(1846) Гавлічек-Боровскій пише про необ-

хідність практики чеського національного 

руху спрямовувати у напрямку підтримки 

соціально-економічних і політичних інтересів 

нових соціальних верств чеського населення, 

але в межах існуючої Австрійської 

політичної системи. На його думку, до 40-х 

років ХІХ ст. слов’янство стало лише 

«географічним і науковим поняттям», а 

тому ідея романтичної слов’янської єдності 

має бути замінена практикою взаємного 

культурного мімезису [10, c. 33]. 

Ідеї Гавлічека-Боровського збіглися з 

посиленням позицій національної чеської 

славістики і національного чеського руху. 

Наприклад, в одному із своїх виступів він 

писав: «Народність повинна бути першою і 

головною турботою нашою. …Свобода без 

народності не має жодного значення, тому 

що вона нічого не може дати. Це їхня 

свобода не для нас, а для наших гнобителів» 

[14, c. 241]. Його заклики були почуті 

багатьма західними слов’янами, оскільки 

відповідали зростаючим претензіям Праги 

як самобутнього слов’янського культурного 

центру. Тому зовсім не випадково, що уряд 

імперії у 1849 р. заборонив «Народні 

новини», хоча у відповідь на це Гавлічек-

Боровскій засновує тижневик «Слован», що 

стає політичним рупором лівого крила 

національного чеського руху. У цілому 

стратегію і діяльність етнічної лівої 

інтелігенції можна охарактеризувати як 

«позитивний варіант» науково-політичного 

впливу на процес національного відродження. 

Таким чином, по мірі того, як Австрійська 

держава робила спроби модернізації монархії, 

приймала нові форми в управлінні та 
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законодавстві, по мірі того, як затверджу-

валася у слов’янському середовищі свідомість 

рівноправності, розвивається освіта, посилюється 

самостійність суспільства – у чеському 

етносередовищі зміцнюється усвідомлення 

його індивідуальних національних особливостей 

та зростає організованість національно-

культурного руху у західних слов’ян. 

Невипадково, що Погодін у своєму 

інформаційному донесенні від 4 червня 

1843 р. на ім’я міністра народної освіти 

Російської імперії С. С. Уварова, після 

поїздки по землям західних слов’ян, відмічає 

поступовість подолання деформації базових 

ментальних підстав етнічної культури. Його 

лист свідчить про процес зростання націо-

нальної свідомості: «З 1839 р. багато змін 

відбулося у слов’янських землях Австрійської 

монархії. У Богемії значно посилилася 

національність... доказом чого служить 

відома брошура графа Тука про вітчизняну 

словесність, яка справила на всіх сильне 

враження...» [1, с. 136]. М. Погодін пише про 

позитивні наслідки «чеського відродження», 

відмічає зростання інтересу до національної 

мови і культури з боку вищої чеської і 

словацької еліти. 

Характерно, що царський уряд був досить 

обережний у власних зовнішньополітичних 

діях по відношенню до західних слов’ян. 

Стриманість Росії до відроджувальних 

процесів можна пояснити зовнішньою  

політикою, що формувалася на засадах 

легітимізму і дотриманні загальнохристи-

янських канонів. Виходячи з імперських 

міркувань міністр С. Уваров, не дивлячись на 

листи Погодіна про зростання у чеському 

національному середовищі національно-

патріотичних настроїв, у спеціальному 

циркулярі на адресу попечителя Московського 

учбового округу дає свою оцінку національно-

культурним процесам, що мали місце у 

західних слов’ян. У циркулярі констатується 

факт організаційного зростання слов’янського 

національного руху, але на думку міністра, 

ідея про можливе злиття у єдине ціле 

слов’янських народів є помилковою. Більш 

того, патріотизм слов’ян і ідея слов’янської 

єдності може бути використана «зловмис-

никами» для «збудження розумів і 

розповсюдження небезпечної пропаганди, 

злочинної і обурливої» [13, c. 224]. Далі 

С. Уваров рекомендує розглядати слов’янські 

проблеми в університетах суто з позицій 

наукового інтересу до слов’янства, і в 

жодному разі не з політичних міркувань. 

Царський уряд прагнув не допустити, щоб 

слов’янський рух та його ідеї вийшли за 

межі офіційно встановлених рамок. Проте 

уряд виявився не в змозі загальмувати 

процес взаємного слов’янського інтересу і 

запобігти процесу мімезису національно-

демократичних ідей у колі російських 

суспільних діячів. 

У цілому підводячи підсумок цьому етапу 

національного чеського відродження необхідно 

відмітити, що воно розпочалося на тлі 

європейського Просвітництва, збагатилося в 

часи романтизму і досягло свого масштабного 

розквіту в національно-культурному русі 

періоду революційних подій 1848-з849 рр. 

Чеське відродження відобразило складний, 

суперечливий характер європейської імперської 

політики першої половини ХІХ ст. Воно 

напряму пов’язане з подіями в імперії 

Габсбургів та різноманітністю форм націо-

нального руху у слов’янських народів. 
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ДУХОВНІ ТРАДИЦІЇ РОДИНИ ХАРИТОНЕНКІВ 
 
 

Проаналізовано вплив діяльності родини Харитоненків на становлення, збереження 
та розвиток духовних традицій українського суспільства середини ХІХ – початку ХХ ст. 

Ключові слова: цукрозаводчик, благодійність, храм, духовність, традиції. 

 

Проанализировано влияние деятельности семьи Харитоненко на становление, 
сохранение и развитие духовных традиций украинского общества середины ХІХ – 
начала ХХ в. 

Ключевые слова: сахарозаводчик, благотворительность, храм, духовность, традиции. 

 

The author analyses influence of activity of Kharytonenko’s family on becoming, maintenance and 
development of spiritual traditions of Ukrainian society of middle of ХІХ – to beginning of ХХ of 
century. 

Key words: sugar manufacture, charity, temple, spirituality, traditions. 

 

 

Сьогодні, як ніколи, сучасна українська 

історія потребує повернення до тих понять і 

засобів осмислення світу і місця людини в 

ньому, що містять у собі гуманістичні 

традиції минулого. Одне з головних таких 

понять – духовність. Це широке поняття 

розкриває людину як істоту, глибоко 

укорінену в культурі, що має високий 

ціннісний потенціал. Загально відомо, що 

цінності це певні норми та принципи, які 

визначають направленість людської діяльності, 

мотивацію людських вчинків. Культура і 

духовність це цивілізовані ознаки будь-якої 

нації, без яких вона взагалі не може існувати. 

Нація, в якій нівелюються духовні цінності 

приречена на загибель і це лише справа часу. 

Актуальність обраної теми пов’язана з 

практичними вимогами сучасного громадського 

життя, яке характеризується переплетінням 

культур, розмиванням традиційних підвалин, 

міжкультурного порозуміння, загостренням 

почуття національного самозбереження і 

розвитку національних культур. Тому дуже 

важливою є активізація зусиль із підвищення 

духовного рівня українського народу, 

формування у нього стійкої системи 

глибоких морально-релігійних цінностей, 

оскільки саме вони складають основу 

мотиваційної сфери як особистості, так і 

суспільства в цілому. Участь родини 

Харитоненків у будуванні та утриманні 

храмів є яскравим прикладом збереження 

духовних традицій те сповідування високих 

гуманістичних цінностей. 

Історії української благодійності присвячена 

велика кількість праць сучасних дослідників, 

зокрема, С. І. Поляруш, Ф. Я. Ступак, 

О. М. Донік [1]. Багато дослідників 

звертається до висвітлення даної теми через 

характеристику діяльності окремих меценатів, 

які зробили неоціненний внесок у розвиток 

як культурно-освітньої, економічної та 

духовної сфер [2; 3; 4]. Однак сьогодні 

потребують глибокого переосмислення і 

нової інтерпретації багато інших моментів 

історії благодійництва на українських 

землях у ХІХ – на початку ХХ ст., особливо 

тих, що визначали вплив на процес 

становлення й функціонування мережі 

інституцій церковної благодійності та 

збереження духовних традицій. 

Мета статті – дослідити вплив діяльності 

родини Харитоненків на становлення, 

збереження та розвиток духовних традицій 

українського суспільства середини ХІХ – 

початку ХХ ст. І хоча династію Харитоненків 

не вважають суто українськими меценатами, 

як Є. Чикаленко, В. Тарновський, родина 

Симиренко, їхні заслуги перед українською 

культурою безперечно великі. 
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Коли на кошти якої-небудь людини 

будується храм, це стає подією в житті міста і 

великої кількості людей. Але в той же час це 

залишається і фактом біографії приватної 

людини-підприємця. Фактом, за яким стоять 

важливі події його життя, іноді – щасливі, 

іноді – драматичні. 

Найпоширенішим чинником добродійності 

середини ХІХ – початку ХХ ст. залишалася 

турбота про порятунок, християнська совість. 

Зазвичай хазяїну-фабриканту, що вийшов 

із селянського середовища, і в голову не 

приходило вважати себе за своє багатство в 

чомусь винуватим перед людьми. Інша 

справа Бог: перед ним була свідомість 

провини в тому, що з посланих благ 

недостатньо приділяється бідним. Тому, 

завжди багаті люди жертвували на храми. 

При цьому вони не просто приносили гроші в 

церкву, але і брали безпосередню участь у 

житті приходу. 

Культурні потреби родини Харитоненків, 

живий інтерес до історичного минулого, 

бажання принести користь стали головними 

аргументами того, що велику частину 

власних коштів вони направляли на 

будівництво та утримання храмів. 

Родові корені династії цукрозаводчиків і 

сумських меценатів Харитоненків йдуть, за 

даними більшості дослідників, із Нижньої 

Сироватки Сумського повіту Харківської 

губернії [5]. Іван Герасимович Харитоненко, 

ставши великим цукрозаводчиком і під-

приємцем, щонайпершим своїм благодіянням – 

будує новий храм у рідному селі. Свято-

Тихонівська церква була побудована в 1880 році 

на кошти Дійсного статського радника Івана 

Харитоненка. Як пише в Довідковій книзі для 

Харківської єпархії за 1904 рік Іван 

Самойлович, храм був однопрестольний і 

йому належали 2 десятини садибної землі, 

33 десятини орної. При храмі були житлові 

будинки для церковного притча і церковно-

приходська школа. У селі також було народне 

училище. Прихід складав 1 952 осіб чоловічої 

статі та 1 909 жіночої [6]. 

У 1882 році при Сумському реальному 

училищі І. Г. Харитоненко влаштував 

Олександро-Невську домову церкву. Після 

його смерті, на підставі Найвищого веління 

від 5 грудня 1881 року князем М. Волконським, 

керівником Міністерства народної освіти, 

6 грудня 1893 року затверджується 

«Положення про стипендію імені Почесного 

громадянина м. Сум дійсного Статського 

радника Харитоненка при Сумському 

реальному училищі» – триста рублів на рік 

[7]. Ця стипендія призначалася учням із 

селян Сумського повіту слободи Нижня 

Сироватка. А за відсутністю таких – із 

городян міста Суми, без відмінності станів, 

але неодмінно православного сповідання. 

Стипендіат, що закінчив курс в реальному 

училищі та поступив у тому ж році для 

отримання подальшої освіти в Харківський 

або інший російський технологічний 

інститут, зберігав право на стипендію 

протягом п’яти років перебування в 

інституті, але за умови щорічного переходу 

на наступний курс і схвальної моральної 

поведінки. При цьому, право користування 

стипендією не накладало ніяких зобов’язань 

на стипендіата. 

15 листопада 1886 року І. Г. Харитоненку 

Всемилостивіше оголошена Найвища подяка 

за пожертвування 30 тисяч рублів на 

облаштування храму при Сумському реальному 

училищі [8]. 

Іван Герасимович виділяв величезні 

кошти на благодійність. На будівництво 

церкви в рідному селі Нижня Сироватка ним 

було витрачено 70 тис. руб. На будівництво 

Харківського духовного училища він виділив 

15 тис. руб. Його добродійність різним 

духовним училищам – не підрахована. 

Майже 12 років до самої смерті він видавав 

щомісячно семи приходським священикам із 

бідних сіл по 20 рублів для бідноти і 

жебраків. У 1888 році на засоби  

І. Г. Харитоненка в Сумах будується Духовне 

училище. 

За величезні заслуги по духовному відомству 

І. Г. Харитоненко 28 квітня 1890 року 

нагороджується орденом Св. Станислава 1-го 

ступеня. За декілька днів до смерті 

І. Г. Харитоненко пише заповіт, в якому 

намагається нікого не обійти увагою, про 

усіх згадати, матеріально підтримати, зокрема 

церкву. У своєму заповіті, окрім інших 

благодійних пожертвувань, Іван Герасимович 

Харитоненко заповідав усім сумським храмам 

по 1 000 рублів. 

Помер Іван Герасимович Харитоненко 

30 листопада 1891 року в Сумах і похований 
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на Центральному міському кладовищі, біля 

Петропавловської церкви. На його могилі 

встановлений пам’ятник роботи французького 

скульптора Аристида Круазі [7]. 

Після смерті Івана Герасимовича його 

справу продовжив його єдиний син і 

спадкоємець – Павло Іванович Харитоненко. 

Він став не лише одним із видатних 

цукрозаводчиків і землевласників в Росії, але 

і великим меценатом. Павло Іванович, будучи 

вірним послідовником і однодумцем свого 

батька, примножив стан і зміцнив славу сім’ї. 

Приватна добродійність у кінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. набула масового характеру. 

Ініціатива в ній перейшла від небагатьох 

представників аристократичних родин до 

досить широкої маси купців, фабрикантів і 

дрібних поміщиків. На початку ХХ ст. лише 

25 % усього бюджету російської добродійності 

складалося із засобів страти, земств, міст і 

станових установ, а 75 % – із засобів 

приватної добродійності [9, с. 162]. Бути 

багатим та успішним, і жити тільки собі на 

втіху, в Росії вважалося аморальним. Навіть 

державні нагороди у той час підприємцям 

давалися зовсім не за «виробничі досягнення» і 

величину капіталу. Необхідно зазначити, що 

усі персональні нагороди і звання, як 

державні так і громадські, батько і син 

Харитоненки отримували за опікування 

учбовими закладами, за великі грошові 

пожертвування лікарням, дитячим притулкам, 

церквам і богадільням, за благоустрій 

населених пунктів. 

Купецтво в той період залишалося носієм 

старої патріархальної культури. Однак, 

поступово в його колі сформувалося 

принципово нове світорозуміння, засноване 

на сполученні традиційного і прогресивного. 

Павло Іванович Харитоненко, як і його 

батько – Іван Герасимович, також був 

відомий як щедрий благодійник на потреби 

церков і церковних шкіл. 

Перший храм, якому надав велику допомогу 

і допомагав будувати Павло Іванович 

Харитоненко, храм Софії Премудрості Божої, 

знаходився в Москві, неподалік від його 

нового особняка на Софійській набережній. 

Особняк веде свою історію з 70-х років XIX 

століття – саме в цей час фірма 

«І. Г. Харитоненко і син», відомий постачальник 

цукру в Москві і Петербурзі, купила на 

Софійській набережній володіння № 14, 

влаштувавши в його флігелях і будівлях 

склад своєї продукції. У 1891 році засновник 

фірми Іван Герасимович Харитоненко 

звернувся до Московської Міської управи з 

проханням дозволити йому будівництво 

нового кам’яного будинку і двох флігелів. 

Дозвіл дали, і Харитоненко замовив проект 

Василю Залесському, якому вдалося 

органічно вписати нову будову у вже 

сформовану забудову, не порушивши 

єдиний характер набережної. Архітектор 

спроектував особняк палацового типу, 

зберігши при цьому московський масштаб. 

Одночасно з новим особняком він закінчує в 

1893 році і будівництво нової трапезної 

Софійського храму замість старої, як 

вдячність за одужання дочки [10]. 

У 1894 році на станції Борки під 

Харковом, на місці спасіння Царської сім’ї 

при аварії потягу 17(29) жовтня 1888 року на 

перегоні між станціями Тарановка і Борки 

Курсько-Харківсько-Азовської залізниці, 

будується Преображенська церква і каплиця 

на честь ікони Врятую нерукотворного. А в 

жовтні 1895 року П. І. Харитоненко нагород-

жується орденом Святого Володимира 

4 ступеня «за заслуги по Комітету для 

спорудження храму і каплиці на місці подій 

17 жовтня 1888 року». Сьогодні це Храм 

Христа Спасителя у с. Борки Зміївського 

району Харківської області, відбудований на 

початку ХХІ ст. за храмом, зведеним в 

1896 р. за проектом архітектора Р. Р. Марфельда 

на місці гибелі потягу та на знак щасливого 

порятунку царської родини. 

Недалеко від свого маєтку Наталіївка в 

Харківській губернії, в слободі Мурафа, в 

1899 році Павло Іванович Харитоненко 

будує церкву Архангела Михаїла, опікуном 

якої він був до кінця своїх днів. Свято-

Архангело-Михайлівський храм (с. Мурафа, 

Краснокутський район, Харківської області) 

відновлено у 1970 році. З’явився він завдяки 

старанням отця Федора (ченця Феодосія). 

Розташувалася в звичайному сільському 

будинку, облаштованому під храм силами 

прихожан [11]. 

Де б не жили та працювали представники 

династії Харитоненків, місто Суми завжди 

залишалось на почесному першому місці в їх 

діяльності та долі. Завдяки наполегливій 
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праці П. І. Харитоненка, в Сумах був 

побудований величний храм в ім’я Святої 

Трійці. Своїм силуетом Троїцький собор 

дуже нагадує знаменитий Ісаковський у С.-

Петербурзі. П. Харитоненко вважав, що храм 

повинен перевершити по красі і величі усі 

сумські церкви. Собор будувався поряд із 

Троїцькою церквою з 1901 по 1914 рік. 

Закладка першого каменю відбулася в травні 

1901 року. На початку, для підготовки 

проекту П.І. Харитоненко звернувся до 

московського архітектора О. В. Щусева, який 

у силу зайнятості не зміг займатися усім 

проектуванням собору. Храм проектував і 

будував сумський архітектор – інженер 

Г. Шольц. О. В. Щусев виконав проект 

мозаїчної підлоги і церковної огорожі. 

На будівництво Троїцького собору 

П. І. Харитоненко витратив приблизно 

півмільйона рублів. У 1905 році роботи були 

призупинені, оскільки П. Харитоненко опинився 

на межі банкрутства у зв’язку із загальною 

економічною кризою в Росії. Однак, незабаром 

положення покращало і він зміг продовжити 

будівництво. Мріючи повторити диво  

Володимирського собору в Києві, Павло 

Іванович звертається до відомого художника – 

Михайла Нестерова, з яким був досить добре 

знакйомий по Москві, і замовляє йому образи 

для іконостасу собору. Шість прекрасних 

образів – Христос, Богоматір, Трійця, 

Миколай, архангели Гавриїл і Михаїл, – над 

якими працював художник впродовж 1913-

1914 років, належать до кращого, що було 

зроблено Нестеровим в області церковного 

живопису. Нажаль ці шість образів зникли з 

Троїцького собору ще в 20-і роки ХХ століття [6]. 

У інтер’єрі храму живопис на полотнах і в 

нішах під вікнами і на вітрилах виконував 

московський художник І. І. Нівінський. Пізніше, 

в 1914-1915 роках над вітражем «Трійця» 

працював петербурзький художник К. Петров-

Водкін. На заводі братів Самгіних у Москві 

було виготовлено 12 дзвонів. 

Із вцілілих до теперішнього часу пам’ятників 

церковного мистецтва Слобідської України 

початку ХХ ст., храм Преображення Христова в 

Наталівці, в колишньому маєтку Харитоненків, 

представляє особливий інтерес. В «Історії 

міст та сіл УРСР» лише побіжно згадується 

храм як видатна пам’ятка архітектури [12]. 

Найбільша кількість публікацій, присвячених 

Наталівському храму, випадає на деру 

половину 2000-х років. Це статті 

П. В. Панова [13], І. О. Шудрика [2], глава 

монографії І. О. Шудрика і Л. А. Данилеко 

[3], дослідження Д. Григорьєва [14]. Ці 

публікації описують обставини спорудження 

храму, перераховують імена архітекторів, 

художників і скульпторів, що брали участь у 

будівництві. 

Церква була своєрідним музеєм  

староруського іконопису і церковного 

начиння. Частина ікон, зібраних П. І. та 

В. А. Харитоненками була виставлена на 

виставці іконопису і художньої старовини в 

Москві, на з’їзді художників у 1911-1912 роках, 

в дні святкування 300-річчя Дому Романових. 

Загальна вартість усіх виставлених ікон 

оцінювалася на суму близько 150 тис. рублів. 

Колекція ікон П. І. Харитоненка вважалася 

третьою за значимістю в Росії. Після  

1918 року майже усі роботи були вивезені з 

Наталівки і зберігаються зараз в Третяковській 

галереї й інших музеях. У київському музеї 

Російського мистецтва, експозицію іконопису 

відкриває ікона ХV століття «Борис і Гліб» 

із Наталівського зібрання. 

П. І. Харитоненко допомагав будувати 

храми не тільки православним. На його 

цукрових заводах, найбільших тоді в Європі 

та Росії, працювало багато спеціалістів-

католиків, переважно з Польщі та Чехії. 

Наприкінці XIX століття сумські католики 

вирішили побудувати у своєму місті власний 

храм і саме завдяки допомозі Павла 

Харитоненка отримали дозвіл у 1900 р. 

Церква Благовіщення Пресвятої Діви Марії, 

виконана в готичному стилі, була заснована 

в 1901 р. «На жаль, усі спроби знайти 

інформацію про процес її будівництва так 

само, як і про інтер’єр, були невдалими» 

[15]. Освячена в 1911 році Яном Цепляком, 

єпископом Могильова, церква Благовіщення 

Пресвятої Діви Марії була закрита радянською 

владою через два десятиліття і використо-

вувалася не за призначенням. 

Таким чином те, чим керується окрема 

людина чи певна спільнота в своїх діях, 

досить чітко висвітлює її глибинну сутність. 

Якщо особистість чи суспільство сповідує 

високі гуманістичні цінності, то цілі і засоби 

її досягнення також будуть досить високими 

і гуманними. Тільки так ми можемо досягнути 
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поступового економічного, політичного й 

духовного піднесення нашої країни. Кожне 

покоління династії Харитоненків відзначала 

наявність неординарних особистостей, які 

зробили вагомий внесок в культурний та 

духовний розвиток регіону, країни, нації. 

Меценатська, благодійна і суспільна діяльність 

Харитоненків безперечно поєднувала релігійну 

та гуманістичну мотивації. 
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ЗДІЙСНЕННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕФОРМ 

У МІСЦЯХ КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАННЯ НІМЦІВ КРИМУ 
в 20-30-х роках ХХ ст. 

 
 

Статтю присвячено вивченню національної політики більшовиків у Криму на 
прикладі німців. Розкрито історію формування національних районів і селищних рад. 
Окремо розглянуто проведення більшовиками кадрової політики, динаміку розширення 
мережі національних сільських рад, проблеми переведення діловодства на німецьку 
мову. Показано, як сприймали німці національну політику радянської влади. 

Ключові слова: німці Криму, національна політика, коренізація. 

 

Статья посвящена изучению национальной политики большевиков в Крыму на 
примере немцев. Раскрыта история формирования национальных районов и сельских 
советов. Отдельно рассмотрено проведение большевиками кадровой политики, 
динамику расширения сети национальных сельских советов, проблемы перевода 
делопроизводства на немецкий язык. Показано, как воспринимали немцы национальную 
политику советской власти. 

Ключевые слова: немцы Крыма, национальная политика, коренизация. 

 

The article is devoted to the study of the national policy of the Bolsheviks in the Crimea on 
the example of the Germans. Reveals the history of the formation of national and rural councils. 
Separately, the Bolsheviks considered the holding of personnel policy, the dynamics of the 
expanding network of national rural councils, the problems associated with the transfer of 
proceedings in the German language. We show how Germans perceive the national policy of 
Soviet power. 

Key words: Crimean Germans, national policy. 

 

 

Сьогодні до Криму повернулася більша 

частина раніше депортованих народів й серед 

них німці. Влада півострову вибудовує 

власну національну політику. За таких 

обставин є актуальним звернутися до 

накопиченого досвіду періоду проведення 

політики коренізації. Мета статті – це 

вивчення особливостей здійснення більшо-

виками адміністративно-територіальних реформ 

в місцях компактного проживання німців. 

Для досягнення поставленої мети слід 

вирішити низку завдань: розглянути 

особливості національного районування у 

1920-ті роки; дослідити причини формування 

німецьких районів на території КАСРР; 

показати кадрову та національну політику в 

місцях компактного проживання німців. 

Проблеми адміністративно-територіального 

районування у місцях компактного проживання 

етнічних німців Криму не знайшло свого 

належного вивчення в науковій літературі. 

Проте окремі аспекти розглядалися у 

дослідженнях Л. Гурбової, М. Козирєвої, 

Г. Кондратюка, В. Пащені, Б. Чирко тощо. 

Після встановлення в листопаді 1920 р. 

більшовицького режиму в Криму розпочався 

процес його легітимізації та укріплення. 

Адже місцеве населення фактично знаходилося 

в стані опозиційності. Німці також не стали 

винятком. Вони всіляко чинили опір ново-

введенням більшовиків. Зокрема не бажаючи 

сприймати соціально-економічні, політичні 

та культурі реформи нової влади. Більшовики, 

усвідомлюючи хиткість свого стану, розробили 

та втілили в квітні 1923 р. політику 

коренізації, якою передбачалося залучення 

представників корінних національностей до 
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участі в управлінні державою та місцевого 

самоврядування. 
Одним із головних етапів на шляху 

реалізації цієї політики в Криму стало 
проведення адміністративно-територіальної 
реформи 1922-1924 рр. Вона завершилася 
прийняттям 4 листопада 1924 р. нового 
районування. Згідно з ним в автономії 
нараховувалося 10 районів [1, с. 216]. З 
встановленням нового районування розпочалася 
робота щодо формування національних 
сільрад. Вони утворювалися за принципом 
переваги певної етнічної групи [2, с. 160-163]. 

На початок 1926 р. в КАСРР вже 
налічувалося 29 німецьких сільських рад та 
16 сільрад, де німці складали більшість [3, 
арк. 80], також в республіці існувало 7 – 
болгарських; 5 – грецьких; 1 – вірменська; 1 – 
єврейська; по одній чеській та естонській 
сільській раді [4, арк. 26]. 

Найбільша кількість національних сільських 
рад знаходилося у Сімферопольському районі – 
9 німецьких і 6 змішаних, Джанкойський 
район – 7 і 6, Євпаторійський – 6 і 2 та у 
Феодосійському районі 4 і 2 відповідно [3, 
арк. 3]. У 1927 р. було 29 німецьких сільрад 
[5, арк. 46]. Поряд з ними діяло 144 татарські 
сільради, 14 – єврейських, 9 – болгарських, 
8 – грецьких, 3 – українських, 2 – вірменських, 
2 – естонських і 1 – чеська [6, с. 139-140]. 

Німецькі сільради, як правило формувалися з 
декількох сіл, де вони складали більшість 
населення. Наскільки їх можна вважати 
національними дозволяють судити дані, 
наведені на шпальтах газети «Красный 
Крым» від 22 липня 1926 р. У статті, 
присвяченій німецькому селу Сімферо-
польського району, зокрема розглядалося 
питання щодо кількісного складу національних 
меншин за сільрадами. Наприклад, Німецько-
Картмишинська – 95,5 %, Карасанська – 
94,5 %, Боронгарська – 92 %, Спатська – 
90 %, Табулдинська – 71 %, Комбарська – 
68 %, Ашага-Джаминська – 64,4 %. У цілому 
в районі з німецькими сільрадами в 
середньому проживало 85,2 % німців району 
[7]. 

Проте влада не мала можливості забезпечити 
всіх німців включенням виключно до 
національної сільради, адже розселення 
німців на території степового Криму в другій 
половині ХІХ – на початку ХХ ст. 
відбувалося не планово, в компактно 

відведених місцях, а шляхом купівлі 
останніми земель у кримського населення. 
Також земельні реформи в німецькому селі в 
1915-1928 рр. не сприяли формуванню 
компактності проживання останніх. 

Німецькі населенні пункти були розподілені 
між районами степового Криму. Проте, на 
відміну від дорадянського часу, влада в 
першій половині 20-х рр. не намагалася 
утворити німецький національний район. 
Навіть навпаки, із-за непродуманої 
адміністративно-територіальної реформи 
виникали труднощі, які інколи могли 
перерости у міжнаціональне протистояння. 

Як свідчать документи того часу, новий 
територіальний устрій призвів до того, що 
більшість сіл з компактним проживанням 
німців потрапляли до складу сільських і 
районних рад, в яких перевагу складали 
представники інших національностей. 
Зустрічаються свідчення про несприйняття 
німцями кримських татар як керівників. 
Вони бачили в них причину всіх своїх 
проблем: великі податки, мало кредитів, 
погана робота адміністрації. Крім того, 
кримські татари отримували кращі землі, що 
раніше належали великим німецьким 
землевласникам. Зустрічалися висловлювання 
такого змісту «Якщо далі ця татарва буде 
мати таку силу, то толку не буде», або 
«нам (німцям і росіянам) доведеться скоро 
виїхати з Криму, нічого доброго тут не 
буде». Такі думки німці пояснювали тим, що 
існували чутки про бажання влади заселити 
півострів татарами з Туреччини та євреями з 
УСРР [8, арк. 108]. 

Також слід враховувати, що в 20-ті рр. 
більшовики вороже ставилися не лише до 
німецького заможного населення, але й до 
тих селян, які мали робочу силу, зокрема 
позбавляючи їх права обирати та бути 
обраними. Красномовним є приклад 
формування у 1927 р. делегації на 
ІІ Всекримську німецьку безпартійну 
конференцію, де головною вимогою стояло 
не допустити агітації та обрання до участі у 
її роботі соціально ненадійних делегатів [9, 
арк. 4]. Тому не є дивним, що ефективність 
більшовицьких сільрад не була високою. 

Німці у своїй більшості знаходилися в 
опозиції до нової влади. У звіті З. П. Ляшенко, 
представника обласного комітету РКП(б) 
для роботи у селах Джеляльської сільської 
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ради Євпаторійського району, зазначалося, 
що настрій та активність німецького 
населення у заможних селах низькі. На 
зібраннях громади останні сиділи мовчки, а з 
стану обличчя навіть було незрозумілим, як 
вони реагували на сказане доповідачем [8, 
арк. 107]. Звісно, що опозиційність німецького 
населення була викликана декількома 
причинами – обмеженням економічних і 
культурних прав, ліквідацією землеволодіння, 
виселенням до Сибіру, а в замін заселення 
євреїв до Криму [9, арк. 4]. 

Не задовольняла німців й ситуація із 
залученням їх для роботи в органах влади. 
Так, у центральному апараті працювало  
2 037 осіб, з яких німців – 31, або 1,8 %, а у 
районних апаратах – 7 545 осіб, із них німців – 
332 (4,4 %) [10, арк. 11-14]. Незначний 
відсоток німців в органах влади пояснюється 
відсутністю серед цієї групи населення 
фахівців, які б мали надійне соціальне 
походження, а представників з числа 
середняків і куркулів більшовики звісно не 
хотіли бачити на керівних посадах. Тобто в 
20-ті рр. політика коренізації в питанні 
залучення німців до управління враховувала 
політичну доцільність, а не реальні 
можливості та потреби цього народу. Звісно 
такий підхід з боку більшовиків не міг знайти 
підтримки серед значної частини цієї етнічної 
групи. Це стало однією з причин до їхньої 
еміграції до США і Канади наприкінці 1920-х 
років. 

Таким чином, в 1920-ті рр. більшовики 
знищили дорадянський адміністративний 
устрій. Як слушно зазначила М. Е. Козирева, 
владні установи це робили хаотично. 
Стосовно німців раніш єдині адміністративно 
й економічно німецькі волості роздрібнювалися, 
а поселення часто опинялися у інонаціо-
нальних сільрадах з ворожим до себе 
керівництвом, що на тлі безперервного 
урізання земельних наділів, унеможливлення 
традиційного (через неподільність господарств) 
виведення надлишку населення шляхом 
закупівлі земель та надмірно завищеного 
оподаткування вкрай загострило проблему 
землеустрою й землекористування [11, с. 10]. 

Влада, знаходячись перед реальною загрозою 
своєї дискредитації в країнах Західної 
Європи, США та Канади була змушена 
звернути увагу на проблеми німців СРСР. 
Адже масова еміграція шкодила офіційній 

пропаганді, яку проводили більшовики на 
міжнародній арені та серед власного 
населення стверджуючи, що національні 
меншини наділені всіма правами щоб 
розвивати свою самобутність. Для припинення 
міграційних настроїв, керівництвом республіки 
серед іншого, було вирішено сформувати 
німецький національний район. У рамках 
якого німці отримали б змогу сформувати з 
своїх представників органи управління. 
Зреалізувати свої культурні права шляхом 
впровадженню німецької мови у різні сфери 
державно-правового та суспільно-політичного 
життя. 

Головним поштовхом для створення 
національного району стала постанова 
Центрального виконавчого комітету РНК 
КАСРР «Про результати обстеження 
тов. Клінгером за дорученням ВЦВК 
німецького населення Крим АСРР» від 
13 червня 1930 р. У п. 9 постанови 
організаційному відділу ЦВК КАСРР 
ставилося в обов’язок у трьохмісячний 
термін розробити та внести на розгляд ЦВК 
КАСРР питання про організацію нових 
німецьких сільських рад, перевірив склад 
існуючих [12, с. 111]. 

Проте складність національного районування 
в Криму, як й на території УСРР полягала у 
неможливості виділення значних території 
для утворення району, на якому німці 
проживали б компактно. Крім того, аграрні 
реформи 20-х рр. скоротили земельні наділи, 
якими володіли німці. 

Незважаючи на ці обставини, 15 вересня 
1930 р. було видано постанову ЦВК 
Кримської АСРР про утворення 16 районів, з 
яких 5 татарських, 1 єврейський, 1 український 
та Біюк-Онларський німецький національний 
район [13, с. 30]. 

Район організували з сільрад Євпато-
рійського, Сімферопольського, Джанкойського 
та Феодосійського районів. Населених пунктів 
у районі нараховувалося 131 (німецьких – 
96, татарських – 33, російських – 17, єврей-
ських – 16 та інших – 15) [14, арк. 8-18]. 

Після створення Біюк-Онларського району 
німецьких сільрад в Криму нараховувалося 
36. Вони за районами розподілялися наступним 
чином: Сімферопольський – 1 (всього 39); 
Акмечетський – 1 (16), Біюк-Онларський – 
16 (38) 9 змішаних, Джанкойський – 3 (39), 
Євпаторійський – 1 (17), Ішунський – 1 (21), 
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Карасубазарський – 3 (25), Ленінський – 
1 (34), Сейтлерський – 2 (34), Судакський – 
1 (12), Феодосійський – 3 (32), Фрайдорфський 
3 (36) [15, арк. 4]. Наведені статистичні 
матеріали підкреслюють, що кримські чиновники 
спробували об’єднати в рамках окремого 
району більшість німецьких сільрад. 

Демографічна ситуація у Біюк-Онларському 
районі в 1931 р. мала наступний вигляд: 
загальне число населення 35 200 тис. осіб, з 
яких німці складали 16 227 (46,1 %), росіяни 
та українці 9 609 (27,3 %), кримські татари – 
5 068 (14,4 %) [16]. На 1 квітня 1931 р. в 
ньому нараховувалося 38 сільрад. З них 
німецьких – 17, російських – 11, кримсько-
татарських – 4, єврейських – 2 та змішаних 
5 сільрад [13, арк. 8-18]. У 1932 р. проживало 
36 779 тис. осіб з них німців 15 305 тис. 
(41,3 %) та діяло 39 сільрад, з яких німецьких – 
16, російських – 16 (включено 5 змішаних), 
кримськотатарських – 4, єврейських – 3 [17, 
арк. 1]. Наведена чисельність населення і 
кількість сільрад дозволяє дійти висновку, що 
називати район німецьким дуже складно, 
адже німці не складали у ньому навіть 
більшості. У результаті вони не мали змоги у 
повній мірі займатися національним 
будівництвом. 

Біюк-Онларський німецький район проіснував 
до 1935 р. Цього року влада здійснила нову 
адміністративно-територіальну реформу. 
Постановою Крим ЦВК від 26 січня 1935 р. 
було утворено Тельманський німецький 
район, до якого увійшла більшість сільрад 
Біюк-Онларського району, в яких німці 
переважали за чисельністю [13, с. 198]. Район 
організували на базі Курманської МТС. До 
новоутвореного Тельманського району увійшло 
98 населених пунктів, з 18 сільрадами та 
населенням 21 819 осіб [17, арк. 1]. З 18 сільрад 
10 було німецькими, а з 67 колгоспів – 
27 німецьких станом на 1937 р. [18, арк. 27]. 
Населення району розподілялося наступним 
чином: німців – 9 553 осіб (43,8 %); росіян – 
6 470 (29,6 %); євреї – 2 475 (11,3 %); 
кримські татари – 2 083 (9,5 %) [17, арк. 1]. 

Після виділення Тельманського району зі 
складу Біюк-Онларського в ньому залишилося 
проживати не більше 20 % німців, що звісно 
не дозволяє стверджувати про збереження за 
ним статусу національного. Для прикладу, в 
1939 р. в районі нараховувалося 17 110 

жителів, з яких росіян було 36,5 %, а німців 
лише 20,7 % [19, арк. 5]. 

Наведені статистичні данні з кількістю 
німецького населення у двох зазначених 
районах дозволяють стверджувати, що їх 
складно назвати національними, вони більше 
підпадають під статус змішаних. Для прикладу, 
на території УСРР німці в національних 
районах складали: Карл-Лібкнехтський – 
91 % [20], Пришибський – 91 % [21], 
Люксембурзький – 81,3 % [2, с. 160-163], 
Молочанський район – 75 % [22], Хортицький 
район – 63 %. 

З утворенням національних адміністративно-
територіальних одиниць робота, щодо їхнього 
профілю продовжувалася. У новоутвореному 
Біюк-Онларському районі, а згодом й у 
Тельманському, найгострішою проблемою 
протягом всього часу їхнього існування 
залишалася кадрова. У той час, як більшість 
посад мали займати соціально надійні 
вихідці з числа німців, влада у 30-ті рр. не 
могла це забезпечити. Більшовикам ще не 
вдалося сформувати з числа місцевих німців 
надійний кістяк власної підтримки. Навіть 
навпаки, серед них були популярні 
опозиційні настрої. 

Для прикладу, за результатами перевірки 
Біюк-Онларського району в 1931 р. респуб-
ліканська комісія прийшла до висновку, що 
коренізація апарату проведена незадовільно. 
Управлінський апарат району був корені-
зований лише на 16 % (з 116 працюючих у 
ньому німців було 19). Крім того, з 20 відпо-
відальних працівників районного вико-
навчого комітету 15 осіб призначили з інших 
місцевостей, двоє працювало до організацій 
нового району, а три працівника були 
висуванцями. Складність викликало й 
поширення чуток про можливість зайняття 
більшості посад кримськими татарами, що 
посилювало невдоволення серед німців [23, 
арк. 20]. 

Подібна кадрова ситуація й поголоси, що 
поширювалися, не могли забезпечити якісну 
роботу районної влади в напрямку формування 
німецького району. Призначення на посаду 
не місцевих жителів свідчить, як про 
недовіру влади до німців, так й про 
неможливість віднайти необхідну кількість 
кадрів серед цієї етнічної групи в регіоні. 
Висування робітників головним чином за 
рахунок працівників сільрад також не 
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дозволяло вирішити проблему організації 
роботи району. Адже у багатьох чиновників 
не було досвіду роботи на займаних посадах. 
Тому необхідний був час, доки вони 
отримали б певні навички для налагодження 
роботи, як у самому апараті районного 
виконавчого комітету, так й у сільрадах [14, 
арк. 8-18]. 

Ще більш складна ситуація мала місце 
стосовно проведення на місцях мовної й 
кадрової політики. У 1931 р. констатувалося, 
що здійсненням національної політики 
Президія Біюк-Онларського РВК не займалася й 
заходи щодо оформлення району як 
національного німецького не ставилися. Крім 
того, жодної наради присвяченої роботі серед 
німців не проводилося, а усі німецькі 
сільради обслуговувалися й мова діловодства 
була російська [23, арк. 29]. У цілому 
організація документообігу німецькою мовою 
знаходилась на стадії розвитку. Проте 
забезпечити перехід діловодства виключно на 
німецьку мову не мало можливості, адже 
німців серед населення району було лише 
43 %. За таких обставин доводилося дублювати 
діловодство російською та німецькою мовами, 
що викликало труднощі у зв’язку з незначним 
штатом співробітників, відсутністю перекладачів 
і машиністів, які б володіли мовою [23, 
арк. 45]. Також технічний персонал мав 
слабку підготовку й це суттєво впливало на 
результат проведення коренізації в Біюк-
Онларському районі, сповільнювало роботу 
районного виконавчого комітету [14, арк. 8-
18]. 

Для прикладу слід вказати на професійну 
характеристику кадрів Спатської сільради. 
Під час її перевірки в січні 1937 р. 
завідуючим Нацменвідділом ЦВК КАСРР 
Л. Г. Шифом було встановлено, що з 
28 членів сільради німці всього 8 осіб, а всю 
президію займали виключно росіяни. Голова, 
заступник, бухгалтер, секретар, а також ні 
один із членів президії не знали німецької 
мови [24, арк. 40]. Подібний стан справ мав 
місце не лише в окремо взятій Спатській 
сільраді. Станом на 1937 р. влада чинила 
значні утиски стосовно німців і поступово 
згортала масштаби коренізації, що мали місце 
в 20-ті – першій половині 30-х років ХХ ст. 

Заради справедливості необхідно зазначити, 
що при формуванні нових німецьких районів 
більшовики мали плани щодо проведення 

мовної політики в інтересах німців. У 1935 р. 
на черговому засідання Тельманського 
райкому ВКП(б) ставилося питання стосовно 
знання керівними працівників і партактивом 
району німецької мови. Зокрема планувалося 
влаштовувати мовні курси шляхом утворення 
двох груп. До першої мали включити осіб, 
які не володіли, а до другої – що погано 
знали німецьку мову [25, арк. 9]. Проте 
подальші події показали, що більшість 
планів, стосовно національної направленості 
Тельманського, а раніше Біюк-Онларського 
району, так і не було втілено. Насамперед, 
тому, що більшовицький режим надійно 
укорінився в другій половині 1930-х рр. й 
він вже не мав потреби загравати з окремо 
взятими національностям. 

Схожа ситуація із забезпеченням функціо-
нування німецької мови та кадрами в 
національних районах мала місце й на 
території УСРР. За даними В. О. Сиволапа в 
німецьких національних адміністративно-
територіальних одиницях після їх обстеження 
спеціальною комісією ВУЦВК було 
встановлено, що німецька мова недостатньо 
застосовувалась у діяльності райвиконкомів, 
робота сільрад здійснювалась переважно 
російською або українською мовами [26]. 

Остаточні експерименти в національному 
будівництві були припинені в 1938 р., коли 
вже більшовикам вдалося укріпити свій 
режим й взяти курс на творення єдиної 
радянської спільноти. 

У підсумку слід зазначити, що 1920-1930-ті 

роки стали для німецького населення Криму 

періодом постійних реформ. Зміни у терито-

ріальному устрої, які відбувалися в цей час 

не могли цілковито задовольнити їхні 

інтереси. Включення національних сільрад в 

1920-х роках до складу змішаних районів, 

просування на ключові посади представників 

інших національностей, які з насторогою 

ставилися до німців, звісно не сприяло 

реалізації останніми своїх прав. Утворений в 

1930 р. Біюк-Онларський, а в 1935 р. 

виділений з його складу Тельманський 

німецький район, фактично були такими 

лише на папері. Насамперед, тому що німці 

в них не складали навіть 50 % населення, а 

питання кадрового забезпечення з числа 

місцевих німців особами, які б знали мову, 

залишалося актуальним упродовж всього 

часу існування національних районів. Також 
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такий відсоток німецького населення 

свідчить про неможливість утворення на той 

час в умовах Криму району з переважною 

чисельністю німців. 

Проведені адміністративно-територіальні 

зміни не змогли створити сприятливі умови 

для збереження німцями своєї національної 

самобутності. Не зважаючи на плани по 

коренізації, вони багато в чому так і 

залишилися не виконаними. Адже надати 

лише назви районам, як німецькі, було 

замало для забезпечення культурних і 

соціально-економічних наслідків для самих 

німців. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПАРОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ 
ЧОРНОМОРСЬКО-АЗОВСЬКОГО БАСЕЙНУ 

(друга половина ХІХ ст.) 
 
 

Віддзеркалено процеси становлення та функціонування пароплавних компаній 
Чорноморсько-Азовського басейну в другій половині ХІХ століття. Зазначено, що 
беззаперечну перевагу серед усіх акціонерних компаній за кількістю і тоннажем свого 
флоту утримувало Російське товариство пароплавства і торгівлі. Значні успіхи 
РТПіТа пояснюються розвитком економіки Південної України, проведенням залізниць і, 
як результат, піднесенням морської зовнішньої торгівлі, а також суттєвою допомогою 
з боку скарбниці. 

Ключові слова: комерційний торговельний флот, Чорноморсько-Азовський басейн, 
пароплавна компанія. 

 

Отражены процессы становления и функционирования пароходных компаний 
Черноморско-Азовского бассейна во второй половине XIX века. Отмечено, что 
подавляющее преимущество среди всех акционерных компаний по количеству и 
тоннажу своего флота занимало Русское общество пароходства и торговли. 
Значительные успехи РОПиТа объясняются развитием экономики Южной Украины, 
строительством железных дорог и, как результат, подъемом морской внешней 
торговли, а также существенной помощью со стороны казны. 

Ключевые слова: коммерческий торговый флот, Черноморско-Азовский бассейн, 
пароходная компания. 

 

In this article it’s reflected the processes of formation and operation of shipping companies 
Black Sea-Azov basin in the second half of the nineteenth century. It is noted, that the leader 
among joint-stock companies by the number and tonnage of its fleet was Russian Society of 
shipping and trade. Significant progress of Russian Society of shipping and trade is explained 
by economic development of the Southern Ukraine, building of railways and as a result-rise of 
maritime trade, and also financing from the treasury. 

Key words: commercial merchant fleet, the Black Sea-Azov basin, shipping company. 

 

 
Проблема розвитку морського транспорту 

як одного з визначальних факторів 
розширення культурних і економічних 
зв’язків народу є однією з найцікавіших в 
історії України. Тому актуальним є дослідження 
історії окремих пароплавних компаній, які 
багато в чому визначали його функціо-
нування. 

На сьогодні попередніми дослідниками 
накопичено матеріал щодо різних аспектів 
діяльності пароплавних компаній. Так, ще 
наприкінці XIX – на початку XX ст. з’явилася 
низка праць М. Кази, М. Поггенполя та ін. [5; 
6], де розглядалися питання, пов’язані з 
розгортанням підприємництва в морському 
транспорті, діяльності найбільших пароплавних 
компаній регіону. Ці праці ввели до обігу 
деякі документальні і статистичні матеріали. 
Водночас відсутність посилань на джерела, їх 

публіцистичний характер суттєво 
зменшують їхню наукову цінність. 

У насиченій оригінальним фактичним 
матеріалом статті І. Гребцової та В. Мирош-
ниченка [2] зроблено спробу аналізу діяльності 
Російського товариства пароплавства і торгівлі, 
конкурентної боротьби та наслідків укладання 
монопольних угод у торговельному флоті 
Чорного та Азовського морів.Цінним здобутком 
в історіографії морського флоту Чорноморсько-
Азовського басейну є дослідження 
О. Б. Шляхова [10]. Використовуючи великий 
комплекс архівних матеріалів, автор дослідив 
проблему становлення капіталістичних відносин 
на морському транспорті. Але основну увагу 
приділено соціальному фактору, а саме 
складу судновласників і моряків, взаєминам 
між ними, політиці царату стосовно 
підприємництва в торговельному флоті, 
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відношенню до робітничого питання. Отже, 
запропонована тема в усьому обсязі досі не 
була предметом спеціального дослідження. 

Мета статті полягає у комплексному 
вивченні, аналізі, систематизації наукових 
знань про становлення, формування та 
функціонування пароплавних товариств 
Чорноморсько-Азовського басейну у другій 
половині XIX ст. Виходячи з цього, автор 
прагне розв’язати завдання: простежити 
тенденцію розвитку і діяльності пароплавних 
товариств Чорноморсько-Азовського басейну. 

Слід зазначити, що держава всіляко 
сприяла утворенню і подальшій діяльності 
пароплавних компаній. Ще під час Кримської 
війни Олександр ІІ звернув увагу на велику 
користь приватних пароплавств для західних 
морських держав і визнав за доцільне 
створення на Чорному морі подібного 
товариства. Цю справу було доручено 
адміралу, генерал-ад’ютанту М. Аркасу і 
таємному раднику М. Новосельському. Статут 
Російського товариства пароплавства і торгівлі 
(РТПіТ) було затверджено 3 серпня 1856 р. 
Початковий капітал товариства склав 6 млн. 
руб., який було поділено на 20 тис. акцій. 
Правління компанії, до складу якого входили 
і два представники уряду, знаходилося в С.-
Петербурзі, Головна контора діяла в Одесі. 
Директором РТПіТа у 1857 р. був призначений 
М. Аркас. 

РТПіТ повинно було по усіх лініях 
безкоштовно перевозити пошту, кур’єрів та 
фельд’єгерів, осіб, які служили в поштово-
телеграфному відомстві, а також тих 
російських підданих, які залишилися за 
кордоном без засобів для існування. Військові 
чини компанія перевозила за півціни, а 
державні вантажі – за особливим зменшеним 
тарифом [8, с. 7]. 

З метою полегшити товариству збір 
акційного капіталу, уряд придбав 6 670 акцій 
по 300 руб кожна, на загальну суму 
2 001 млн. руб. [4, с. 282; 5, с. 46]. Для 
зменшення витрат на утримання термінових 
морських рейсів на перші 10 років було 
встановлено помильну платню середнім розміром 
2,89 руб. за одну милю (1,56 руб/км). Для 
скорішого створення пароплавного госпо-
дарства від Новоросійської експедиції 
Товариству було передано пароплави, 
пристані, магазини в портах; дозволено 
безкоштовно влаштовувати на вільних 
державних землях механічні заклади, контори 

тощо [4, с. 282]. Для отримання дешевого 
пального йому було передано антрацитовий 
рудник у Донбасі [1, с. 169]. Нарешті, 
незалежно від помильної платні РТПіТу на 
протязі 20 років щорічно виплачувалось по 
64 тис. руб. на ремонт пароплавів [4, с. 282]. 
Таким чином, було створено всі умови для 
швидкого розвитку і ефективного 
функціонування вітчизняного пароплавства 
в особі РТПіТа. 

За першим статутом Товариство  
зобов’язувалося влаштувати сполучення на 
Чорному і Азовському морях а також з 
іноземними портами Архіпелагу, Середземного 
й Адріатичного морів, утримувати Кавказьку, 
Миколаївську, Кримську, Марсельську, 
Галацьку та інші лінії, буксирне і 
пасажирське сполучення по ріках Буг, 
Дністер, Дніпро, Дон, Дунай. 

Зауважимо, що початкова мета щодо 
створення мережі ліній морських сполучень 
не була реалізована повністю, що пояснюється, 
як конкуренцією з боку іноземних держав, 
так і відсутністю великої кількості вантажів 
у деяких портах, на що сподівався уряд [4, 
с. 282-286]. 

У свою чергу, скорочення мережі рейсів 
спричинило зміну розміру помильної платні. 
Так, 1858 р. було встановлено дві загальні 
норми: для внутрішнього плавання – 4,07 руб. 
за одну милю (2,2 руб./км), для зовнішнього – 
4,53 руб. за одну милю (2,45 руб./км). Ще 
через чотири роки помильна платня стала 
єдиною – 4,325 руб. за одну милю 
(2,34 руб./км) [4, с. 287]. Таким чином, зі 
зменшенням кількості термінових рейсів і 
призначенням єдиної помильної платні, 
остання отримала характер валової щорічної 
державної допомоги Товариству. 

Діяльність РТПіТа на Чорному морі 
розпочалась 21 травня 1857 р., коли пароплав 
«Дон» вийшов першим рейсом з Одеси на 
Ростов [4, с. 282]. Із закордонних ліній 
першими були відкриті Марсельська й 
Олександрійська до Константинополя. 

До 1860 р. РТПіТ експлуатувало у 
Чорноморсько-Азовському басейні всі 
великі закордонні пароплавні лінії:  
Константинополь – Яффа – Олександрія; 
Одеса – Галац; Одеса – Константинополь; 
Одеса – Олександрія (через Смірну, Бейрут, 
Яффу); Афона – Салоніки – Смирна; Смирна – 
Хіос – Сіра. А також утримувало постійне 



Випуск 9  

37 

пароплавне сполучення Одеси з Англією і 
середземно-морськими портами. 

Зазначимо, що створення РТПіТа співпало 
з часом значного пожвавлення відпускної 
торгівлі південних портів. Починаючи з 
середини 1860-х років, коли Товариство вже 
мало всі необхідні засоби для повноцінного 
розвитку своїх комерційних операцій, сфера 
його діяльності з кожним роком розширювалась. 
На нашу думку, особливе значення в цьому 
належало проведенню залізниць, які посилили 
приплив товарів до південних портів. 

За період з 1857 до 1876 рр. (термін дії 
першого статуту) показав, що кількість 
перевезених вантажів збільшилась майже у 
35 разів, пасажирів – у 17 разів. Відповідно 
зросла і сума отриманих фрахтів (більше ніж 
у 20 разів). Маючи значні перевізні засоби і 
користуючись матеріальною допомогою з 
боку скарбниці, що складала 20-25 % 
щорічного валового прибутку, Товариство 
було єдиним великим пароплавним підпри-
ємством на Півдні, до якого тяжіла більша 
частина перевезень [4, с. 294-295]. 

Отже, на кінець терміну дії першого 
статуту РТПіТ не тільки зміцніло з фінансового 
боку, але й стало дуже прибутковим 
комерційним підприємством. Так, станом на 
1876 р. Товариство мало: рухомий склад у 
кількості 89 пароплавів з загальною водо-
тоннажністю 90 158 р.т і паровою силою – 
8 091 к.с., вартістю 6 449 147 руб; механічні 
заклади і мортонов елінг у Константинополі, 
ливарний завод в Одесі, пристані, магазини та 
ін. нерухоме майно вартістю 2 119 650 руб; 
антрацитний рудник – більше 1 млн руб 
[4, с. 296]. 

Зауважимо, що і надалі, визначальну роль 
у фінансових успіхах РТПіТа продовжувала 
відігравати постійна підтримка компанії з 
боку уряду. Так, за договором з царизмом, 
укладеним у 1891 р. терміном на 15 років (до 
31.12.1905), РТПіТ утримувало 6 термінових 
ліній, отримуючи за це щорічну платню у 
616 тис. руб, із розрахунку 2 руб за милю 
(1,08 руб/км) [4, с. 316]. Згідно з новим 
Статутом основний капітал Товариства 
складав уже 10 млн. руб., який було поділено 
на 20 тис. акцій [8, с. 12]. 

Станом на перше січня 1895 р. флот 
Товариства складався з 80 пароплавів 
загальною водотоннажністю 130 204 р.т. і 
паровою силою 10 584 к.с. вартістю 
9 810 207 руб. Нерухомість оцінювалась у 

4 379 221 руб, не враховуючи антрацитного 
рудника вартістю 911 108 руб. Основний 
капітал, поділений на 20 тис. акцій по 500 руб 
кожна, залишився без змін і становив 10 млн 
руб; страховий – 935 334 руб, запасний – 
9 309 219 руб [4, с. 317]. 

Однак, незважаючи на блискучу фінансову 
діяльність, РТПіТ неодноразово піддавалося 
нищівній критиці, як з боку конкурентів, так 
і представників торговельно-промислового 
капіталу імперії, преси. Треба зауважити, що 
ця критика багато в чому була справедливою. 

Так, РТПіТ майже не опікувалося 
створенням сучасного парового флоту [4, 
с. 312]. Нові пароплави Російське товариство 
купувало дуже рідко, обходячись ремонтом 
старих суден. Увагу на вкрай застарілий 
склад суден неодноразово звертало Головне 
управління торговельного мореплавства і 
портів, яке підкреслювало, що останні 
«більш годяться для музею, ніж для 
торговельного мореплавства» [10, с. 99]. 
Але РТПіТ завдяки потуранню влади, 
продовжувало використовувати пароплави, 
які були призначені на злам. Так, станом на 
1891 р. більше двадцяти пароплавів були 
збудовані раніше 1868 р. тобто мали вік 
більше 32 років і лише одна третина суден 
була віком до десяти років [2, арк. 1-2]. 
Тому, до нового статуту було включено 
вимогу на протязі наступних 15 років 
придбати 10 нових пароплавів водотоннажністю 
4 тис., 2,5 тис. і 2 тис. р.т. зі швидкістю 
14 вузлів (26 км/год.) [4, с. 314]. 

Представники уряду також відзначали 
недоліки стосовно утримання Російським 
товариством регулярних ліній: замала 
кількість рейсів; недостатнє обслуговування 
деяких важливих торговельно-промислових 
пунктів [4, с. 311]; нерегулярність відвідування 
суднами портів; незначна швидкість пароплавів 
[4, с. 312]; недбалість при перевезенні та 
неакуратність зберігання вантажів. Неодноразово 
виникали питання і щодо нехтування 
інтересами пасажирів: поганий устрій 
пристаней, неякісне харчування на пароплавах 
[10, с. 102]. 

Після РТПіТа друге місце за обсягом 
діяльності займало Чорноморсько-
Дунайське пароплавство, створене у 1886 р. 
шляхом реорганізації підприємства князя 
Ю. Гагаріна. Щодо останнього, слід сказати, 
що його виникнення у 1881 р. було 
спричинено необхідністю здійснення 
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термінових рейсів між Ізмаїлом і Одесою. За 
утримання цих ліній було призначено 
помильну платню у розмірі 1,5 руб за одну 
милю (0,81 руб/км), яку через два роки було 
зменшено до одного рубля, термін її дії 
продовжено на 10 років. Крім того, уряд 
надавав матеріальну допомогу за налагодження 
нового сполучення між Одесою і Сістовим у 
розмірі 1,95 руб за одну милю (1,05 руб/км). 
Отже, загальна сума виплат за обидві лінії 
складала 58 270 руб щорічно [4, с. 319]. 

Складовий капітал Чорноморсько-Дунайського 
пароплавства було встановлено у 655 тис. 
руб. [4, с. 319]. Причому контрольний пакет 
на суму 194 тис. руб. належав торговельному 
будинку «Князь Ю. Гагарін і К°». Правління 
компанії діяло в С.-Петербурзі, головна 
контора – в Рені. Діяльність товариства, 
переважно, зосереджувалася на Верхньому 
Дунаї та Пруті. 

Уряд, який був зацікавлений у посиленні 
свого впливу в придунайських та Балканських 
країнах (Болгарії, Румунії, Сербії), активно 
сприяв цьому пароплавному підприємству. 
Так, зі збільшенням термінових рейсів у 
1888 р. загальна сума допомоги з боку 
держави зросла і склала 121 352 тис. руб, а 
основний капітал, з огляду на необхідність 
поповнення рухомого складу, – 1,2 млн. руб 
[4, с. 320]. Крім того, у 1889 р. компанія 
отримала від царизму позику в 16 тис. руб на 
підтримання Прутської лінії. 

Однак, фінансові результати її діяльності, 
незважаючи на державну допомогу, не 
виправдали сподівань уряду. Так, перші 
шість років торговельні операції проводились 
дуже успішно. Зокрема, кількість перевезених 
вантажів зросла з 930,51 тис. пудів (15,25 тис. т) 
у 1886 р. до 3,37 млн. пудів (55,25 тис. т) у 
1891 р., тобто більше ніж у 3,6 разів. Однак 
закупівля нового рухомого складу з метою 
витримати конкуренцію з боку Австрійського 
пароплавства і падіння фрахтів у результаті 
цієї боротьби призвели до значних втрат 
Чорноморсько-Дунайського пароплавства. 
Так, починаючи з 1888 р. дефіцит складав у 
середньому 46,4 тис. руб. щорічно [4, с. 320]. 

Тому, у 1893 р. було прийняте рішення 
збільшити розмір допомоги терміном на 
10 років у вигляді помильної платні, який 
становив 225 820 руб [4, с. 321]. Щоб 
залучити якомога більше приватних капіталів, 
номінальна вартість акцій компанії у 1893 р. 
була зменшена до 150 руб [10, с. 106]. 

Основний капітал товариства на цей час 
складав 1,637 млн руб [10, с. 321]. 

Незважаючи на протекцію з боку державної 
скарбниці, у першій половині 90-х років 
XIX ст. Чорноморсько-Дунайське товариство 
опинилося у важкому становищі, оскільки не 
витримувало конкуренції з боку судноплавних 
компаній Австро-Угорщини та Румунії. Так, 
у 1896 р. його збитки склали 8,5 тис. руб. 
Зокрема, Прутська лінія нічого, крім 
величезних втрат, товариству не принесла і 
тому незабаром була ліквідована. Діяльність 
компанії була збитковою. Курс її акцій на 
біржі постійно падав. 

4 травня 1897  р. надзвичайні загальні 
збори акціонерів вирішили зменшити 
витрати підприємства [3, с. 7]. Тоді ж термін 
надання урядових субсидій товариству був 
подовжений ще на 10 років. Сума останніх 
становила 313 тис. руб щорічно. Ці заходи 
на певний час призвели до покращання 
справ компанії. Так, у 1897 р., вперше за 
тривалий час, Чорноморсько-Дунайське 
пароплавство отримало прибуток у розмірі 
114 593 руб, яким було покрито вартість 
раніше придбаних пароплавів. Курс цінних 
паперів компанії на біржі продовжував 
залишатися низьким. Так, за номінальної 
ціни в 150 руб. у 1901-1902 рр. їх купували 
всього по 60-70 руб. 

Зрештою, уряд остаточно вирішив перебрати 
на себе управління справами цього 
товариства. У 1903 р. Микола ІІ підписав 
указ щодо створення на його базі Російсько-
Дунайського пароплавства. Протягом десяти 
років йому було визначено фінансову 
допомогу в розмірі 313 180 руб щорічно. 
Крім того, компанії надавалося зі скарбниці 
один мільйон рублів позики. Ці заходи 
відразу призвели до підняття курсу акцій до 
100 руб. Військові чини і державні вантажі 
компанія перевозила за половинним 
тарифом, а кур’єрів, фельд’єгерів та пошту – 
безкоштовно [7, с. 18]. Отже, фактично було 
створено державну судноплавну компанію, 
яка працювала на комерційному підґрунті. 

Поступово у діяльності компанії 

відбулися певні позитивні зрушення: було 

придбано декілька нових пароплавів, 

розширено мережу агентств, помітно зросли 

обсяги транспортування вантажів та 

пасажирів. Здійснюючи рейси чотири рази 

на тиждень, пароплави Російсько-

Дунайського товариства перевозили сіль, 
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борошно, бакалію, мануфактуру, вугілля, 

горілку тощо з Одеси до дунайських портів – 

Вилково, Кілії, Рені, Ізмаїлу. До Одеси везли 

рибу, фрукти, сільськогосподарську продукцію. 

Пізніше компанією було відкрито сполучення 

лініями Одеса – Галац та Акерман – Одеса, 

якими переважно везли зерно. Так, у 1904 р. 

судна товариства перевезли 5 846 тис. пудів 

(95,8 т) вантажу та 34 тис. пасажирів. 

Відповідно збільшився валовий прибуток 

підприємства. 

Однак оптимістичні прогнози щодо 

подальшого покращання справ цього 

підприємства так і не виправдалися. «Війну 

фрахтів» з австро-угорськими пароплавними 

фірмами, які мали на Дунаї 192 пароплави 

[10, с. 98] і постійно знижували ціни на 

перевезення, товариство не витримало. 

Значно кращими, ніж в інших великих 

компаніях басейну, були справи у 

Добровольчому флоті. Статут цього 

державного товариства, яке діяло на 

комерційних засадах, було затверджено 

урядом 9 травня 1879 р. Він передбачав, що у 

випадку війни судна компанії будуть служити 

військовим, а в мирний час – торговельним 

цілям. Для цього на зібрані населенням 

3,5 млн. руб. було придбано чотири 

пароплави загальною водотоннажністю 

3,2 тис. р.т. і швидкістю 13-14,5 вузлів [4, 

с. 356] (24-26,9 км/год.), які з 1880 р. почали 

перевозити пасажирів, каторжан і військові 

вантажі. 

З 1878 до 1883 рр. показав, що, 

незважаючи на збільшення перевезених 

вантажів майже у 2,9 разів, прибуток 

підприємства склав 5,553 млн руб, тоді як 

витрачено було 6,307 млн руб [4, с. 358]. 

Отже, фінансова діяльність компанії не була 

задовільною. 

На середину 80-х років чисельність 

рухомого складу компанії зросла до 15 суден 

[6, с. 52]. Добровольчий флот утримував 

7 термінових ліній, які зв’язували Одесу з 

портами Далекого Сходу загальною 

довжиною 141 тис. миль (261 тис. км) [4, 

с. 358]. З огляду на важливість зв’язку з 

зазначеним регіоном, у 1885 р. урядом було 

збільшено допомогу до 599,25 тис. руб у 

розрахунку 4,25 руб за одну милю 

(2,3 руб./км) [4, с. 359]. 

У наступний період (1884-1891 рр.) 

діяльність Добровольчого флоту була досить 

успішною і характеризувалася збільшенням 

перевізних операцій у два рази. Середній 

прибуток склав 294,27 тис. руб, навіть, 

незважаючи на дефіцит бюджету 1887 р., 

який стався через втрату пароплава «Кострома», 

вартістю 573,2 тис. руб [4, с. 359]. 

Завдяки значній прибутковості підприємства 

з’явилась можливість покращення і розширення 

рухомого складу, а також створення 

запасного капіталу. Так, у 1886 р. було 

придбано 7 суден загальною вартістю 

4,029 млн руб [4, с. 361], з них: пароплав 

«Кострома» загинув; «Нижний Новгород» 

було продано, а «Ярославль» передано 

чорногорському князеві. Замість них було 

придбано три нових пароплави, в т. ч. 

швидкохідне судно «Орел» і замовлено ще 

одне такого ж типу. Загальна вартість суден 

Добровольчого флоту станом на перше січня 

1892 р. становила 5,09 млн руб [4, с. 361], 

тобто за шість років збільшилася на один 

мільйон. 

У 1892 р. допомогу знову було збільшено 

до 600 тис. руб [6, с. 52] терміном на 

10 років, за умови що рухомий склад 

пароплавства поповниться ще чотирма 

швидкохідними суднами водотоннажністю 

не менше 8 тис. р.т. кожен і двома меншими 

суднами. 

Аналіз діяльності компанії у найближчі 

три роки свідчить, що перевезення вантажів 

збільшились більше ніж у 2,5 рази, а 

середній прибуток становив 565,4 тис. руб 

[4, с. 362]. 

У проміжках часу між терміновими 

рейсами, судна компанії перевозили військових 

і вантажі по Чорному морю, а з 1890 р. 

здійснювали рейси до Балтійських портів. 

Надалі збільшилась і кількість рейсів на 

Далекий Схід. Так, у 1892 р. було здійснено 

два додаткових рейси, у 1893 – три, у 1894 – 

тринадцять, а у 1895 – шістнадцять [4, с. 363]. 

Успішна комерційна діяльність підтверд-

жується зростанням прибутку, який у 1895 р. 

становив 28 % на основний капітал, або 

більше ніж 2 млн руб. Рухомий склад 

Добровольчого флоту становив 10 пароплавів 

загальною водотоннажністю 78,67 тис. р.т. і 

вантажопідйомністю 2,12  млн. пудів 

(34,726 тис. т) [4, с. 363]. 
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Отже, компанія працювала досить 

прибутково. Тим не менш, діяльності 

Добровольчого флоту також були властиві 

певні вади: незначна швидкість, погане 

харчування, перевезення військ. Головним 

фактором комерційних невдач Добровольчого 

флоту була відведена йому роль специфічного 

«воєнно-допоміжного» підприємства. 

Наступним великим акціонерним товариством 

було Російське транспортне та страхове 

товариство (Ространс), утворене у 1887 р. з 

основним капіталом у 500 тис. руб. З 1893 р. 

капітал фірми складав вже 3 млн. і був 

поділений на 30 тис. акцій по 100 руб. кожна. 

Правління компанії знаходилося у С.-

Петербурзі, головна контора – в Одесі. Шість 

пароплавів компанії здійснювали вантажні та 

пасажирські рейси по Чорному морю  

[10, с. 100]. 

Чільне місце посідало Північне пароплавство, 

створене у лютому 1900 р., яке володіло 

капіталом у 2 млн. руб., поділеним на 8 тис. 

акцій [9, с. 1]. Правління фірми перебувало у 

С.-Петербурзі, контори – у Владивостоці й 

Одесі. Товариство здійснювало вантажне і 

пасажирське сполучення між портами  

Чорноморсько-Азовського басейну та Балтій-

ським морем, а також між Владивостоком та 

Одесою. 

Отже, царизм, для якого велике значення 

мали міркування морської могутності та 

політичного впливу, всіляко сприяв утворенню 

і подальшій діяльності пароплавних компаній. 

Однак, протекціоністська політика уряду 

була не завжди продуманою і послідовною, 

тому не створила повним обсягом умов для 

більш ефективного функціонування пароплавств. 

За весь час, що досліджується, беззаперечну 

перевагу серед усіх акціонерних компаній за 

кількістю і тоннажем свого флоту утримувало 

Російське товариство пароплавства і торгівлі. 

Значні успіхи РТПіТа пояснюються розвитком 

економіки Південної України, проведенням 

залізниць і, як результат, піднесенням 

морської зовнішньої торгівлі, та суттєвою 

допомогою з боку казни. 

На нашу думку, подальшої розробки 

вимагає проблема співіснування вітчизняних 

та іноземних компаній в умовах становлення 

капіталістичних відносин. 
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РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ЯК ЗНАРЯДДЯ 
УТВЕРДЖЕННЯ МОНОКОНФЕСІЙНОСТІ ЗАКАРПАТТЯ 

(ПОВОЄННІ РОКИ) 
 
 

Висвітлено заходи радянської влади, які здійснювались для утвердження  
моноконфесійності в повоєнному Закарпатті. Розкрито роль РПЦ, її ієрархів у 
пропагандистському забезпеченні усунення греко-католицької церкви з духовного 

життя краю. 

Ключові слова: Російська православна церква, Греко-католицька церква, пропаганда, 
радянська влада, Закарпаття, повоєнний період. 

 

Освещены мероприятия советской власти, которые осуществлялись для 
утверждения моноконфесcиональности в послевоенном Закарпатье. Раскрыто роль 
РПЦ, ее иерархов в пропагандистском обеспечении устранения греко-католической 
церкви из духовной жизни края. 

Ключевые слова: Русская православная церковь, Греко-католическая церковь, 
пропаганда, советская власть, Закарпатье, послевоенное время. 

 

The events of soviet power carried out for establishing monoconfessions in post-war 
Transcarpathia are elucidated. The author reveals the role of the Russian orthodox church, its 
hierarchs in agitation providing of abolishing the Greek Catholic church from the spiritual life of 

the district. 

Key words: Russian orthodox church, Greek Catholic church, agitation, soviet power, 
Transcarpathia, post-war years. 

 

 

Радянська епоха, що дедалі відходить у 

минуле, і сьогодні привертає увагу дослідників, 

які прагнуть зрозуміти, осмислити соціальний і 

культурний досвід того часу. Церковно-

історичні дослідження того періоду 

розкривають причини сучасної міжконфесійної 

напруженості, з’ясовують її витоки, проектують 

варіанти можливих виходів з неї. Знання 

минулого в цій царині необхідні для 

подолання багатьох штучних стереотипів 

усталених у радянський період. 

Особливу увагу при цьому викликає 

становище релігійних конфесій, які у 

ситуації ідеологічної монополії атеїстичної 

держави продемонстрували спроможність 

виробляти адекватні стратегії виживання та 

розвитку. 

На сьогодні є пласт літератури, що 

ґрунтується на численних архівних матеріалах 

(багато з яких порівняно нещодавно введено 

до наукового обігу), автори яких так чи 

інакше висвітлюють характер і ключові ідеї 

радянської державної політики щодо церкви 

в Україні в цілому [3-6; 9; 22; 27; 33]. 

Заслуговують на увагу також дослідження 

щодо специфіки державно-церковних відносин 

у Закарпатті [10-13; 21; 23; 25]. 

Метою дослідження є розкритя ролі РПЦ, 

її ієрархів в пропагандистському забезпеченні 

усунення греко-католицької церкви з духовного 

життя краю як першого кроку на шляху до 

утвердження моноконфесійності в повоєнному 

Закарпатті. 

Проводячи політику загального неприйняття 

релігії та церкви, прагнучи запровадити в 

краї свободу совісті у більшовицькому 

розумінні, радянська влада стала активно 

діяти з приводу ліквідації всіх релігійних 

конфесій на Закарпатті і всього того, що 

було пов’язано з релігією. 

«Упорядкування» церковних справ 

наштовхувалося на низку проблем, 

головними з яких були традиційно високий 

рівень релігійності місцевого населення та 
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значне розмаїття конфесійного простору 

регіону. На 1946 р. мережа релігійних 

об’єднань Закарпаття налічувала 400 греко-

католицьких, 160 православних, 94 рефор-

матських, 62 римо-католицьких громад, 

31 євангельських, 20 юдейських, 10 адвен-

тистських утворень, а також 150 груп інших 

релігійних культів [12, с. 420]. 

Масово, в адміністративному порядку, 

закривалися церкви, ліквідовувалися монастирі 

і скити, переслідувалися священнослужителі 

тощо. 

Щоправда, політика держави і партії була 

відмінною по відношенню до окремих 

конфесій. Влада, відмовившись в перші 

післявоєнні роки від масових репресій, 

прагнула інструменталізувати церкву. Так, 

таємно, але досить активно і конкретно 

підтримувалася православна церква як 

«своя» для нового державного режиму. 

Зокрема, активно залучались лідери релігійних 

об’єднань для іміджевої підтримки режиму. 

Органи державної влади на перших порах 

заохочували різні ініціативи та заходи як 

керівництва православної єпархії, так і 

духовенства, а також активу православних 

общин. У таких умовах поступово православна 

церква на Закарпатті вийшла на перше місце 

за кількістю віруючих, приходів, церков та 

підготовлених у духовних закладах Союзу 

РСР священнослужителів. 

З-поміж пріоритетних завдань радянського 

тоталітарного режиму в Закарпатті у 

релігійній сфері чи не найголовнішим 

залишалося остаточне вирішення «греко-

католицького питання». Головним способом 

боротьби проти найбільш впливової греко-

католицької церкви була масова пропаганда 

підкріплена системою державно -

адміністративного тиску [13, с. 105]. Саме за 

допомогою пропаганди інтелектуальна еліта 

створювала образ ГКЦ як «внутрішнього 

ворога» і своя роль в цьому була відведена 

РПЦ. 

Сповідуючи середньовічний принцип 

«чия держава, того й церква», російський 

тоталітарний режим на чолі з Й. Сталіним 

використовував Російську православну церкву 

(РПЦ) як одне із знарядь контролю й впливу 

на віруючих громадян СРСР. Задуми щодо 

ліквідації («возз’єднання» з РПЦ) Греко-

католицької церкви на контрольованих 

комуністичним режимом територіях Кремль 

виношував ще з осені 1939 р. Але початок 

війни з гітлерівською Німеччиною завадив 

тогочасній реалізації цих планів. До цієї ідеї 

сталінська адміністрація повернулася наприкінці 

війни, відновивши свій контроль над 

західноукраїнськими землями чи прилучивши 

нові терени – насамперед, Закарпаття, де 

радянська (анти)релігійна політика мала 

виразну специфіку. 

Поштовхом до розгортання переслідування 

Греко-католицької церкви на Закарпатті, на 

думку деяких дослідників [29, с. 9-10], стало 

листовне звернення до Й. Сталіна, підготовлене 

й підписане у Мукачеві 18 листопада 1944 р. 

православними ієрархами Мукачівсько-

Пряшівської єпархії на чолі з заступником 

єпископа Володимира (Раїча) й адміністра-

тором єпархії ігуменом Феофаном Сабовим, 

настоятелем монастиря св. Миколая, настоятелем 

парафії у Хусті архімандритом Алєксєєм 

Кабалюком («хрещеним батьком відродженого 

православ’я» на Підкарпатті), протоієреєм 

Дмітрієм Бєляковим, настоятелем парафії у 

Салдобоші й членом Вищого духовного суду 

єпархії, секретарем єпархіального управління 

Іоанном Кополовичем й директором «русской» 

гімназії у Хусті, «русофілом і атеїстом» 

П. Лінтуром [29, с. 17] (20 квітня 1945 р. він 

став головою Управління у справах культів 

при Народній Раді Закарпатської України). 

У цьому зверненні «русского православного 

народа» до Й. Сталіна йшлося: «Мы, 

нижеподписавшиеся представители Право-

славных Общин в Карпатской Руси, 

выражая волю всего нашего русского 

православного народа, просим включить 

Закарпатскую Украину (Карпатскую Русь) в 

состав СССР в форме: Карпаторусская 

Советская Республика. 

Желания и мечты наших предков были 

всегда те, чтобы наша область за 

Карпатами, заселена русинами, т. е. Руси-

сынами, возвратилась к своей матери 

Великой Руси […] Сам народ именует себя: 

«карпаторусс», русин, т. е. Руси-сын, вера 

«русская», жена «русская», мама «русская» 

и т. д.» [20]. 

Сервільний лист з’явився як своєрідна 

реакція на спростування главою Мукачівської 

греко-католицької єпархії єпископом Теодором 

Ромжею сфальсифікованої владою й приписаної 
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йому статті-виступу 7 листопада 1944 р. в 

Ужгороді, в якій нібито «Греко-католицький 

єпископ просить генералісимуса Сталіна, 

щоб приєднав Закарпаття до Радянської 

України». Коли єпископ спробував дезавуювати 

подібну нісенітницю, йому відповіли, що 

саме так він мав говорити, як повідомлялося 

на шпальтах місцевої й столичної преси 

[28; 29, с. 9]
 1
 

7 грудня 1944 р. із Закарпатської України 

до Москви та Києва виїхала делегація 

православного духовенства й мирян (властиво, 

вищезгадана п’ятірка «підписантів» сервільного 

листа Й. Сталіну) з проханням щодо 

включення Мукачівського єпископства до 

юрисдикції Російської православної церкви 

(РПЦ) й відповідним виведенням її з 

підпорядкування Сербській православній 

церкві. 

Секретар єпархіального управління 

Мукачівсько-Пряшівської єпархії (відтепер) 

РПЦ протоієрей Іоанн Кополович на 

шпальтах «Закарпатської правди» прагнув 

(після поїздки в Матушку Москву) 

переконати й духовенство, й паству, й 

ширші кола читачів, що з Церквою у 

Радянському Союзі все добре, вона виконує 

свою місію, держава не втручається у її 

справи, нагальні проблеми церковного 

життя вирішуються належним чином, чутки 

про переслідування вірних і духовенства не 

мають підстав [18]. Його роздуми, як 

здається, були щирими, аргументація – 

повинна була переконати насамперед самого 

автора. 

Легко знайшлась відповідь у о. Іоанна й 

на мотивацію відомих більшовицьких 

репресій проти духовенства й вірних РПЦ 

(як, зрештою, й Римо-католицької церкви, 

УАПЦ, УГКЦ та ін.): «Не следует забывать, 

что в свое время, в период становления 

Советского государства, некоторые церковные 

круги выступали противниками нового 

устройства и оказались поэтому поборниками 

                                                 
1
 Див.: Сфабриковану промову єп. Т. Рожмі: 

Известия. – 1944. – 11 ноября. Автентичний текст 

див.: Н. Р. Голгота Унії в Карпатській Україні: 

Трилітня діяльність останнього єпископа, д-ра 

Теодора Ромжі // Життя і слово. – Інсбрук, 1948-1949. 

– Ч. 3-4. – С. 329. 

старого, уже отжившего режима. Вполне 

естественно, что против таких реакционеров 

новый режим должен был выступать 

решительно и прямо, хотя бы по причине 

самосохранения». Зауважимо, що лише 

перший фрагмент московських вражень 

І. Кополовича «Закарпатська правда» вмістила 

українською мовою [14], наступні чотири 

друкувалися звичною для цієї конфесії – 

російською («русской») [15-18]. 

Щодо «правильності та єдино можливості» 

принципу відокремлення держави від Церкви 

та його реалізації в СРСР у посланця 

Мукачівсько-Пряшівської православної 

єпархії та водночас члена Народної Ради 

Закарпатської України І. Кополовича теж не 

було сумніві. І справді, із загальноцивіліза-

ційних міркувань це, дійсно, був демократичний 

принцип, який сповідувало чимало держав: 

«Многих пугает отделение церкви от 

государства, которое существует в СССР. 

Но ведь это же вовсе не новость. Такое 

отделение существует в Соединенных 

Штатах Америки, во Франции, Швейцарии 

и в других странах. Для самой же церкви 

лучше, если она живет независимой от 

государства жизнью. Пример православной 

церкви при царизме ярко показывает, 

насколько было вредно влияние обер-

прокурора на внутреннюю церковную жизнь. 

Поэтому не нужно бояться. Нужно 

искренне служить Богу и народу» [18]. 

8 грудня 1944 р. посланці православних 

Закарпаття не лише були присутніми на 

урочистому прийнятті у приміщенні 

Московської патріархії, а й виступили перед 

членами Синоду з доповідями. Так, П. Лінтур 

розповідав про початки християнства й 

церковній організації у Закарпатській 

Україні та історію унії у краї; протоієрей 

Д. Бєляков доповідав про відновлення 

православ’я у Закарпатті й організацію 

Мукачівсько-Пряшівської православної єпархії; 

І. Кополович розповів про місцеве  

православне церковне життя від 1931 р. й до 

кінця 1944 р. [15]. 

Очевидно, найбільш «фаховим» промовцем 

був П. Лінтур – ще під час навчання у 

Карловому університеті у Празі він 

підготував студентське дослідження з історії 
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греко-католицизму у Закарпатті – «Введение 

унии в Закарпатской Руси» [32, ф. 590, оп. 5, 

спр. 55, арк. 4]. 

Протоієрей Іоанн Кополович завдяки 

вищезгаданим «правильним» відповідям 

(і вочевидь не лише їм), досяг чималого у 

ієрархії Русской православной церкви. З 

листопада 1949 р. до липня 1954 р. він 

обіймав посаду благочинного адміністратора-

протоієрея православних парафій в Угорщині; 

згодом повернувся на батьківщину й до 

червня 1955 р. був настоятелем кафедрального 

собору РПЦ у Мукачевому й секретарем 

єпархіального управління. Згодом (1955-

1964) – Чехословаччина, де він був 

генеральним вікарієм православної Пряшівської 

єпархії, захистивши 1963 р. докторську з 

богослов’я; потім відділ зовнішніх зносин 

Московської патріархії. З 1965 р. – єпископ 

(вікарій Берлінської єпархії Середньоєвро-

пейського екзархату); з 1967 р. – 

архієпископ, архієпископ Нью-Йоркський та 

Алеутський, екзарх Північної Америки. Далі 

кар’єра пішла донизу: архієпископ 

Тамбовський й Мічуринський (з 1970), 

архієпископ Кишинівський й Молдовський 

(з 1972). Із травня 1987 р. перебував на 

спочинку [7; 24]. 

Безумовно, що репресивні, хоч і не такі 

прямолінійні, заходи сталінського режиму 

щодо ліквідації Української греко-католицької 

церкви на Закарпатті були цілком «логічними» 

і вочевидь вони здійснювалися б і без 

згаданого «підштовхування» та «розшар-

кування» з боку місцевих православних 

ієрархів. Масштабна пропагандистська кампанія 

з використанням насамперед друкованих 

засобів масової інформації (у тоталітарній 

державі вони були наскрізь офіціозними й 

стовідсотково контрольованими) покликана 

була підготувати громадську думку, адже ця 

конфесія була найбільш впливовою і 

авторитетною в краї. 

Події щодо пропагандистського забезпечення 

ліквідації Греко-католицької церкви у 

Закарпатті розвивалися за аналогічним 

«галицькому» сценарієм – із тією відмінністю, 

що темп цієї ліквідації був дещо 

уповільненим й завершився владним 

«анулюванням» Ужгородської унії лише 

1949 р. 

Уже весною (20 квітня) 1945 р. у 

«Закарпатській правді» з’явилася публікація 

під назвою «Лиходій в греко-католицькій 

рясі», в якій йшлося про о. Миколу Токача, 

щодо якого редакційна примітка лунала суворим 

попередженням єпархіальній владі – 

затаврований у публікації, мовляв, вже не 

мав права до виконання обов’язків 

священнослужителя, а вже на початку літа 

на шпальтах «Закарпатської правди» 

з’явилася четверта частина історичної 

розвідки М. Тисина «Наша минулість». 

Важливий фрагмент публікації присвячувався 

й відповідному висвітленню запровадження 

унії у Закарпатті [13, с. 106]. 

Подібні публікації у крайовій пресі 

з’являлися і згодом [13, с. 106]. Принаймні, у 

чергових пропозиціях Уповноваженого у 

справах релігійних культів при Раді 

Міністрів СРСР по УРСР (березень 1947 р.) 

вкотре наголошувалося щодо Закарпатського 

регіону: «Использовать местную советскую 

печать для широкого освещения истории 

Закарпатья с привлечением исторических 

документов и иллюстраций борьбы русинского 

населения против «мадьяризации» и за 

воссоединение с Россией» [30, ф. 4648, оп. 4, 

спр. 15, арк. 108]. 

На фоні пропагандистської підготовки 

ліквідації ГКЦ влада переконувалася в 

неефективності заходів і вдалася до 

фізичного знищення її лідера – Теодора 

Ромжі. Висвітлення процесу визрівання та 

здійснення цієї акції не метою нашого 

дослідження (адже в цій історії вже майже 

не залишилось невідомого), зазначимо лише, 

що звістка про вбивство єпископа облетіла 

все Закарпаття й Галичину, викликала гнів 

не лише серед греко-католиків, але й 

багатьох православних, що й спонукало 

трьох архієреїв РПЦ – єпископів 

Станіславського Антонія (Пельвецького), 

Дрогобицького Михайла (Мельника) і 

Мукачівського Нестора (Сидорука) – 

звернутися в січні 1948  р. із 

безпрецедентним для свого часу 

колективним листом протесту на ім’я 

М. Хрущова. Піклуючись про майбутнє 
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православ’я й передаючи настрої віруючих 

Галичини та Закарпаття, вони просили 

«припинити подальший тиск органів МДБ 

на рештки Католицької церкви, оскільки 

маємо надію злучитися з ними незабаром» 

[31, ф. 1, оп. 23, спр. 5069, арк. 587-588; 26, 

с. 198-199]. 

Вже другого дня після здійснення замаху 

на єпископа Ромжу 29 жовтня 1947 р. у 

Москві на спільному засіданні РСРПЦ і 

РСРК за участю П. Ходченка і П. Вільхового 

було заслухано питання «Про уніатів у 

Закарпатській області УРСР». Г. Карпову 

доручалося передати патріарху Алексію 

завдання для Московської патріархії, а 

заступникам голів Рад С. Бєлишеву та 

Ю. Садовському – опрацювати проект 

постанови союзного уряду з даного питання 

[12, с. 424]. 

Почалася підготовка сценарію завершального 

етапу ліквідації унії на Закарпатті. 

25 березня 1948 р. у Києві під  

головуванням міністра державної безпеки 

УРСР С. Р. Савченка й за участю голови 

Ради у справах релігійних культів при РНК 

СРСР І. В. Полянського, Уповноваженого 

Ради у справах РПЦ при РНК СРСР по 

УРСР П. С. Ходченка та Уповноваженого 

Ради у справах релігійних культів при РНК 

СРСР по УРСР П. Я. Вільхового було 

остаточно затверджено «план ліквідації унії у 

Закарпатській області». Того ж вечора 

план доповіли першому секретареві ЦК 

КП(б)У М. С. Хрущову, який схвалив його, 

внісши незначні корективи [30, ф. 4648, 

оп. 3, спр. 49, арк. 10]. 

План відповідних «ліквідаційних» заходів 

мав розпочинатися з «відповідної підготовки» 

громадської думки населення радянського 

Закарпаття шляхом публікації у місцевій 

пресі Закарпатської області статей, які б 

викривали «реакційну роль уніатської 

церкви як знаряддя уярмлення у минулому 

руського й українського населення Закарпаття 

австро-угорськими феодалами й німецько-

угорськими окупантами під час війни й 

знаряддя боротьби Ватикану у теперішній 

час проти закарпатського народу» [19, 

с. 408], хоча це вже було розпочато в 

1945 році. 

За браком у Закарпатті постатей  

належного формату, які б взяли на себе 

ганебну місію таврувати історію й усю 

діяльність УГКЦ у регіоні (кілька вірогідних 

претендентів на роль місцевого Костельника 

відмовилися брати участь у реалізації 

владного сценарію), на вістря головного 

удару знову було висунуто львівського 

«Володимира Россовича» (Ярослава Галана) 

[13, с. 107-108]. Підключився до цього 

«процесу» обласний прокурор [1; 2]. 

Попри брак належного пропагандистсько-

ідеологічного забезпечення, у краї 

відбувалася ескалація репресій щодо 

духовенства ГКЦ. 12 лютого 1949 р. МДБ 

УРСР надіслало вищим інстанціям 

спецповідомлення, в якому йшлося про 

необхідність прискорення процесу ліквідації 

ГКЦ на Закарпатті й стратегію власних дій з 

цього приводу [8, ф. 16, оп. 52, 1952 р., 

Пор. 3, Т. 4, арк. 52-53], потім вносилися 

корективи і в кінці-кінців вдалися до 

прискореного виконання запланованого [12, 

с. 425-428]. 

На кінець літа 1949 року майже 

п’ятирічна боротьба радянського режиму за 

насильницьку ліквідацію ГКЦ на Закарпатті 

фактично завершилася. 

Таким чином, у перші повоєнні роки з-

поміж пріоритетних завдань радянського 

тоталітарного режиму в Закарпатті у 

релігійній сфері чи не найголовнішим 

залишалося остаточне вирішення «греко-

католицького питання». 

Головним способом боротьби проти 

найбільш впливової греко-католицької церкви 

була масова пропаганда, в якій не остання 

роль відводилася «своїй» православній 

церкві. Проте, РПЦ, відіграючи роль простого 

статиста і виконавця волі можновладців в 

Закарпатті, як і на Галичині, не виявляла 

особливого завзяття в ліквідації унії на 

Закарпатті. 

В опрацьованих нами документах немає 

жодних згадок про ініціюючу роль Церкви в 

плануванні відповідних заходів. Як стратегічні, 

так і тактичні складові кампанії розроблялися 

державними органами й передавалися до 

виконання вищому церковному керівництву. 
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УДК 94(477) 
Л. Б. Лехан, Т. К. Дацюк 

 
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН 
ОДНООСІБНИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

ТА СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СЕЛЯНСТВА 
ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У РОКИ НЕПУ 

 
 

Розглянуто забезпеченість одноосібних селянських господарств Лівобережної 
України землею, робочими руками, реманентом та робочою худобою у період непу. Дана 
характеристика соціальної структури селянства. 

Ключові слова: селянське господарство, земля, робочі руки, реманент, робоча 
худоба, соціальна структура. 

 

Рассмотрена обеспеченность единоличных крестьянских хозяйств Левобережной 
Украины землей, рабочими руками, орудиями труда и рабочим скотом в период нэпа. 
Дана характеристика социальной структуры крестьянства. 

Ключевые слова: крестьянское хозяйство, земля, рабочие руки. орудия труда, 
рабочий скот, социальная структура. 

 

The article deals with provision of the individual peasant households of the left-blank Ukraine 
with land, working force, tools, implements and working cattle in the period of NEP. The review 
of characteristics of peasantry social structure is presented. 

Key words: peasant households, land, working force, implements, working cattle, social 
structure. 

 

 

Стан сучасного сільського господарства 

знову і знову змушує науковців і фахівців-

аграрників звертатися до вітчизняного досвіду 

розвитку селянських господарств у пошуках 

позитивного досвіду. Із тисячолітньої історії 

українського селянства період непу є чи не 

найяскравішою сторінкою його існування: 

селяни нарешті отримали омріяну землю, 

завдяки сприятливій політиці державно-

партійного керівництва дістали змогу 

розвивати і зміцнювати свої індивідуальні 

господарства і як наслідок – піднесення 

одноосібних господарств зумовило високий 

рівень розвитку сільського господарства на 

загальнодержавному рівні. 

Питання розвитку індивідуальних селянських 

господарств дуже активно досліджувалось 

саме в роки непу. Слід згадати узагальнюючі 

праці М. М. Вольфа, М. Б. Гуревича, 

О. К. Філіповського [1]. Серед сучасних 

провідних вітчизняних вчених розвиток 

індивідуального селянського господарства 

України в роки непу дослідив провідний 

історик-аграрник В. В. Калініченко [2]. 

У 1928 р. на Лівобережжі нараховувалось 

1 226,3 тис. селянських господарств [підраховано 

на основі: 8, с. 4], що становило приблизно 

їх четверту частину в межах УСРР. Як і 

раніше, переважну більшість становили 

одноосібники, хоча їх чисельність протягом 

даного року дещо зменшилась, але поки що 

несуттєво. На 1 червня 1928 р. їх чисельність 

становила 98,8 % [підраховано на основі: 

12, с. 131], а за відомостями УКС на 

1 жовтня 1928 р. – 98,36 % [підраховано на 

основі: 3, с. 45] від усієї кількості селян. 

Селянське господарство було сімейним. 

Показником виробничих відносин було 

співвідношення самодіяльного і несамодіяльного 

населення. На Лівобережжі самодіяльне 

сільське населення становило 62 % [підраховано 

на основі: 3, с. 45; 12, с. 23]. Досить великий 

відсоток самодіяльного населення свідчив 

про низький рівень розвитку виробничих 

відносин, до виробництва були залучені 
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люди не тільки середнього віку. Селянин 

змалечку залучався до роботи і працював аж 

до глибокої старості, а то й до смерті. 

Однією із найголовніших умов економічної 

стабільності господарства була забезпеченість 

селянського господарства землею. Земля – це 

матеріальна основа сільськогосподарського 

виробництва. За сприятливих умов селяни 

намагалися збільшити посівну площу. За 

п’ять років (з 1923 по 1928 рр.) площа 

польових і садибних засівів у індивідуальних 

селянських господарствах Лівобережжя 

збільшилась на 17,6 %, в Україні – на 23,9 % і 

в 1928 р. досягла свого максимального 

розміру [3, с. 80, 82-83]. Це явище свідчило 

про життєздатність і силу трудівників села, 

коли вони працювали на вільній землі самі на 

себе. 

За роки непу завдяки заходам радянської 

влади, в умовах розвитку ринкових відносин, 

відбувся і перерозподіл угрупування селянських 

господарств за польовою засівною площею. 

За 12 років (з 1917 до 1929 рр.) майже у 

7 разів зменшилась кількість безпосівних 

господарств, у 5 разів – господарств із 

посівом до 1 десятини, значно зменшився 

відсоток господарств з польовою засівною 

площею від 9,01 і більше десятин. Зате число 

господарств із засівною площею від 2,01 до 

9,0 десятин навпаки зросло [3, с. 70; 10]. 

У роки непу радянська влада дозволила 

здавати і брати в оренду землю. Це право 

було закріплено Земельним кодексом УСРР у 

1922 р. [4, ст. 27]. Піклуючись про якнайшвидше 

підняття рівня розвитку сільського господарства, 

держава зобов’язувала орендарів вести 

господарство на орендованій землі як 

старанні і передбачливі господарі [4, ст. 34]. 

Оренда дозволялася тільки трудова: можна 

було орендувати тільки ту кількість землі, 

яку селяни могли обробити силами свого 

господарства [4, ст. 30]. 

Здавали землю на Лівобережжі у 1927 р. 

15,4 % (по Україні – 17,6 %), з них орну 

землю здавали – 14,8 %. Відсоток господарств 

що здавали орну землю до 1/3 свого засіву 

становив – 39,4 %, від 1/3 до 1/2 – 13,5 %, від 

1/2 і більше – 47,1 % [3, с. 21]. Порівняльний 

аналіз по Лівобережжю та Україні взагалі 

показує, що у досліджуваному нами регіоні 

здавали в оренду землі менше. Це наслідок 

кращої забезпеченості селянських господарств 

регіону робочими руками та реманентом. 

Головним об’єктом земельної оренди 

була рілля. Садибні та інші придатні для 

сільського господарства угіддя займали в 

орендному фонді зовсім незначну питому 

вагу. Порівняно з 1917 р. відсоток селян-

орендарів значно зменшився у 1927 р. – з 

37,7 % до 23,8 %. Але протягом другої 

половини 20-х років питома вага орендарів 

дещо зросла (з 12,45 у 1925 р. до 23,8 % у 

1927 р.) [12, с. 130]. Це явище викликане з 

одного боку зростанням земельної тісноти і, 

з іншого – поступовим збільшенням 

виробничої потужності верхівки села. 

Відсоток селян-здавців навпаки за 10 після-

жовтневих років виріс. У 1917 р. їх було 

13,2 %, а в 1927 р. – 15,4 % [3, с. 24]. Це 

явище пояснюється зміною соціального 

стану здавців землі в оренду. До 1917 р. 

контингент здавців становили поміщики і 

куркулі, а в 20-х роках – незаможні селяни, 

які здавали землю невеликими ділянками і 

чисельно переважали категорію дореволюційних 

здавців. Здавцями землі в 20-х роках були в 

основному безпосівні та малопосівні 

господарства. 

Міць селянських господарств значно 

залежала від наявності робочих рук. На 

Лівобережжі у 1927 р. переважали господарства 

з одним чоловіком (66,1 %), тобто 

господарство вела одна сім’я. Двох 

робітників мали ті господарства, в яких 

батько і дорослий син вели спільне 

господарство (17,8 %). Кількість господарств, 

що мали трьох робітників становила 5,7 %, а 

чотирьох – 0,7 %. Без робітників були 

господарства вдів – 10,5 % [12, с. 134]. Така 

ж сама тенденція спостерігалася і по всій 

Україні, але порівняння даних за окремими 

групами приводить до висновку, що 

забезпеченість робочими руками на 

Лівобережжі була вищою за пересічну по 

усіх регіонах. 

Важливу роль для стабільності і розвитку 

селянського господарства відігравала їхня 

забезпеченість робочими руками по засівним 

групам. Чим більше землі мало господарство, 

тим більше робочих рук воно потребувало. 

На 100 селянських господарств Лівобережжя 

забезпеченість робочою силою по засівних 

групах була такою: без засіву та із засівом до 
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0,09 дес. – 188; 0,01-1,00 дес. – 204; 1,01-

2,00 дес. – 213; 2,01-3,00 дес. – 232; 3,01-

4,00 дес. – 254; 4,01-6,00 дес. – 282; 6,01-

8,00 дес. – 323; 8,01-10,00 дес. – 349; 10,01-

16,00 дес. – 461; 16,01 дес. та більше – 461 [3, 

с. 28]. Тобто, кількість робочих рук 

збільшувалася у бік зростання господарств із 

засівом. Таким чином, кожне селянське 

господарство намагалося забезпечити себе 

достатньо робочою силою. 

Ще однією із головних умов економічної 

стабільності господарства була наявність у 

ньому реманенту та робочої худоби. 

Динаміку забезпеченості селянських господарств 

реманентом з 1925 р. по 1928 р. можна 

простежити за таблицею 1. 
 

Таблиця 1 

Забезпеченість селянських господарств Лівобережжя реманентом 

(за даними весняних переписів) [7, с. 176; 11, с. 145] 

 

роки 

госп-в, де немає знаряддя 

на оранку і сівбу 

на 100 господарств припадає 

реманенту 

плугів та букерів борін всяких сіялок всяких 

1925 

1926 

1927 

1928 

30,6 

29,8 

27,8 

29,0 

56,0 

56,8 

57,6 

55,6 

75,7 

77,3 

83,1 

77,8 

6,2 

6,4 

7,2 

7,5 

 

Як видно з таблиці 1, у селянських 

господарствах не відбувалося збільшення 

кількості реманенту. Це пояснювалося 

утискуванням з боку держави, яка будь-яке 

поліпшення економічного становища госпо-

дарства розцінювала як ознаку обкуркулення. 

Забезпечення селянських господарств 

робочою худобою в незначній мірі  

поліпшилось: кількість господарств без 

робочої худоби зменшилась, а з робочою 

худобою збільшилась. Однак, селяни 

побоюючись податкового тиску, не 

поспішали різко збільшувати поголів’я 

худоби (таблиця 2). 

 

Таблиця 2 

Угрупування селянських Лівобережжя господарств за забезпеченістю робочою худобою 

у 1925-1928 рр. [11, с. 150; 12, с. 146] 

роки 

на 100 господарств припадає 

без робочої 

худоби 

з однією 

головою 
з двома головами 

з трьома 

головами 

з чотирма і 

більше 

1925 

1926 

1927 

1928 

39,6 

38,6 

35,0 

33,1 

44,9 

43,3 

44,8 

46,4 

13,0 

15,1 

16,6 

17,1 

2,0 

2,4 

2,8 

2,7 

0,5 

0,6 

0,8 

0,7 

 

Основною тягловою силою в індивідуальному 

селянському господарстві були коні та воли. 

Селянин, який не мав їх, втрачав можливість 

вести самостійне господарство. Коні – більш 

продуктивна худоба і селяни за сприятливих 

умов намагалися збільшувати їх поголів’я. 

Динаміка росту поголів’я коней у селянських 

господарствах Лівобережжя у 1923-1928 рр. 

була такою: 1923 р. – 908 463 голів, 1924 р. – 

894 953, 1925 р. – 900 093, 1926 р. – 991 395, 

1927 р. – 1 069 724, 1928 р. – 1 174 395 [3, 

с. 84]. Тобто, за п’ять років кількість 

поголів’я коней збільшилось на 29,3 % 

(приблизно на третину). 

Окрім коней певне місце в селянському 

господарстві займали воли. Динаміка 

поголів’я волів у селянських господарствах 

Лівобережжя 1923-1928 рр. була такою: 

1923 р. – 260 474 голів, 1924 р. – 307 784, 

1925 р. – 299 731, 1926 р. – 336 778, 1927 р. – 

333 450, 1928 р. – 315 026 голів [3, с. 86]. 

Аналіз статистичних даних показує, що до 

1926 р. відбувався ріст поголів’я волів і в 

порівнянні з 1923 р. збільшився на 29,3 %. 

Однак у 1927-1928 рр. їх питома вага 

зменшилась і в 1928 р. становила 94,47 % по 

відношенню до 1926 р. Це пояснювалося 

тим, що воли менш продуктивна худоба, ніж 

коні. 

Забезпеченість господарства землею, 

худобою та реманентом визначали соціальну 

структуру селянства. У 20-ті роки ХХ ст., 
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коли питання соціальної приналежності 

селянина до тієї чи іншої групи було 

актуальним, не було єдиного принципу 

визначення бідняцьких, середняцьких та 

заможних господарств. Серед науковців та 

партійно-державних діячів не було 

одностайної думки, за якою ознакою 

групувати селянські господарства у соціальні 

групи: чи то за наявною кількістю земельного 

наділу, худоби, або реманенту. Класифікація 

за натуральними показниками не давала 

повної і правильної оцінки соціального стану 

господарства. Тому ми у своєму дослідженні 

використали принцип групування селянських 

господарств, якого дотримується провідний 

вчений-аграрник В. В. Калініченко – за 

вартістю засобів виробництва, що були в 

наявності у селянських господарств. До бідних 

селянських господарств належали ті, які не 

мали засобів виробництва або мали до 

200 карбованців, до середняцьких ті, що мали 

– від 201 крб. до 1 600 крб, до заможних – 

від 1 601 крб. і більше [2, с. 27]. За цим 

принципом соціальну структуру селянства 

по групах за вартістю засобів виробництва 

Лівобережжя можна характери-зувати так: 

відсоток бідняцьких господарств у 

досліджуваному нами регіоні становив 

13,46 %, середняцьких – 80,67 %, заможних – 

5,87 % [9, с. 2, 4, 74.]. 

Динаміка соціальної структури селянства 

Лівобережжя за перше післяреволюційне 

десятиліття (1917-1927 рр.) була такою: 

 

Таблиця 3 

Зміна соціальної структури селянських господарств Лівобережжя за 1917, 1920, 1922 та 1927 рр. 

[Складено і підраховано автором на основі: 3, с. 76; 5, с. 48-49; 12, с. 131] 

 

рік 

пролетарські напівпролетарські 
звичайні 

товаровиробницькі 

дрібнокапіта- 

лістичні 

селянські господарства 

в цілому 

тис. 

госп-в 
% 

тис. 

госп-в 
% 

тис. 

госп-в 
% 

тис. 

госп-в 
% 

тис. 

госп-в 
% 

1917 

1920 

1922 

1927 

273,8 

114,8 

120,2 

71,8 

32,5 

13,2 

13,2 

5,9 

205,6 

312,7 

326,7 

196,0 

24,4 

35,9 

35,9 

16,1 

278,9 

402,4 

420,7 

880,3 

33,1 

46,2 

46,2 

72,3 

84,3 

40,9 

42,8 

72,5 

10,0 

4,7 

4,7 

5,7 

842,6 

870,9 

910,6 

1217,6 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

 

Як видно з таблиці 3, за цей період 

кількість бідняцьких господарств зменшилась 

у відсотковому відношенні у 5,5 разів, 

середняцьких збільшилась у 2,2 рази, у 

1,8 разів зменшилась кількість дрібнокапіта-

лістичних (заможних) господарств. Таким 

чином, основу сільськогосподарського 

виробництва у розглядуваний нами період 

становили середняцькі господарства. Про 

осереднячування села свідчать і дані 

соціального перерозподілу селянських 

господарств Лівобережжя по групах в 

залежності від земле забезпечення. 

 

Таблиця 4 

Соціальний перерозподіл селянських господарств Лівобережжя по групах в залежності від забезпеченості 

засівною площею в 1927 році в порівнянні з 1924 роком в абсолютних числах
 

[Складено на основі: 6, с. 10] 
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Як видно з таблиці 4, абсолютні дані теж 

свідчать про переважання середняцьких 

господарств. Таким чином, у 20-х роках ХХ 

століття у період непу відбулося осередня-

чування села. Значно зменшилась кількість 

бідняцьких господарств у зв’язку з тим, що 

селяни отримали землю і отримали змогу 

працювати на ній, а завдяки розвитку 

ринкових відносин поліпшувати економічний 

стан своїх господарств. В той же час значно 

зменшилась кількість заможних господарств, 

які за умов регулювання державою земельних 

відносин та обмеження їх економічної 

діяльності не могли становити будь-якої 

загрози радянській владі. 

Вивчаючи досвід господарювання селян-

одноосібників у період непу, слід мати на 

увазі, що сьогодні змінилися історичні 

умови, і зокрема економічні, науково-

технічні. Змінилися й ментальні пріоритети 

українського суспільства, послабилося бажання 

працювати на землі. Однак, тим у кого це 

бажання залишилося не обійтися без державної 

допомоги, без сприяння і підтримки з боку 

влади. 
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УДК 94(470.23+57)«1921-1930» 
О. М. Орленко 

 
 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА НА СЕЛІ 
у 20-х роках ХХ ст. 

(НА ПРИКЛАДІ ПЕТРОГРАДСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ) 
 
 

Проаналізовано політику радянської держави в 20-х роках ХХ ст., спрямовану на 
відновлення системи оподаткування на селі, визначено її особливості на прикладі 
Петроградської губернії як певної специфічної господарської одиниці. Зроблено 
висновок, що губернія відзначалася власною ініціативою в організації системи 
сільськогосподарського оподаткування і звільненням від податку значної частини 
малозабезпечених селянських господарств у перші роки непу. Зазначено, що податкова 
політика на селі в досліджуваний період виконувала не лише фіскальну функцію, а й була 
засобом тиску на приватнокапіталістичні елементи. 

Ключові слова: нова економічна політика, продподаток, сільсько-господарський 
податок, куркульство. 

 

Проанализировано политику советского государства в 20-е годы ХХ в., 
направленную на возобновление системы налогообложения в деревне, определены ее 
особенности на примере Петроградской губернии как определенной специфической 
хозяйственной единицы. Сделано вывод, что губерния отличалась собственной 
инициативой в организации системы сельскохозяйственного налогообложения и 
освобождением от налога значительной части малоимущих сельских хозяйств в 
первые годы нэпа. Указано, что налоговая политика в деревне в исследуемый период 
выполняла не только фискальную функцию, а и являлась средством давления на 
частнокапита-листические элементы. 

Ключевые слова: новая экономическая политика, продналог, сельско-хозяйственный 
налог, кулачество. 

 

In the article the policy of the soviet state in 20
th
 of XX century, directed on restoration of the 

system of taxation in village, is analysed and peculiarities of the system on an example of 
Petrograd province as definite specific economic unit are defined. It is made a conclusion, that 
the province had its own initiative in the process of organization of the system of the agricultural 
tax and that clearing of the tax a considerable part of farms in the first years of NEP was 
characteristic. It is said, the tax policy in the village in investigated period carried not only the 
fiscal function, but also was the mean of making a pressure on the private capitalists elements. 

Key words: new economic policy, the food tax, the agricultural tax, kulak. 

 

 

Питання про місце і роль податкової 

системи в Україні сьогодні особливо важливе 

за умов формування нової економічної моделі 

функціонування народногосподарського 

комплексу. Виважена податкова політика – 

це запорука економічного прогресу України. 

Трансформаційні процеси у народному 

господарстві нашої держави, зокрема в 

аграрному секторі, стимулюють звернення як 

дослідників-фахівців, так і широкої 

громадськості до специфіки перебігу 

господарських перетворень у різні роки 

нашого історичного минулого. 

Актуальність статті зумовлена необхідністю 

дослідження історичного досвіду та 

використання його в сучасному аграрному 

секторі з урахуванням теперішніх особливостей 

та потреб. 20-ті роки ХХ ст. є показовими у 

цьому відношенні, адже саме в період 

реалізації нової економічної політики 

реформаційні процеси в сільському 

господарстві набули найбільшого розмаху. 

Питанням радянської податкової політики 

в Україні в роки нової економічної політики 

присвячено чимало наукових праць [2]. 

Досліджували неп у сфері сільського 
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господарства також російські науковці як 

сучасності [7], так і радянського періоду 

[1;3]. У зазначених працях переважно 

висвітлена податкова політика на селі в 

загальнодержавному масштабі. Серед праць 

дослідників регіональної податкової політики, 

інформативною є робота Є. М. Старовойтової 

[13]. Крізь призму функціонування податкових 

органів у Петрограді в 1921-1923 рр. автор 

розглядає організацію процесу стягнення 

сільськогосподарського оподаткування. Однак, 

комплексна праця з питань податкової 

практики на селі на прикладі Петроградської 

губернії в роки непу, на жаль, відсутня. Мета 

статті і полягає в спробі надати всебічний 

аналіз реалізації сільськогосподарського 

податку в Петроградській губернії у 

зазначений період на підставі опрацювання 

архівних матеріалів, статистичних даних, 

періодичних видань як досліджуваного 

періоду, так і сучасності. 

Початок проведенню податкової реформи 

на початку 20-х років ХХ ст. поклав Х з’їзд 

партії, який проголосив заміну продрозкладки 

продподатком, що мав бути меншим за 

розміром та покривати лише мінімальні 

потреби армії, міських робітників та 

неземлеробського населення [11, с. 200-202]. 

Українські дослідники вказують на супереч-

ливість нового податку. Зокрема, О. Пиріг 

зазначає, що натуральним податком почали 

обкладати усі галузі господарювання, адже 

одночасно відбулося встановлення зборів на 

мед, солому, сіно, продукти городництва і 

баштанництва, фрукти, курячі яйця, молоко 

та молочні продукти, м’ясо тощо [8, c. 99]. 

Головною метою введення продподатку 

було попередження селянських виступів, 

адже лише нещодавно було придушено 

виступи робітників і повстання в Кронштадті. 

Таким чином, задля недопущення антира-

дянських виступів на селі, влада була 

змушена піти на створення у селян стимулів 

до відновлення та розширення господарства, 

збільшення виробництва та реалізації 

сільськогосподарської продукції. Саме 

продподаток мав вирішити поставлені цілі, 

адже він носив фіксований характер та був 

заздалегідь визначеним. 

Згідно Декрету ВЦВК від 21 березня 

1921 р. «Про заміну продовольчої та 

сировинної розкладки натуральним податком» 

вводився натуральний податок на сільсько-

господарську продукцію. Проголошувалося, 

що податок буде стягуватися залежно від 

врожаю, кількості їдоків в господарстві, 

наявності худоби в ньому та носити 

прогресивний характер [11, с. 212]. 

Згідно Декрету РНК від 21 квітня 1921 р. 

селянські господарства Петроградської 

губернії для сплати продподатку поділялись 

на групи в залежності від кількості землі, 

якою володіли. Так, у Петроградській 

губернії із 141 029 господарств підлягали 

оподаткуванню 93 383. Отже, близько 

33,8 % господарств були звільнені від сплати 

податку, оскільки відносилися до безземельних 

чи до забезпечених землею менше, ніж 

1 десятина на господарство. За даними 

Петроградського повіту частка неоподаткованих 

господарств становила вже 53,4 % із 

загальної кількості в 7 407 господарських 

одиниць. Крім того, серед оподаткованих 

господарств переважали такі, що володіли 

менше, ніж 1 десятиною землі на члена сім’ї 

[14, с. 184-185]. 

Місцева влада чітко дотримувалася 

рекомендацій із Москви. Так, відповідно до 

законодавчих постанов центральної влади, 

було відновлено Петроградський губернський 

продовольчий комітет. Саме на нього 

покладалися обов’язки з організації процесу 

стягнення продподатку [13, с. 111-112]. Крім 

того, за виконанням продовольчої кампанії 

встановлювався державний контроль. Так, у 

повітах створювалися повітові продовольчі 

штати, використовувалася практика відрядження 

до повітів уповноважених Губернського 

виконавчого комітету, працювали виїзні 

сесії народних судів. Зокрема, у Петро-

градській губернії за період з 18 грудня 

1921 р. по березень місяць 1922 р. за несплату 

продподатку було порушено 2 625 справи, із 

них розглянуто і передано до революційних 

трибуналів та народних судів 1 227, а 

1 153 особи засуджено до різних видів 

покарань [15, с. 135-136]. 

Необхідно зазначити, що не все, заплановане 

в сфері оподаткування, реалізовувалося 

одразу. Так, у звіті Губернського продоволь-

чого комітету повідомлялося, що припущення 

щодо завершення продовольчої кампанії та 

виконання всіх 100 % завдань ще не 

виправдалися через відсутність у селян 
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продукції [15, с. 123]. Це було викликано 

двома причинами. По-перше, одночасно зі 

стягненням продподатку Губернському продо-

вольчому комітетові доводилося стягувати і 

насіннєву позичку. Варто зазначити, що 

остання надавалася селянам державою на 

початку посівної кампанії та передбачала 

повернення протягом року з відсотками. По-

друге, важливим було і те, що часто 

показники врожайності були значно нижчими 

за визначені для Петроградської губернії, і 

просто об’єктивно їх не можливо було 

повністю виконати. 

Декретом ВЦВК від 10 травня 1923 р. 

натуральний податок об’єднувався з іншими 

податками, що стягувалися з сільського 

населення, під назвою єдиного сільськогоспо-

дарського податку [16, с. 338-339]. Оскільки 

Петроградська губернія належала до числа 

регіонів із грошовою формою сільськогоспо-

дарського податку, продовольчий апарат був 

ліквідований. Його податковий підвідділ у 

квітні 1923 р. було включено до складу 

Губфінвідділу у вигляді Особливої частини 

(відділу) з сільгоспподатку [18, арк. 1]. Слід 

зазначити, що організація податкової справи 

в губернії проходила у повній відповідності з 

вказівками та рекомендаціями центральної 

влади [13, с. 77]. 

Оподаткування сільськогосподарським 

податком у 1923 р. порівняно з продподатком 

1922 р. дало в Петроградській губернії на 

11 % менше надходжень [18, арк. 3]. Це 

пояснювалося введенням знижок в опо-

даткуванні не лише за стихійні лиха і тому 

подібні причини, а й наданням їх мало-

потужним селянським господарствам. Якщо 

взяти до уваги той факт, що в минулорічну 

податкову кампанію селяни сплачували ще й 

грошові податки, очевидно, що сільсько-

господарський податок був легшим для 

селянина. Так, у Петроградський губернії 

середній показник тягаря оподаткування 

одного господарства зменшився на 40 % 

[18, арк. 3]. 

Податкова кампанія 1923/1924 б.р. супро-

воджувалася ліквідацією Наркомату про-

довольства РРФСР та його місцевих органів 

та переходом до грошової форми оподатку-

вання. Так, із січня 1924 р. сільськогоспо-

дарський податок став стягуватися у 

грошовій формі по всій країні [7, с. 219]. 

Також, відбувалася диференціація розміру 

податку відповідно до родючості землі, 

наявності худоби та інших умов. Біднякам і 

родинам червоногвардійців надавалися 

пільги. Крім того, 25 % знижка надавалася 

колективним господарствам і 10 % – 

кооперативним. На думку Г. Я. Сокольникова, 

єдиний сільськогосподарський податок був 

значним кроком у справі впорядкування 

радянської податкової системи [7, с. 220]. 

Однак, стягнення податку відбувалося не 

без труднощів. Так, у Петроградській 

губернії показник виконання губернського 

завдання з сільськогосподарського податку 

на 15 січня 1924 р. дорівнював 86 %. Слід 

зауважити, що особливо потужний вплив на 

зниження податкових внесків мав соціальний 

стан неплатників. У Петроградській губернії 

серед них все більшу частку становили 

особи незабезпечені, з яких стягнення 

податку було неможливим [19, арк. 4]. 

Згідно нового положення про сільсько-

господарський податок від 7 травня 1925 р. 

загальний розмір податку було знижено на 

40 % [7, с. 250]. Збільшувалася частка 

податку, що передавалося до волосного 

бюджету. Стягнення податку відбувалося 

спеціальними волосними податковим комісіями, 

до складу яких входили представники 

бідноти, суспільних організацій і профспілок. 

Ставки податку диференціювалися залежно 

від врожаю та цін на сільськогосподарську 

продукцію за останні три роки [7, с. 250]. 

Зазначене положення діяло протягом 

1925 р., a 25 квітня 1926 р. воно було 

замінене новим. За ним, оподаткуванню 

підлягали не лише доходи селянства від 

землі та худоби, а й від неземлеробських 

заробітків і спеціальних галузей сільського 

господарства [7, с. 251]. Встановлювалися 

єдині ставки для більшої частини країни. 

Якщо раніше біднота звільнялася від 

податку за кількістю землі і худоби, то за 

новим положенням звільнення відбувалося 

за сукупністю доходів від усіх джерел. Нове 

положення встановлювало неоподаткований 

мінімум доходів – 28 крб на душу. Відбулося 

також збільшення прогресії ставок: для 

заможних верств: від 12 до 22 % сукупного 

доходу, а для малопотужних селянських 

господарств – від 2 до 4 % [9, с. 61-62]. 

Таким чином, нове положення посилило 
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класовий характер сільськогоспо-дарського 

податку. 

Зазначені зміни вплинули на результативність 

податкової кампанії 1925/1926 б.р. Так, у 

Ленінградській губернії на 1 травня 1926 р. із 

початку кампанії по стягненню сільсько-

господарського податку надійшло 1 млн 

707 тис. 134 крб, тобто показник виконання 

становив 91,8 % [20, арк. 21]. 

Однак, не зважаючи на вказані успіхи, у 

резолюції XV конференції ВКП(б) застерігалося, 

що не можна розглядати селянство лише як 

об’єкт обкладання. Зазначалося, що погляд на 

податки як основний засіб викачки грошей із 

села був хибним і міг призвести до 

призупинення розвитку виробничих сил села, 

зниження товарності сільського господарства 

[17, с. 1304-1317]. У той же час, податкова 

політика була побудована на класовому 

принципі: основний податковий тягар лягав 

на заможні верстви селянства. 

Наприкінці 1927 р. були досягнуті значні 

успіхи в соціалістичній індустріалізації. 

Проте, сільське господарство відставало від 

промисловості. Виникла потреба реконструкції 

сільського господарства шляхом створення 

великого суспільного землеволодіння [3, 

с. 125]. У зв’язку з цим виникло нове 

завдання – ліквідація куркульства як класу, а, 

отже, потрібна була і перебудова системи 

сільськогосподарського оподаткування. 

Протягом податкової кампанії 1927/28 р. 

Ленінградський фінвідділ вдався до інно-

ваційності в роботі з обліку об’єктів 

оподаткування сільськогосподарським  

податком. Так, замість системи обліку 

об’єктів за списками, що діяла на той час, 

облік здійснювався за так званими  

подвірними книгами. Остання передбачала 

універсальну реєстрацію елементів селянського 

господарства і селянського двору. У ній 

відбувалася реєстрація кожного члена родини 

окремо, вказуючи ім’я, по-батькові та 

прізвище, а також дату народження. 

Нововведення Ленінграду з обліку їдоків 

було вкрай актуальним. Даний досвід міг 

гарантувати неможливість приписки «мертвих 

душ» у господарстві та попередити приховання 

з боку платників об’єктів оподаткування [21, 

с. 12]. Однак на практиці дане нововведення 

зазнало краху. Це пояснювалося тим, що 

податкові органи не змогли налагодити 

правильну та ефективну організацію справи: 

відбулося падіння податкових надходжень 

через затримку в обліку об’єктів, нарахуванні 

та збору податку. Як наслідок, у 1927/28 р. у 

Ленінградському окрузі надійшло лише 

847 275 крб. сільськогосподарського податку 

(55,4 % виконання), а по області в цілому – 

5 877 832 крб. (66,8 %) [10, с. 7]. 

2-8 лютого 1928 р. відбулася Всесоюзна 

нарада з єдиного сільськогосподарського 

податку. На ній, заступник наркомфіну 

М. І. Фрумкін наголосив на необхідності 

збільшення загальної суми податку приблизно 

на 25-30 %. На його думку, досягти цього 

можливо було шляхом посилення оподатку-

вання заможних господарств, збільшення 

оподаткування неземлеробських доходів. У 

підсумковій резолюції наради діюча система 

сільськогосподарського оподаткування була 

визнана такою, що виправдала себе. Однією 

з проблем було названо питання більш 

повного обліку усіх доходів селянського 

господарства [5, с. 3-5]. 

Резолюція наради була врахована під час 

розробки нового положення про єдиний 

сільськогосподарський податок, що було 

прийняте 21 квітня 1928 р. [4, с. 4-5]. За ним, 

посилилося оподаткування заможної верхівки 

села. Для куркульських господарств був 

уведений індивідуальний облік оподаткованого 

доходу. Значно зріс крок прогресії податку. 

Відбулося збільшення відсотку оподаткування 

неземлеробських заробітків. У ході практичної 

роботи виявилося переобкладання господарств. 

Постановою РНК СРСР від 11 вересня 

1928 р. було надано вказівку переглянути 

індивідуальне обкладання середняцьких 

господарств [7, с. 269]. Проте, зміни в 

реалізації сільсько-господарського податку, 

що мали місце в 1929 р. продовжували 

тенденцію наступу на куркульські господарства 

і заможні верстви на селі [7, с. 274]. 

У 1930/31 б.р. до оподаткування єдиним 

сільськогосподарським податком вперше 

були включені доходи від городництва в 

межах самого Ленінграду. Метою даного 

нововведення було полегшення податкового 

тягаря трудовим городницьким господарствам, 

а також більш швидкий розвиток даної 

галузі. Відбулася перевірка результатів 

застосування сільськогосподарського податку 

порівняно з оподаткуванням міськими 
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податками за 1928/1929 р. Як наслідок, були 

оброблені податкові дані по 196 

городницьким господарствам Ленінграду 

[6, с. 3]. До їх складу ввійшли 108 

господарств, що підлягали оподаткуванню 

в загальному порядку та 88 куркульських 

господарств, залучених до сільськогосподар-

ського податку індивідуально. Співставлення 

сумарних даних за вказаними категоріями 

господарств щодо ставок оподаткування, 

показало зниження податку на 18,5 % у 

господарств, оподаткованих у загальному 

порядку, та збільшення на 4 % у 

куркульських господарств. Таким чином, 

оподаткування городницьких господарств 

сільськогосподарським податком успішно 

виконувало покладену на нього функцію 

посилення класовості оподаткування [6, с. 4]. 

У 1930 р. постановою ЦВК і РНК від 

2 вересня 1930 р. «Про податкову реформу» 

були проведені кардинальні перетворення 

структури платежів [12]. У 1931 р. приймається 

ще кілька постанов, що коригували хід 

податкової реформи. Корінним чином було 

переглянуто єдиний сільськогосподарський 

податок із метою сприяння росту великого 

колективного господарства. Ще більше 

посилювався податковий прес на куркульські 

господарства. 

Отже, реформування радянської податкової 

системи на селі у 20-ті роки ХХ ст. 

здійснювалося не лише з метою зменшення 

податкового тягаря на селянство, а й заради 

підвищення ролі й ефективності оподаткування 

у викачуванні із села коштів на потреби 

держави, і, перш за все, для здійснення 

індустріалізації. Реалізація сільськогоспо-

дарського податку в Петроградській губернії 

мала свої особливості. Так, із початку 

введення продподатку значна частина 

господарств губернії були звільнені від його 

сплати. У той же час, Петроградська 

губернія була одним із перших регіонів, де 

оподаткування в 1923 р. стало проводитися в 

грошовій формі. Крім того, місцеві податкові 

органи часто вдавалися до інноваційності в 

своїй діяльності (наприклад, введення 

подвірних книг). Однак, для досліджуваного 

регіону були характерні і загальнодержавні 

тенденції: класовий принцип оподаткування, 

поступове зростання тиску на заможні 

версти на селі та курс на ліквідацію 

куркульства з кінця 20-х років ХХ ст. 
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АГРАРНЕ ПИТАННЯ В ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В. ПЛЕВЕ 
 
 

Розкрито погляди міністра внутрішніх справ Російської імперії В. Плеве на аграрне 
питання в Росії початку ХХ ст. Досліджено вплив поглядів міністра на роботу 
Редакційної комісії Міністерства внутрішніх справ. 

Ключові слова: Редакційна комісія, аграрне питання, консерватизм, землеволодіння, 
викупні платежі, селянське законодавство. 

 

Раскрыто взгляды министра внутренних дел Российской империи В. Плеве на 
аграрный вопрос в России начала ХХ в. Исследовано влияние взглядов министра на 
работу Редакционной комиссии Министерства внутренних дел. 

Ключевые слова: Редакционная комиссия, аграрный вопрос, консерватизм, землевладение, 
выкупные платежи, крестьянское законодательство. 

 

Article reveals the views of the Minister of Internal Affairs of the Russian Empire V. Pleve on 
the agrarian question in Russia’s early twentieth century. The author examines the impact of 
views Minister context of the drafting committee of the Ministry of Interior. 

Key words: Editorial Committee, the agrarian question, conservatism, land ownership, 
redemption payments, peasants legislation. 

 

 

Вячеслав Константинович Плеве (1846-

1904) – відомий російський державний діяч, 

який відіграв значну роль у політичних 

подіях у Росії на початку ХХ ст. У 1902 р. 

після вбивства Д. С. Сипягіна його було 

призначено міністром внутрішніх справ 

Російської імперії. Прихильник крайніх  

консервативних поглядів, В. Плеве вважав, 

що мир і порядок в імперії можна 

підтримувати лише твердою, безкомпромісною 

політикою. Сам міністр загинув від рук 

терориста в липні 1904 р. Його діяльність не 

залишилася поза увагою істориків, проте така 

її сторінка, як аграрна політика, майже не 

висвітлена. Джерельна база представлена в 

основному архівними матеріалами, серед 

яких законодавчі акти, протоколи засідань та 

праці Редакційної комісії Міністерства 

внутрішніх справ тощо. 

Автор запропонованої публікації ставить 

за мету дослідити погляди В. Плеве на 

аграрне питання та з’ясувати їх вплив на 

роботу Редакційної комісії Міністерства 

внутрішніх справ, на яку покладалося завдання з 

перегляду попереднього законодавства про 

селян відповідно до соціально-економічного 

та суспільно-політичного розвитку країни. 

2 квітня 1902 р. за дорученням бойової 

дружини есерів студент С. Балмашов п’ятьма 

пострілами застрелив Д. Сипягіна. Смерть 

міністра внутрішніх справ викликала серйозний 

суспільно-політичний резонанс. Новим 

міністром внутрішніх справ Микола ІІ 

призначив В. Плеве. Вибір цієї кандидатури, 

на нашу думку, зумовлювався як 

об’єктивними, так і суб’єктивними 

факторами. Щодо об’єктивних. В. Плеве, по-

перше, фаховий юрист. По-друге, у 38 років 

був сенатором. По-третє, мав досвід роботи 

на високих державних посадах. Стосовно 

суб’єктивних. В очах імператора, царської 

сім’ї В. Плеве мав стійкий образ консерватора, 

вірного слуги царю, захисника трону та 

Вітчизни. З цією постаттю пов’язаний 

черговий етап в історії Редакційної комісії 

Міністерства внутрішніх справ. 

Становлення поглядів В. Плеве на аграрне 

питання відбулося у другій половині 1880-х 

– на початку 1890-х рр. Це був період 

гострої аграрної кризи, формування 

законодавства у традиціях правління 

Олександра ІІІ. Як заступник міністра 

внутрішніх справ він брав активну участь в 

урядових заходах із формування аграрної 
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політики. Так, наприклад, він очолював 

Комісію з приводу падіння цін на 

сільськогосподарську продукцію в Росії 

(1888 р.), Комісію з перегляду положення про 

волосні суди та складання проекту правил 

про впровадження судових справ у земських 

начальників (1889 р.) тощо, упродовж тривалого 

часу він був представником Міністерства 

внутрішніх справ у Комісії для обговорення 

питання про заходи з підтримки дворянського 

землеволодіння, а згодом брав участь у 

Нараді по справах дворянства (1897-1901 рр.). 

Потрібно віддати належне В. Плеве, адже він 

одним із перших у Російській імперії, 

очолюючи у 1888 р. Комісію з приводу 

падіння цін на сільськогосподарську продукцію 

в Росії, визнав, що сільське господарство 

країни катастрофічно відстає за темпами 

розвитку від сільського господарства євро-

пейських країн. 

Селянське питання В. Плеве вважав 

наріжним каменем внутрішньої політики  

уряду. Зокрема, про це він заявив у розмові з 

В. Грингмутом – видавцем «Московських 

відомостей» 8 грудня 1903 р. Висловлюючись 

стосовно перспектив країни, він зауважив, 

що, на його думку, існує чотири невідкладних 

питаннях, вирішення яких фундаментально 

позначиться на подальшому розвитку імперії. 

З-поміж них на першому місці – селянське 

питання, на другому – єврейське, на третьому – 

освітнє, на четвертому – робітниче [1, с. 291]. 

Виступаючи перед чинами Міністерства 

внутрішніх справ із нагоди 100-ї річниці 

відомства 29 грудня 1902 р., В. Плеве зачепив 

і аграрне питання. Він наголосив на тому, що 

«найважливішим завданням сучасності є 

упорядкування селянської справи, …оскільки 

Росія – селянська держава, а тому все, що 

зміцнює селянство, зміцнює нашу державну 

міць» [2, арк. 87]. Цікаво, що такі міркування 

звучали в унісон думкам П. Столипіна. 

Останній, проводячи аграрну реформу, 

вважав: «Отже, найголовніше наше завдання – 

зміцнити низи. У них вся сила країни. Їх 

більше 100 мільйонів! Буде здоровим і міцним 

коріння держави, повірте – і слова 

Російського Уряду по-іншому зазвучать 

перед Європою і цілим світом...» [3, с. 85]. 

Однак покращення добробуту селян, 

їхнього правового статусу В. Плеве вбачав в 

іншому, ніж С. Вітте та П. Столипін. На його 

думку, зміцнити соціально-економічне 

становище селянства можна було лише 

шляхом зосередження у селян колосального 

земельного фонду, їхнього прикріплення до 

землі, унеможливлення обезземелення та 

пролетаризації. Фактично йшлося про 

«своєрідну консервацію» селянства як 

окремішнього соціального стану від капіта-

лістичних викликів кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. у Російській імперії. 

Про своєрідну еволюцію поглядів нового 

голови Редакційної комісії свідчить його 

лист від 31 серпня 1903 р. до А. Кіреєва. У 

ньому В. Плеве аналізував суспільно-політичні 

негаразди, що мали місце в країні. Їхні 

витоки він убачав у дисбалансі між суспільно-

політичними та соціально-економічними 

реаліями і моделлю управління. На його 

переконання, сучасна йому ситуація була 

позначена насамперед «докорінними змінами 

народногосподарського укладу». Сутність 

цих змін, на переконання В. Плеве, полягали 

у стрімкій трансформації натурального 

господарства у грошове [4, с. 201-203]. 

Тобто ми можемо говорити про те, що 

міністр внутрішніх справ був людиною 

мислячою, адекватною, яка зналася на 

особливостях загальноекономічного та 

суспільно-політичного поступу. Сенатор 

Є. Феоктистов про В. Плеве писав: «…он 

совмещал в себе немало достоинств – 

значительный ум, громадную память и 

способность работать без отдыха; не было 

такого трудного дела, которым он не в 

состоянии был бы овладеть в течение 

самого непродолжительного времени» [5, 

с. 249] (цитуємо мовою оригіналу для 

достовірного відтворення сутності – З.С.). 

Очоливши Міністерство внутрішніх справ, 

В. Плеве розпочав активну діяльність у 

Редакційній комісії за двома напрямами: 

реорганізація кадрового складу та структури, 

формулювання принципів та концептуальних 

засад діяльності. 

До роботи у Редакційній комісії міністр 

внутрішніх справ додатково запросив 

О. Ликошкіна (обер-прокурор цивільного 

касаційного департаменту Сенату), 

Г. Савича, В. Гурко (голова Земського відділу), 

І. Дурново, О. Кривошеїна. Під час 

безпосереднього напрацювання проектів до 

складу Редакційної комісії за клопотання 
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В. Гурко та згодою В. Плеве було кооптовано 

П. Зубовського (молодший помічник 

діловода Земського відділу Міністерства 

внутрішніх справ), І. Цизарева (приват-

доцент кафедри права Петербурзького 

університету), П. Шиловського (службовець 

Міністерства внутрішніх справ, перейшов із 

судового відомства, в якому працював 

судовим слідчим), О. Зноско-Боровського 

(помічник діловода Земського відділу 

Міністерства внутрішніх справ), В. Петрова 

(помічник діловода Земського відділу 

Міністерства внутрішніх справ) [6, с. 203]. 

Як засвідчив досвід, В. Плеве підібрав 

креативну команду. Далася у знаки така риса 

його характеру, як уміння бачити «живих 

людей». Так, наприклад, О. Ликошин був 

автором проекту «Положення про надільні 

землі», В. Гурко – проекту про селянське 

управління, І. Дурново та Г. Савич – проекту 

«Положення про волосний суд». Головою 

комісії залишався О. Стишинський. Незважаючи 

на це, «душею» комісії, за спостереженнями 

О. Кривошеїна став В. Гурко [7, с. 57]. 

Як передбачав ще Д. Сипягін, організаційним 

центром Редакційної комісії став Земський 

відділ Міністерства внутрішніх справ. У його 

структурі було сформовано три тимчасові 

відділи. Кожний із них мав чітко окреслене 

поле діяльності. Так, перший відділ вивчав 

питання землекористування та цивільних прав 

селян. Другий – громадського селянського 

управління. Третій – волосного суду. Для 

налагодження конструктивної роботи комісії 

були розподілені обов’язки між її членами. 

П. Семенов повинен був, відповідно до 

спеціалізації першого відділу, розробити 

проект стосовно землекористування та цивільних 

прав селян. На П. Зубовського покладалося 

доведення до потрібної форми законопроекту 

про землекористування селян. В. Гурко, з 

урахуванням спеціалізації другого відділу, 

мав проаналізувати законодавчу базу щодо 

громадського управління селян та розробити 

новий законопроект. У цьому йому мали 

допомагати І. Цизарева, О. Зноско-Боровський. 

Г. Савич, згідно зі спеціалізацією третього 

відділу, зобов’язувався переглянути законо-

давство про волосний суд та внести 

пропозиції з його удосконалення. Його 

помічниками були П. Шиловський та 

В. Петров. 

Отже, В. Плеве до роботи над селянським 

законодавством залучив фахівців, які мали 

юридичну освіту або досвід роботи у 

правовій сфері. 

Він не обмежився лише кадровими 

новаціями. Було також удосконалено 

структуру Редакційної комісії. В її складі 

діяло тимчасово створені три відділи. Між її 

членами було розподілено обов’язки та 

напрями діяльності. Все це, за задумом 

В. Плеве, мало сприяти активній діяльності 

членів Редакційної комісії над селянським 

законодавством. 

Оновлений міністром внутрішніх справ 

каркас Редакційної комісії потрібно було 

наповнити змістом, задати напрямок діяльності. 

Тому зі властивою йому наполегливістю 

В. Плеве розпочав переосмислення попереднього 

досвіду діяльності організації О. Стишин-

ського. Потрібно зауважити, що шефу 

силового відомства довелося напрацьовувати 

ідейне наповнення діяльності Редакційної 

комісії за надто складних обставин. Так, за 

спогадами сучасників тих подій, зокрема 

В. Гурко, для царедворців інтригою залишалися 

напрямок, ідейний зміст та політична 

забарвленість діяльності Редакційної комісії, 

характер, який їй надасть В. Плеве [6, с. 159-

160, 169]. Пояснювалося це тим, що погляди 

на аграрне питання на початку ХХ ст. 

сильно різнилися, а в окремих моментах 

тісно перепліталися. Як і наприкінці ХІХ ст., 

спектр думок був надзвичайно різнобарвний. 

Частина ультра правих створила для себе із 

общини не менший фетиш, ніж революційні 

народницькі течії, хоча і вкладаючи у нього 

діаметрально протилежний смисл. Частина 

соціалістично налаштованої інтелігенції 

обґрунтовувала необхідність збереження за 

селянами станового селянського суду та 

окремішнього селянського управління . 

Подібними до таких поглядів були підходи 

консерваторів. Тезу про те, що селянство 

являє собою однорідну масу, а тому не 

потребує інтеграції у загальноросійсько-

імперський соціально-правовий простір, під-

тримували як консерватори, так і соціалісти. 

Обидва політичні табори вважали, що така 

інтеграція є шкідливою для селянства, оскільки 

деградує його. Цікавим є те, що подібні 

думки лунали і в урядових колах. Уряд 

також був проти соціальної інтеграції селян, 
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оскільки, на його переконання, у такий спосіб 

у світоглядні імперативи селянства проникала 

революційна ідеологія. Водночас окремі 

державні діячі, наприклад, Г. Євреінов, 

вважали, що діяльність Редакційної комісії 

буде відповідати духу Великої реформи 

1861 р. Тобто носитиме ліберальний характер 

[8, с. 1]. Отже, в інтелектуальному полі 

тогочасної Росії, попри незначні політично 

зумовлені розбіжності, у більшості випадків 

міцно утвердилася ідея державного протек-

ціонізму над селянами з позицій консерватизму. 

Питання про перспективи Редакційної 

комісії постали наприкінці 1902 р. В. Плеве, 

підводячи результати діяльності Д. Сипягіна 

та свої, констатував, що фактично за десять 

років діяльності було розроблено лише один 

законопроект – «Положення про надільні 

землі» Д. Семенова від 1899 р. 

Його основні ідеї та зміст виявилися 

архаїчними навіть для В. Плеве, якого 

складно було запідозрити у прихильності до 

лібералізму. Так, зокрема, у ньому йшлося 

про штучну консервацію надільного землево-

лодіння шляхом визначення межі дроблення 

та концентрації землі. Надільний фонд, 

відповідно до поглядів Д. Семенова, – заповідні 

землі. Його безпосереднє призначення – 

забезпечення селян землею. У зв’язку з цим 

заборонялося землю перетворювати на об’єкт 

ринкових економічних відносин. Ті ж селяни, 

землезабезпеченість яких була меншою за 

встановлену межу, підлягали переселенню до 

Сибіру. Проект більше відповідав реаліям 

першої половини ХІХ ст., дореформеної 

Росії. З урахуванням посилення суспільно-

політичної активності селян, а фактично, 

згідно з концепцією В. Данилова, початком 

Великої селянської революції у 1902 р., брати 

ідеї проекту Д. Семенова за основу аграрної 

політики було, на наш погляд, рівнозначно 

самогубству. 

Про невідповідність «Положення про 

надільні землі» російським реаліям початку 

ХХ ст. В. Плеве доповів імператору 23 січня 

1903 р. [9, арк. 70]. Заслуговує на увагу той 

факт, що міністр внутрішніх справ, незважаючи 

на всю консервативність своїх поглядів, 

розкритикував проект Д. Семенова. Він зміг 

переконати Миколу ІІ у необхідності 

формулювання нових підходів у вирішенні 

аграрного питання. Цікавим, із наукової 

точки зору, залишається питання про те, що 

мав на увазі В. Плеве під «новими 

підходами». Наскільки у цьому «новому» 

домінувало «добре забуте старе». 

Вище ми вже писали про те, під впливом 

яких факторів та за яких умов формувалися 

світоглядні орієнтири В. Плеве, про його 

досвід роботи у багатьох державних комісіях 

упродовж 1880-1890-х рр. Ще у 1898 р. під 

час обговорення у Комітеті міністрів питання 

про причини падіння платоспроможності 

селян у губерніях землеробського центру він 

сформулював для себе засади, на яких, на 

його переконання, має ґрунтуватися вирішення 

аграрного питання. Урядова аграрна політика, 

на його думку, мала відповідати таким 

принципам: 

1) станова окремішність селянства та у 

зв’язку з цим особливий порядок управління 

селянами; 

2) невідчужуваність селянських надільних 

земель; 

3) недоторканість основних форм 

селянського землекористування від будь-

яких насильницьких змін
 
[9, арк. 190-212]. 

Ці ж принципи були покладені ним і в 

основу діяльності Редакційної комісії. Мета 

діяльності цього органу, також сформульована 

В. Плеве, відповідала зазначеним вище 

принципам. На думку міністра внутрішніх 

справ, вона полягала у тому, щоб розробити 

постійні правила, які б сприяли зміцненню 

порядку, безпеки та добробуту селянського 

життя [9, арк. 133]. Водночас акцент робився 

на тому, що мова йде не про кардинальні 

зміни у соціально-економічному та правовому 

становищі селян, а про упорядкування, 

виправлення, розвиток правил, які оберігають 

теперішній поземельний устрій селян, їхнє 

правове та соціально-економічне становище 

[10, с. 15]. 

Обґрунтуванню цих засад у діяльності 

Редакційної комісії було присвячено 

«Особливий нарис роботи Редакційної 

комісії». Стосовно станової окремішності 

селян, йшлося про те, що такий стан справ 

зумовлено тим, що землеробство – спокон-

вічний предмет життєдіяльності селянства. 

Саме у ньому вбачалася запорука станової 

окремішності селян, їхнього способу та 

характеру життя, у межах яких 

сформувалася селянська самосвідомість. 
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Виокремлення селян в особливу соціальну 

страту, яка підлягала державному нагляду, 

вважалося правом держави, логічним наслідком 

понесених нею втрат, спрямованих на 

забезпечення селянського побуту. Пильний 

нагляд з боку держави за селянами 

пояснювався обов’язком влади пильнувати за 

тим, щоб земельний фонд забезпечував 

існування селян як стану. Необхідність 

збереження станової окремішності селянства 

зумовлювалася також, на думку властей, 

потребою захисту селян від поширення на 

них цивільного законодавства, до норм якого 

селяни не були готові. Урядовці були 

переконані, що заміна звичаєвого права 

цивільним призведе до незворотних процесів 

у житті селян. Насамперед спричинить хаос у 

землеволодінні та землекористуванні, 

спадкуванні надільними землями. Цього 

допустити було ніяк неможливо вважали 

члени Редакційної комісії. 

Збереження другого принципу, на думку 

авторів «Особливого нарису роботи Редакційної 

комісії», логічно зумовлювалося першим. 

Адже дозвіл селянам на відчужуваність 

надільних земель спровокував би неперед-

бачені для держави результати. В еконо-

мічному плані – земля стала б об’єктом 

ринкових відносин, що активізувало б 

капіталізацію аграрного сектора економіки. 

Така капіталізація зумовила б і пролета-

ризацію селянства з усіма наслідками, що 

звідсіля випливають. Відповідно порушилися 

б звичний для великих землевласників спосіб 

та уклад життя, співвідношення у балансі 

продуктивних сил села тощо. Трансформація 

базису неминуче призвела б до тотальної 

еволюції надбудови. Останнє, у розумінні 

тогочасних можновладців, було рівнозначне 

загибелі імперії. Більше всього їх насторожувала 

та обставина, що зосередження землі у 

чисельно незначної частини села, поряд із 

обезземеленням чисельно більшої частини 

села, суперечило споконвічному принципу – 

забезпеченню більшості селян землею. На 

підтвердження правильності власних суджень і 

думок, члени Редакційної комісії наводили 

досвід європейських країн. 

На користь збереження общинного земле-

користування, члени Редакційної комісії 

наводили такі аргументи. Вони вважали, що 

общинне землеволодіння давніше за подвірне. 

Воно більше поширене за подвірне. Общинне 

землеволодіння більше відповідає сутності 

російської душі. До того ж община гальмує 

пролетаризацію села. Вона сприяє розподілу 

народного багатства. Необхідність пильного 

нагляду за общиною пояснювалася низьким 

рівнем розвитку сільського господарства. 

«… опіка общини, захищаючи слабких і 

підганяючи нерадивих, повинна бути визнана 

потрібною» [10, с. 12-15]. 

У нарисі увага зверталася також на те, що 

причини незадовільного використання селянами 

родючості ґрунтів, тобто їхніх виробничих 

потужностей, слід шукати не в общинному 

землекористуванні, а у черезсмужжі та 

багатосмужжі, у розподілі економічного 

тягаря між членами общини. Тому потрібно 

не змінювати правовий статус землево-

лодіння, а об’єднувати земельні ділянки 

одного двору в один відруб та створювати на 

ньому хутори. 

У підсумку безапеляційно стверджувалося, 

що «докорінна зміна існуючого селянського 

земельного ладу, освяченого віками, не відповідає 

у багатьох випадках ні регіональним 

особливостям, ні справжнім потребам  

населення» [10, с. 15]. 

Завдання Редакційної комісії, сформульовані 

В. Плеве, мали такий зміст: 

1) зміни, доповнення та узгодження між 

собою діючих узаконень, що стосуються 

селянського управління, відповідно до сучасних 

потреб сільського населення; 

2) упорядкування діяльності волосного 

суду (у частині винесення покарань, 

вирішення майнових спорів), яка б  

ґрунтувалася на «твердих підставах, що 

відповідають народній правосвідомості»; 

3) запровадження правил, які точно 

визначають права окремих селян на різновиди 

земельних наділів; 

4) віднайдення способів, які сприяють 

розвитку особистої підприємливості населення 

та сприяють переходу селян до доскона-

ліших форм землекористування; 

5) упорядкування поземельних відносин 

селян, пов’язаними з черезсмужжям; 

6) зміцнення у селян почуття законності 

та поваги до чужих прав [9, арк. 107-110]. 

Таким чином, В. Плеве у змістову основу 

діяльності Редакційної комісії поклав як свої 

думки та ідеї, так і ті, які були сформовані в 
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інтелектуальному полі російського істеблішменту 

у 1880-1890-х рр. Певної модифікації зазнала 

технологія їхньої реалізації. З урахуванням 

обставин часу було зроблено спробу 

полегшити окремим селянам вихід із общини, 

виокремити їхні наділи у відруби, а потім їх 

перетворити на хутори. 

В. Плеве відійшов від прямолінійної тактики 

консервації села, намагаючись, водночас, 

пристосувати ідею державного протекціонізму 

над селянством до нових обставин часу. 

Такий, так би мовити, новий підхід отримав 

санкцію імператора. Маніфестом від 26 лютого 

1903 р., зокрема, наголошувалося на необхідності 

«…подальшого збереження общини та захисті 

від насильного нищення при одночасному 

полегшенні виходу окремим селянам із неї» [11]. 

Отже, ми бачимо, що В. Плеве у принципі 

вдалося на власний розсуд розібратися з тими 

ідеями, напрямками, політичними течіями 

стосовно аграрного питання, що мали місце в 

інтелектуальному середовищі тогочасної  

Російської імперії. Він запропонував авторське 

бачення сутності аграрного питання та 

власний підхід до його вирішення. Стратегічно 

вони кореспондувалися з поглядами імператора. 

Знайшли відображення на законодавчому 

рівні. 

Поза увагою Редакційної комісії опинилося 

два блоки принципових питань. На їхньому 

розгляді наполягала ліберально налаштована 

громадськість, ураховуючи високопосадовців. 

Перший блок – питання про викупні платежі 

селян. Другий – стосовно особистих прав 

селян. Міністр внутрішніх справ відмовився 

розглядати перший блок питань, мотивуючи 

тим, що його вивчали у зв’язку з ліквідацією 

кругової поруки. Аргументом на користь 

своєї позиції стосовно другого блоку питань 

він навів ту обставину, що невдовзі  

передбачався загальний перегляд цивільного 

законодавства Російської імперії. Тому 

доречніше його буде розглянути саме у 

такому контексті [9, арк. 133зв.]. 

Узагальнюючи написане вище, констатуємо, 

що, на наш погляд, найбільше зусиль до 

належного функціонування Редакційної комісії 

доклав В. Плеве. 

По-перше, підшефна йому структура зазнала 

структурних змін. 

По-друге, якісно оновився кадровий склад. 

По-третє, йому вдалося її діяльність 

наповнити реальним ідейно-теоретичним 

змістом. 

По-четверте, за В. Плеве вона перетво-

рилася у реальний центр із розробки та 

удосконалення законодавства про селян. 

Принципи, покладені в основу роботи 

Редакційної комісії, відображали не лише 

погляди В. Плеве на аграрне питання. Вони 

були співзвучні також думкам імператора, 

про що свідчить Маніфест від 26 лютого 

1903 р. Їхній зміст не суперечив концепції 

державного протекціонізму над селянами, 

сформованій за царювання Олександра ІІІ. 

Вадою цих поглядів було те, що вони 

серйозно дисонували із тими соціально-

економічними та суспільно-політичними 

процесами, які набирали потужних обертів у 

Російській імперії на початку ХХ ст. Замість 

того, щоб «випустити пар» і спрямувати 

селянську суспільно-політичну активність у 

вигідне для династії продержавне річище, 

ставку зробили на «закручування гайок» із 

незначним послабленням для малочисельної 

категорії селян. 
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УДК 94(477):2001 
В. М. Скляр, О. Є. Тверитникова 

 
 

ЕТНІЧНИЙ СКЛАД СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
на початку ХХІ ст. 

 
 

Досліджено етнічний склад сільського населення України на основі аналізу матеріалів 
перепису 2001 року. Визначено особливості територіального розміщення в Україні 
всього сільського населення, українців та представників окремих етнічних меншинних 
груп. Встановлено рівень частки українців та етнічних меншин серед сільського 
населення, з урахуванням територіальних відмінностей. 

Ключові слова: Україна, сільське населення, етнічний склад, територіальне розміщення, 
українці, етнічні меншини, компактний, малокомпактний та дисперсний типи розселення. 

 

Исследовано этнический состав сельского населения Украины на основе анализа 
материалов переписи 2001 года. Определены особенности территориального размещения 
в Украине всего сельского населения, украинцев и представителей отдельных  
этнических меньшинств. Установлен уровень удельного веса украинцев и этнических 
меньшинств в составе сельского населения, с учетом территориальных отличий. 

Ключевые слова: Украина, сельское население, этнический состав, террито-
риальное размещение, украинцы, этнические меньшинства, компактный, малокомпактный и 
дисперсный тип расселения. 

 

Article is devoted to the ethnic composition of rural population in Ukraine based on analysis 
of 2001 census material. The features of total rural population distribution in Ukraine, Ukrainians 
and members of certain ethnic minority groups were defined. A share of Ukrainians and ethnic 
minorities among the rural population were set, taking into account territory differences. 

Keywords: Ukraine, rural population, ethnic composition, population distribution, Ukrainians, 
ethnic minority group, compact, little compact types of dispersed settlement. 

 

 

Важливим завданням сучасної української 
науки, насамперед етнології, є проведення 
досліджень етнічної структури населення 
України, враховуючи її особливості за 
поселенською мережею. Власні особливості 
має і етнічний склад сільського населення 
України. Українське селянство залишається 
носієм традиційної української ідентичності, 
незважаючи на катаклізми ХХ ст. Розкурку-
лення, околгоспнення, гоніння на Церкву 
зруйнували багатовікові звичаї та традицій-
ний спосіб життя селянства. Три голодомори 
та дві світові війни ослабили його 
демографічний потенціал. Однак українське 
село продовжує залишатися «донором» 
людських ресурсів для урбаністичного 
середовища. Істотні відмінності у рівні 
життя міського та сільського населення 
сприяють продовженню міграцій сільської 
молоді. 

Попри те, що українське село належить до 
традиційної тематики вітчизняної соціо-
гуманітаристики, окремі аспекти цієї важливої 
наукової проблематики залишаються на 

сьогодні малодослідженими. Насамперед це 
стосується студіювання етнічних процесів в 
українському селі на основі аналізу 
статистичних матеріалів. 

Дослідження демографічної ситуації в 
сучасному українському селі та зважена 
наукова оцінка перспектив його розвитку 
належить О. Г. Рогожину [13]. Аналізу витоків, 
сутності та наслідків демографічної кризи в 
сільській місцевості України присвячена 
колективна монографія науковців Інституту 
демографії та соціальних досліджень імені 
М. В. Птухи НАН України [8]. Однак, 
етнічні процеси в українському селі не є 
головним об’єктом для демографічних праць. 

Фундаментальний доробок у дослідження 
етнічних процесів в Україні належить етнологам, 
мовознавцям, етносоціологам, етногеографам 
та етнополітологам. Серед них: В. К. Борисенко 
[1], М. С. Дністрянський [2], В. Б. Євтух [3], 
В. Т. Зінич [4], В. П. Капелюшний [5], 
В. О. Котигоренко [6], В. С. Крисаченко [7], 
Л. Т. Масенко [9], В. І. Наулко [10], 
Ю. А. Огульчанський [12], В. О. Романцов 
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[15], О. Б. Ткаченко [16]. Хоча за останні два 
десятиліття отримано помітний приріст 
наукових знань стосовно етнічних процесів в 
Україні, окремої праці, присвяченої без-
посередньо етнічному складу населення 
українського села на початку ХХІ ст., не 
існує. 

Метою статті є дослідження етнічного 
складу сільського населення України на 
початку ХХІ ст., з урахуванням його 
територіальних особливостей (чотири регіони, 
24 області та АР Крим). Найбільш повні і 
об’єктивні дані про етнічний склад 
населення, у тому числі і сільського, містять 
матеріали переписів, зокрема і Перший 
Всеукраїнський перепис 2001 року [11]. На 
основі аналізу матеріалів перепису підготовлено 
три таблиці [17; 18; 19]. Дослідження 
проводилося за такими напрямами: загальна 
чисельність сільського населення та його 
територіальне розміщення; чисельність 
українців, їхнє територіальне розміщення та 
частка в етнічному складі; чисельність 
росіян, їхнє територіальне розміщення та 
частка в етнічному складі; сукупна 
чисельність етнічних меншин, окрім росіян, 
їхнє територіальне розміщення та частка в 
етнічному складі; чисельність окремих 
меншинних груп, їхнє територіальне 
розміщення та частка в етнічному складі 
сільського населення. 

Сільське населення 
Чисельність сільського населення та його 

територіальне розміщення в Україні 
Загальна чисельність сільського населення в 

Україні становила в 2001 році 15 950 173 
особи. Абсолютна його більшість зосеред-
жувалася в 16-ти західних та центральних 
областях – 10 864 031 особа (68,11 %). При 
цьому, найбільше в Центральному регіоні 
(дев’ять областей) – 5 811 115 осіб (36,43 %), 
дещо менше в Західному (сім областей) – 
5 052 916 осіб (31,68 %). Чисельність 
сільського населення більш урбанізованих 
Південного та Східного регіонів (вісім 
областей та АР Крим) – 5 086 142 особи 
(31,89 %) залишалася істотно меншою, ніж 
Західного та Центрального. Зокрема, в 
Південному (п’ять областей та АР Крим) – 
3 619 803 особи (22,70 %), у Східному (три 
області) – 1 466 339 осіб (9,09 %) [17]. 

Перше місце за чисельністю сільського 
населення в Україні посідала Львівська 
область – 1 071 980 осіб (6,72 %). Доволі 
значною була також чисельність сільських 

мешканців ще в трьох областях: центральній 
Вінницькій – 954 866 осіб (5,99 %), південній 
Одеській – 850 997 осіб (5,34 %) та західній 
Івано-Франківській – 820 003 особи (5,14 %). 
У 14-ти областях чисельність сільського 
населення становила від 500 до 800 тис. осіб: 
Закарпатській – 794 185 осіб (4,98 %), Криму – 
786 851 особа (4,93 %), Київській – 
779 505 осіб (4,89 %), Хмельницькій – 
703 218 осіб (4,41 %), Полтавській – 676 954 
особи (4,24 %), Тернопільській – 658 109 
осіб (4,13 %), Черкаській – 651 054 особи 
(4,08 %), Харківській – 629 412 осіб (3,93 %), 
Рівненській – 627 371 особа (3,93 %), 
Житомирській – 616 614 осіб (3,86 %), 
Дніпропетровській – 609 688 осіб (3,82 %), 
Чернівецькій – 550 765 осіб (3,45 %), 
Волинській – 530 503 особи (3,33 %), 
Чернігівській – 519 529 осіб (3,26 %) [17]. 

Найменша чисельність сільського 
населення спостерігалася в семи областях, 
переважно південних та східних, (від 350 до 
480 тис. осіб): Донецькій – 480 190 осіб 
(3,01 %), Запорізькій – 473 382 особи 
(2,97 %), Херсонській – 470 398 осіб 
(2,95 %), Сумській – 458 843 особи (2,88 %), 
Кіровоградській – 450 532 особи (2,82 %), 
Миколаївській – 427 887 осіб (2,68 %), 
Луганській – 356 737 осіб (2,23 %) [17]. 

Частка сільського населення 
серед усього населення 

Частка сільських мешканців серед загальної 
чисельності населення України в 2001 році 
становила 33,06 % [19]. Рівень частки 
сільського населення залишався значно вищим 
у західних та центральних областях, 
порівняно з більш урбанізованими південними 
та східними. У 2001 році сільські мешканці 
складали більшість серед населення у семи із 
24-х областей України. Зокрема, у шести із 
семи західних областей (Волинській, 
Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, 
Тернопільській та Чернівецькій), і тому в 
цілому в Західному регіоні, а також в одній 
центральній (Вінницькій). Найвищою частка 
сільських мешканців серед усього населення 
залишалася в Закарпатській області (63,30 %), а 
найменшою – в Донецькій та Луганській, 
відповідно, 9,95 % та 14,04 % [14]. 

Отже, територіальне розміщення сільського 
населення в Україні залишалося досить 
нерівномірним. Абсолютна більшість сільського 
населення зосереджувалися у центральних та 
західних областях. Рівень частки сільських 
мешканців серед усього населення залишався 
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значно вищим у західних та центральних 
областях, порівняно з південними, а 
особливо східними. 

Українці 
Чисельність сільських українців 

та їхнє територіальне розміщення в Україні 
Загальна чисельність сільських українців 

в Україні складала в 2001 році 13 883 466 
осіб. Абсолютна більшість українців 
зосереджувалася в 16-ти західних та 
центральних областях: 10 294 025 осіб 
(74,15 %). Серед чотирьох регіонів 
найбільше сільських українців розселено в 
Центральному регіоні (дев’ять областей) – 
5 579 051 особа (40,19 %). Кожен третій 
сільський українець був мешканцем 
Західного регіону (сім областей) – 4 714 974 
особи (33,96 %). Із усіх сільських українців 
лише кожен четвертий мешкав на Півдні та 
Сході (вісім областей та АР Крим) – 25,85 % 
(3 589 441 особа). У тому числі, на 
Південний регіон припадало 17,76 % 
(2 465 424 особи), а найменше на Східний 
регіон – 8,09 % (1 124 017 осіб) [17]. 

За рівнем зосередження українців у 
сільській місцевості України серед усіх 
областей перше місце належало Львівській: 
7,64 % (1 060 539 осіб), друге – Вінницькій: 
6,74 % (935 682 особи), третє – Івано-
Франківській: 5,88 % (816 296 осіб). Доволі 
значною була також чисельність сільських 
українців у переважній більшості областей 
Центрального та Західного регіонів:  
Київській – 751 693 осіб (5,41 %), 
Хмельницькій – 682 949 осіб (4,92 %), 
Закарпатській – 653 416 осіб (4,70 %), 
Тернопільській – 652 546 осіб (4,70 %), 
Полтавській – 647 600 осіб (4,67 %), 
Черкаській – 632 648 осіб (4,56 %), 
Рівненській – 613 673 осіб (4,42 %), 
Житомирській – 584 104 особи (4,21 %). 
Лише в двох західних та трьох центральних 
областях чисельність українців залишалася 
дещо меншою: Волинській – 525 816 осіб 
(3,79 %), Чернігівській – 507 175 осіб 
(3,65 %), Сумській – 419 585 осіб (3,02 %), 
Кіровоградській – 417 615 осіб (3,01 %), 
Чернівецькій – 392 688 осіб (2,83 %) [17]. 

Нижчим, порівняно із центральними та 
західними областями, спостерігався рівень 
зосередження українців у сільській місцевості 
південних та східних областей: у Криму – 
1,55 % (215 236 осіб), Луганській – 1,86 % 
(259 328 осіб), Донецькій – 2,54 % (352 688 
осіб), Запорізькій – 2,63 % (364 768 осіб), 

Миколаївській – 2,75 % (381 431 осіб), 
Херсонській – 2,95 % (410 381 особа), 
Харківській – 3,69 % (512 001 особа), 
Одеській – 3,91 % (542 237 осіб) та 
Дніпропетровській – 3,97 % (551 371 
особа) [17]. 

За рівнем зосередження у Західному та 
Центральному регіонах українці переважали 
все сільське населення, а на Півдні та Сході 
це співвідношення було протилежним. За 
ступенем концентрації українці переважали 
все сільське населення в усіх дев’яти 
центральних областях, у п’яти із семи 
західних, а також у двох південних: 
Дніпропетровській та Миколаївській. У 
Херсонській області територіальне розміщення 
українців та всього сільського населення 
було однаковим. Українці поступалися 
всьому сільському населенню за рівнем 
зосередження в усіх східних областях: 
Донецькій, Луганській, Харківській, південних: 
Запорізькій, Одеській та Криму, а також у 
двох західних: Закарпатській та Черні-
вецькій [17]. 

Частка українців в етнічному складі 
сільського населення 

Українське село традиційно 
характеризується етнічною однорідністю 
населення. У 2001 році частка українців 
серед усього сільського населення України 
становила 87,04 %. Найвищим її рівень 
залишався в Центральному та Західному 
регіонах, відповідно, 96,01 % та 93,31 %. У 
цілому серед сільського населення цих двох 
регіонів частка українців складала 94,75 %. 
Дещо нижчим залишався рівень частки 
українців серед сільського населення 
Східного та Південного регіонів, відповідно, 
76,65 % та 68,11 %. У цілому серед 
сільського населення Південно-Східної 
України частка українців становила 
70,57 % [18]. 

У 15-ти із 24-х областей України частка 
українців серед сільських мешканців переви-
щувала 90 %. Найвищим її рівень спосте-
рігався в п’яти із семи західних областей: 
Івано-Франківській – 99,55 %, Тернопільській – 
99,15 %, Волинській – 99,12 %, Львівській – 
98,93 % та Рівненській – 97,82 %. У всіх 
центральних областях рівень частки 
українців серед сільського населення 
перевищував 90 %: Вінницькій – 97,99 %, 
Чернігівській – 97,62 %, Черкаській – 97,17 %, 
Хмельницькій – 97,12 %, Київській – 96,43 %, 
Полтавській – 95,66 %, Житомирській – 
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94,73 %, Кірово-градській – 92,70 %, 
Сумській – 91,44 % [18]. 

Доволі значним залишався рівень частки 
українців у трьох південних областях: Дніпро-
петровській – 90,43 %, Миколаївській – 
89,14 %, Херсонській – 87,24 %, західній 
Закарпатській – 82,27 % та східній 
Харківській – 81,35 %. Лише в п’яти 
областях рівень частки українців серед 
сільського населення був нижчим за 80 % у 
двох південних: Запорізькій та Одеській, 
відповідно, 76,96 % та 63,72 %, двох східних: 
Донецькій та Луганській, відповідно, 
73,45 % та 72,70 %, західній Чернівецькій – 
71,30 %. І лише серед сільського населення 
Криму українці складали меншість – 
27,35 % [18]. 

Важливе значення для дослідження етнічних 
процесів в українському селі має аналіз 
етнічного складу не лише за окремими 
областями, але й за окремими районами. У 
2001 році українці становили абсолютну 
більшість серед усього населення в 462-х із 
490 районів, ще в шести районах – відносну 
більшість. При цьому, рівень їхньої частки 
серед усього населення від 80 % до 99 % 
спостерігався в 412-х районах із 490, що 
складало 83,6 % загальної їхнього кількості, 
у тому числі в 299-х районах західних та 
центральних областей і в 113-ти районах 
південних та східних. Лише в 50-ти районах, 
переважно південних та східних областей, 
цей рівень складав від 50 % до 70 %. 
Характерною рисою етнічного складу 
південних та східних областей був дещо 
вищий рівень частки українців серед 
населення північних районів, порівняно з 
південними. Це стосувалося Донецької, 
Луганської, Запорізької, Херсонської, Мико-
лаївської та Одеської областей, а також АР 
Крим. Подібне становище склалося також і в 
двох західних областях: Закарпатській та 
Чернівецькій [14]. 

Отже, визначальною ознакою сільського 
населення не лише всіх областей, але й 
абсолютної більшості районів України, є 
етнічна однорідність населення, тобто абсолютне 
домінування за чисельністю українців. 

Частка сільського населення 
серед українців 

Частка сільських мешканців серед українців 
у 2001 році залишалася дещо вищою, ніж 
серед усього населення України, відповідно, 
36,98 % та 33,06 % [19]. До того ж, у восьми 
областях серед українців переважали 

сільські мешканці, зокрема, в Західному 
регіоні в цілому та в шести із семи західних 
областей (Волинській, Закарпатській, Івано-
Франківській, Рівненській, Тернопільській та 
Чернівецькій), а також у двох центральних 
(Вінницькій та Хмельницькій). Найвищим 
рівень частки сільських мешканців серед 
українців спостерігався у Закарпатській 
області (64,69 %), а найнижчим – у 
Донецькій (12,85 %) [14]. 

Таким чином, переважна більшість сільських 
українців зосереджувалися в центральних та 
західних областях, бо південні, а особливо 
східні області, більш урбанізовані. Українці 
складали абсолютну більшість серед сільського 
населення в усіх 24-х областях, і лише в 
Криму, вони опинилися в меншості. Рівень 
частки українців серед сільського населення 
залишався вищим у Західному та 
Центральному регіонах, порівняно з Південним 
та Східним. 

Росіяни 
Чисельність сільських росіян та їхнє 
територіальне розміщення в Україні 

Найбільшою за чисельністю етнічною 
меншиною в Україні залишалися росіяни. 
Загальна чисельність росіян, які мешкали в 
сільській місцевості, складала в 2001 році 
1 097 437 осіб. Їхнє територіальне розміщення в 
Україні залишалося досить нерівномірним. 
Абсолютна більшість росіян розселені в 
сільській місцевості Півдня та Сходу України – 
921 075 осіб (83,93 %). У Південному 
регіоні, насамперед за рахунок Криму, їхня 
чисельність найбільша – 635 925 осіб 
(57,95 %). Тобто, на Півдні України 
сільських росіян зосереджу-валося навіть 
більше, ніж в інших трьох регіонах разом 
узятих. На Сході України мешкав кожен 
четвертий сільський росіянин – 285 150 осіб 
(25,98 %). Їхня чисельність у Центральному 
та Західному регіонах (16 областей) складала 
176 362 особи (16,07 %), зокрема, в дев’яти 
центральних областях – 150 219 осіб, а в 
семи західних – найменше, лише 26 143 
особи (2,38 %) [17]. 

Головним осередком територіального роз-
міщення росіян у сільській місцевості  
України залишався Крим – 362 979 осіб 
(33,08 %). Тобто, кожен третій сільський 
росіян мешкав у Криму. У сільській 
місцевості півострова зосереджувалося 
вдвічі більше представників цієї етнічної 
меншини, ніж у селах усіх центральних та 
західних областей разом узятих. Серед усіх 
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областей найбільше сільських росіян 
розселено в трьох східних: Харківській – 
104 366 осіб (9,51 %), Луганській – 91 626 
осіб (8,35 %), Донецькій – 89 158 осіб (8,12 %) 
та двох південних: Запорізькій – 81 251 особа 
(7,40 %), Одеській – 78 353 особи (7,14 %). 
Значно менше росіян зосереджувалося в 
сільській місцевості інших трьох південних 
областей: Дніпропетровській – 44 874 
(4,09 %), Херсонській – 41 376 осіб (3,77 %), 
Миколаївській – 27 092 особи (2,47 %) [17]. 

Серед дев’яти центральних областей найбільше 
росіян мешкало в сільській місцевості 
Сумської області – 35 232 особи (3,21 %). У 
цій області, точніше в її окремих районах 
спостерігався малокомпактний тип розселення 
цієї етнічної меншини. У всіх інших 
областях Центрального регіону, де росіяни 
розселені переважно дисперсно, їхня 
чисельність була меншою: у Полтавській – 
21 066 осіб (1,92 %), Київській – 20 336 осіб 
(1,85 %), Кіровоградській – 19 160 осіб 
(1,75 %), Черкаській – 13 439 осіб (1,22 %), 
Вінницькій – 12 725 осіб (1,16 %), 
Житомирській – 10 403 особи (0,95 %), 
Чернігівській – 9 103 особи (0,83 %) та 
Хмельницькій – 8 755 осіб (0,80 %) [17]. 

Територіальне розміщення росіян у Західній 
Україні характеризувалося дисперсним типом 
розселення, і тому їхня чисельність залишалася 
досить незначною. Так, у Чернівецькій 
області чисельність росіян складала в 2001 
році 6 036 осіб (0,55 %), Закарпатській – 
5 127 осіб (0,47 %), Рівненській – 3 664 особи 
(0,33 %), Львівській – 3 548 осіб (0,32 %), 
Волинській – 2 971 особа (0,27 %), 
Тернопільській – 2 477 осіб (0,23 %), і 
найменше в Івано-Франківській – 2 320 осіб 
(0,21 %) [17]. 

За рівнем зосередження в Криму, всіх 
східних та південних областях, за винятком 
Миколаївської, сільські росіяни переважали 
українців та все населення. Навпаки, у всіх 
західних та центральних областях це спів-
відношення було протилежним [17]. 

Частка росіян в етнічному складі 
сільського населення України 

Частка росіян серед загальної чисельності 
сільського населення України в 2001 році 
залишалася досить незначною – 6,88%. 
Серед чотирьох регіонів найвищим її рівень 
спостерігався в Східному – 19,45 % та 
Південному – 17,57 %. У цілому, серед 
сільського населення двох цих регіонів 
частка росіян становила 18,11 %. Найменшим її 

рівень залишався в Західному регіоні і 
складав лише 0,52 %. Доволі незначною була 
частка росіян і серед сільського населення 
Центрального регіону – 2,58 %. У цілому, 
серед сільських мешканців Західної та 
Центральної України рівень частки росіян у 
2001 році складав лише 1,62 % [18]. 

Найвищим рівень частки росіян залишався 
в Криму – 46,13 %, де вони складали 
відносну більшість серед усього сільського 
населення. Доволі значним цей рівень 
спостерігався ще в трьох східних областях: 
Луганській – 25,68 %, Донецькій – 18,57 % 
та Харківській – 16,58 %, а також у південній 
Запорізькій – 17,14 %. Істотно нижчим був 
рівень цієї частки в інших чотирьох 
південних областях: Одеській – 9,21 %, 
Херсонській – 8,80 %, Дніпропетровській – 
7,36 % та Миколаївській – 6,33 % [18]. 

Серед сільського населення усіх центральних 
областей найвищим рівень частки росіян 
спостерігався в Сумській області – 7,68 %. В 
інших восьми областях регіону рівень цієї 
частки залишався істотно нижчим: Кірово-
градській – 4,25 %, Полтавській – 3,11 %, 
Київській – 2,61 %, Черкаській – 2,07 %, 
Чернігівській – 1,75 %, Житомирській – 
1,69 %, Вінницькій – 1,33 % та Хмельницькій – 
1,24 %. Серед сільських мешканців західних 
областей рівень частки росіян був ще меншим: 
у Чернівецькій – 1,10 %, Закарпатській – 
0,65 %, Рівненській – 0,58 %, Волинській – 
0,56 %, Тернопільській – 0,38 %, Львівській – 
0,33 % та Івано-Франківській – 0,28 % [18]. 

Отже, рівень частки росіян серед сільського 
населення переважної більшості областей 
залишався доволі незначним, за винятком 
Криму, та окремих районів Луганської, 
Сумської, Донецької, Запорізької та Харківської. 

Частка росіян серед загальної чисельності 
сільських етнічних меншин 

Чисельність росіян, які мешкали в сільській 
місцевості України в 2001 році була 
більшою, ніж чисельність усіх інших 
етнічних меншин разом узятих. Тому, серед 
загальної чисельності етнічних меншин 
частка росіян складала 53,10 %. Однак, 
рівень цієї частки відрізнявся за окремими 
регіонами. Найвищим він був у Східному 
регіоні і складав 83,30 %, істотно нижчим – у 
Центральному та Південному, відповідно, 
64,73 % та 55,09 %. Лише серед етнічних 
меншин, які мешкали в сільській місцевості 
Західної України, частка росіян залишалася 
досить незначною – лише 7,74 % [18]. 
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Серед сільських етнічних меншин 16-ти із 
24-х областей, а також у Криму росіяни 
складали більшість. Найвищим рівень їхньої 
частки спостерігався в трьох областях: 
Луганській – 94,06 %, Сумській – 89,74 % та 
Харківській – 88,89 %. Доволі значним її 
рівень зберігався в переважній більшості 
південних та центральних областей: Дніпро-
петровській – 76,95 %, Запорізькій – 74,40 %, 
Чернігівській – 73,68 %, Київській – 73,12 %, 
Черкаській – 73,01 %, Полтавській – 71,77 %, 
Херсонській – 68,94 %, Вінницькій – 
66,33 %, Криму – 63,50 %, Миколаївській – 
58,32 %, Кіровоградській – 58,21 %, а також 
у східній Донецькій – 69,93 % та двох 
західних: Волинській – 63,39 % та Івано-
Франківській – 62,58 %. Серед сільських 
етнічних меншин у восьми областях (п’яти 
західних, двох центральних та одній 
південній), росіяни опинилися в меншості. 
Зокрема, їхня частка складала в Тернопільській 
області – 44,53 %, Хмельницькій – 43,19 %, 
Житомирській – 32,00 %, Львівській – 
31,01 %, Рівненській – 26,75 %, Одеській – 
25,38 %. Серед етнічних меншин двох 
західних областей: Черні-вецької та Закар-
патської, рівень частки росіян був найменшим, 
відповідно, 3,82 % та 3,64 % [18]. 

Частка сільського населення серед росіян 
Росіяни в Україні розселені переважно не 

в сільській місцевості, а в урбаністичному 
середовищі південних та східних областей, 
насамперед у великих містах. Тому серед 
росіян частка сільських мешканців залишалася 
досить незначною – лише 13,17 %, істотно 
меншою, ніж серед українців – 36,98 % [19]. 
Найвищим рівень частки сільських мешканців 
серед росіян спостерігався в АР Крим – 
29,70 % та Сумській області – 28,96 %, а 
найнижчим у Львівській області – лише 
3,83 % [14]. При цьому, варто підкреслити, 
що до Другої світової війни росіян в 
Галичині фактично не було, а більшість з 
них оселилися в містах Західної України у 
повоєнні роки, насамперед у Львові. 

Отже, територіальне розміщення росіян в 
сільській місцевості західних, центральних, і 
в переважній більшості південних та східних 
областей характеризувалося домінуванням 
дисперсного типу розселення. Серед усього 
сільського населення в жодній області 
України вони не складали абсолютної 
більшості. Переважна більшість сільських 
росіян в Україні мешкали в Криму та трьох 

східних областях (Харківській, Луганській та 
Донецькій) [19]. Малокомпактний тип 
розселення був притаманним росіянам, які 
мешкали в сільській місцевості Криму, де 
вони мали не абсолютну, а відносну 
більшість. Із 14-ти районів АР Крим росіяни 
складали абсолютну більшість лише в п’яти: 
Чорноморському, Нижньогірському, Бахчи-
сарайському, Ленінському та Кіровському, у 
двох прикордонних районах Луганської 
області: Краснодонському та Станично-
Луганському, а також у Путивльському 
районі Сумської області. Тобто, лише у 
восьми із 490 районів України (1,84 % 
загальної кількості районів) росіяни досягали 
абсолютної більшості серед сільського 
населення [14]. 

Етнічні меншини, крім росіян 
Чисельність сільських етнічних меншин, 

окрім росіян, в Україні 
та їхнє територіальне розміщення 

Загальна чисельність етнічних меншин, 
окрім росіян, які мешкали в сільській 
місцевості України в 2001 році становила 
969 270 осіб. Їхнє територіальне розміщення 
в Україні залишалося нерівномірним. 
Абсолютна їхня більшість зосереджувалася в 
Південному регіоні – 518 454 особи 
(53,49 %), переважно за рахунок Криму та 
Одеської області. Доволі значною була 
також їхня чисельність у Західному регіоні – 
311 799 осіб (32,17 %), в основному завдяки 
двом областям: Закарпатській та Черні-
вецькій [17]. 

Значно меншою була чисельність  
етнічних меншин, окрім росіян в інших двох 
регіонах: Центральному – 81 845 осіб 
(8,44 %) та Східному – 57 172 особи 
(5,90 %). У цілому, на Південно-Східну 
Україну припадало 59,39 % (575 026 осіб), 
на Західну та Центральну – 40,61 % 
(393 644 особи). Три із чотирьох 
представників меншин, окрім росіян в Україні 
в 2001 році мешкали в сільській місцевості 
лише в чотирьох адміністративних 
утвореннях: в Одеській області – 23,77 % 
(230 407 осіб), Криму – 21,52 % (208 636 
осіб), Чернівецькій – 15,69 % (152 041 особа) 
та Закарпатській – 13,99 % (135 642 
особи) [17]. 

На всі інші області (21-у) припадало лише 
25,03 % загальної чисельності сільських 
етнічних меншин, окрім росіян в Україні. 
Зокрема, їхня чисельність складала в десяти 
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областях від 10 до 38 тис. осіб: Донецькій – 
38 344 особи (3,95 %), Запорізькій – 27 963 
особи (2,89 %), Житомирській – 22 107 осіб 
(2,28 %), Миколаївській – 19 364 особи 
(2,00 %), Херсонській – 18 641 особа 
(1,92 %), Кіровоградській – 13 757 осіб 
(1,42 %), Дніпропетровській – 13 443 особи 
(1,39 %), Харківській – 13 045 осіб (1,35 %), 
Хмельницькій – 11 514 осіб (1,19 %), 
Рівненській – 10 034 особи (1,04 %). Ще 
меншою була їхня чисельність в інших 11-ти 
областях, переважно центральних та 
західних, від 1 до 8 тис. осіб: Полтавській – 
8 288 осіб (0,85 %), Львівській – 7 893 особи 
(0,81 %), Київській – 7 476 осіб (0,77 %), 
Вінницькій – 6 459 осіб (0,67 %), Луганській 
– 5 783 особи (0,60 %), Черкаській – 4 967 
осіб (0,51 %), Сумській – 4 026 осіб (0,42 %), 
Чернігівській – 3 251 особа (0,33 %), 
Тернопільській – 3 086 осіб (0,32 %), 
Волинській – 1 716 осіб (0,18 %) і найменше 
в Івано-Франківській – 1 387 осіб 
(0,14 %) [17]. 

Рівень зосередження сільських етнічних 
меншин, окрім росіян лише в Криму, Одеській, 
Закарпатській, Чернівецькій та Донецькій 
областях перевищував рівень зосередження 
українців та всього населення. У всіх інших 
(19-ти) областях співвідношення було проти-
лежним. У Запорізькій області рівень зосе-
редження етнічних меншин, окрім росіян був 
вищим, порівняно з українцями, але нижчим, 
ніж усього сільського населення. Відрізнявся 
також і рівень зосередження етнічних 
меншин, окрім росіян, порівняно з 
росіянами. У восьми областях, у тому числі у 
п’яти західних: Закарпатській, Львівській, 
Рів-ненській, Тернопільській та 
Чернівецькій, у двох центральних: 
Житомирській та Хмель-ницькій, а також у 
південній Одеській, рівень зосередження 
етнічних меншин, окрім росіян перевищував 
рівень зосередження росіян. В інших 16-ти 
областях, переважно східних, південних та 
центральних співвід-ношення було 
протилежним [17]. 

Частка етнічних меншин, окрім росіян, 
в етнічному складі сільського населення 

України 
Частка етнічних меншин, окрім росіян, 

серед загальної чисельності сільського населення 
України в 2001 році була досить незначною – 
лише 6,08 %. Серед чотирьох регіонів 
найвищим рівень цієї частки залишався на 

Півдні України – 14,32 %, і то переважно 
лише за рахунок Криму та Одеської області. 
В інших трьох регіонах рівень частки 
етнічних меншин, окрім росіян був істотно 
нижчим: Західному – 6,17 %, Східному – 
3,90 %, і найменше в Центральному – лише 
1,41 %. У цілому, серед сільського 
населення Південно-Східної України питома 
вага етнічних меншин, окрім росіян складала 
11,32 %, а Західній та Центральній – лише 
3,63 % [18; 19]. 

Досить значним рівень частки етнічних 
меншин, окрім росіян серед загальної 
чисельності сільського населення залишався 
лише в двох західних областях (Черні-
вецькій та Закарпатській), а також в 
Одеській області та Криму. Зокрема, він 
становив у 2001 році у Чернівецькій – 
27,07 % (переважно за рахунок румунів та 
молдован), Одеській – 27,07 % (за рахунок 
болгар та молдован), Криму (за рахунок 
кримських татар) – 26,52 % та Закарпатській – 
17,08 % (за рахунок угорців та румунів) [18]. 

Ще в шести областях рівень цієї частки 
серед сільського населення становив від 3 до 
8 %: Донецькій – 7,98 %, Запорізькій – 
5,90 %, Миколаївській – 4,53 %, Херсонській – 
3,96 %, Житомирській – 3,58 % та 
Кіровоградській – 3,05 %. В інших шести 
областях – від 1,2 до 2,2 %: Дніпро-
петровській – 2,21 %, Харківській – 2,07 %, 
Хмельницькій – 1,64 %, Луганській – 1,62 %, 
Рівненській – 1,60 % та Полтавській – 1,23 %. 
У дев’яти областях (чотирьох західних та 
п’яти центральних) рівень цієї частки не 
досягав і 1 %: Київській – 0,96 %, Сумській – 
0,88 %, Черкаській – 0,76 %, Львівській – 
0,74 %, Вінницькій – 0,68 %, Чернігівській – 
0,63 %, Тернопільській – 0,47 %, Волинській – 
0,32 %, і найменше в Івано-Франківській – 
0,17 % [18]. 

Частка сільського населення 
серед етнічних меншин, окрім росіян 

Серед сукупної чисельності етнічних меншин, 
окрім росіян частка сільського населення в 
2001 році становила 40,98 %, що було 
більше, ніж серед українців та всього 
населення, відповідно, 36,98 % та 33,06 % [19]. 
Найвищим рівень частки сільських 
мешканців серед етнічних меншин, окрім 
росіян залишався у Чернівецькій області 
(79,15 %), а найнижчим – у Луганській 
(7,61 %) [14]. 
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Отже, територіальне розміщення етнічних 
меншин, окрім росіян в сільській місцевості 
України було досить нерівномірним.  
Абсолютна їхня більшість зосереджувалися в 
окремих прикордонних районах Закарпатської, 
Черні-вецької та Одеської областей, а також 
в АР Крим, де спостерігався малокомпактний 
тип розселення окремих етнічних меншин. 
На території всіх інших областей розселення 
представників окремих етнічних меншинних 
груп характеризувалося дисперсністю. І 
тому, рівень їхньої частки в етнічному складі 
сільського населення залишався досить 
незначним. 

Окремі етнічні меншини 
У сільській місцевості України переважно 

малокомпактно чи дисперсно розселені 
молдовани, кримські татари, болгари, 
румуни, угорці, білоруси, поляки, греки та 
гагаузи. 

Молдовани 
Другою за чисельністю етнічною меншиною 

(після росіян) в українському селі були 
молдовани. Їхня чисельність складала в 
2001 році 185 026 осіб. Рівень частки 
молдован серед сільського населення 
України був досить незначним – лише 
1,16 %. Серед загальної чисельності етнічних 
меншин частка молдован становила 8,95 %, а 
серед сукупної чисельності меншин, окрім 
росіян – 19,09 % [19]. Абсолютна більшість 
представ-ників цієї етнічної меншини 
зосереджувалася в сільській місцевості лише 
двох областей: Одеської – 92 346 осіб 
(49,91 % їхньої загальної чисельності в 
Україні) та Чернівецької – 59 589 осіб 
(32,21 %). І то не на всій території цих двох 
областей, а в межах лише окремих районів, 
переважно прикордонних з Молдовою. 
Частка молдаван серед сільського населення 
Одеської області становила 10,85 %, 
Чернівецької – 10,82 %. Лише в 
Новоселицькому районі Чернівецької області 
молдавани складали абсолютну більшість 
серед населення – 57,54 %, а в Ренійському 
районі Одеської області – відносну більшість 
(49,01 %). Значним було представництво цієї 
етнічної меншини серед населення ще двох 
районів Одещини: Ізмаїльського – 27,58 % 
та Котовського – 25,89 % [14]. Абсолютна 
більшість молдаван в Україні є сільськими 
мешканцями (71,54 %) [19]. 

Кримські татари 

Загальна чисельність кримських татар, які 
мешкали в сільській місцевості України 
становила в 2001 році 164 077 осіб. Частка 
кримських татар серед усього сільського 
населення становила 1,03 %, серед загальної 
чисельності сільських етнічних меншин – 
7,94 %, серед етнічних меншин, окрім росіян – 
16,93 % [19]. У 1944 році кримські татари 
були депортовані з Криму до Середньої Азії, 
і лише наприкінці 80-х років ХХ ст. 
розпочалося їхнє повернення на історичну 
Батьківщину. Абсолютна більшість кримських 
татар – 162 119 осіб (98,81 % їхньої загальної 
чисельності в сільській місцевості України) 
розселені в Криму. Їхня частка серед  
сільського населення півострова складала в 
2001 році 21,18 %. Однак в жодному із 14-ти 
сільських районів автономії вони не 
складали абсолютної більшості серед 
населення. Найвищим рівень частки 
кримських татар спостерігався серед 
населення чотирьох районів АР Крим: 
Білогірського – 29,23 %, Кіровського – 
25,54 %, Сімферопольського – 22,22 % та 
Совєтського – 22,21 % [14]. Серед кримських 
татар, як і серед молдаван, переважає 
сільське населення (66,11 %) [19]. 

Болгари 
Загальна чисельність болгар, які були 

розселені в сільській місцевості України 
становила в 2001 році 120 091 особу. Їхня 
частка серед загальної чисельності 
сільського населення складала лише 0,75 %, 
серед сільських етнічних меншин – 5,81 %, 
серед етнічних меншин, окрім росіян – 
12,39 % [19]. Абсолютна більшість болгар 
зосереджувалася в Одеській області, 
переважно в її південно-західних районах 
(Буджаку) – 101 385 осіб (84,42 % їхньої 
загальної чисельності в сільській місцевості 
України) та на південному сході Запорізької 
області – 14 477 осіб (12,06 %). Частка 
болгар серед усього сільського населення 
Одеської області становила 11,91 %, 
Запорізької – 3,05 %. Абсолютну більшість 
серед усього населення ця меншина складала 
лише в Болградському районі Одещини – 
60,81 %. Доволі значною була частка болгар 
серед населення ще двох районів цієї 
області: Арцизького – 38,96 %, 
Тарутинського – 37,54 %, де вони складали 
відносну більшість. Найвищим рівень частки 
болгар у Запорізькій області спостерігався у 
Приморському районі – 23,36 % [14]. 



Історичний архів 

74 

Переважна більшість болгар в Україні є 
сільськими мешканцями (58,70 %) [19]. 

Румуни 
Загальна чисельність румунів в Україні – 

мешканців сільської місцевості становила в 
2001 році 118 588 осіб. Їхня частка серед 
усього сільського населення складала лише 
0,74 %, серед загальної чисельності етнічних 
меншин – 5,74 %, серед етнічних меншин, 
окрім росіян – 12,23 % [19]. Абсолютна 
більшість румунів зосереджувалася в  
Чернівецькій області – 90 056 осіб (75,94 % 
їхньої загальної чисельності в сільській 
місцевості України), однак не на всій її 
території, а лише в трьох прикордонних з 
Румунією районах. Ще 26 675 румунів 
(22,49 %) розселені в сільській місцевості 
Закарпатської області, насамперед, у двох її 
східних районах. Частка румунів серед 
сільського населення Чернівецької області 
складала 16,35 % та Закарпатської – 3,36 %. 
Румуни становили абсолютну більшість 
серед усього населення новоствореного 
Герцаївського району Чернівецької області – 
91,45 %. Доволі значним був рівень їхньої 
частки ще в двох районах цієї області: 
Глибоцькому – 45,30 % та Сторожинецькому 
– 36,83 % [14]. Серед румунів найвищою, 
порівняно з іншими меншинами, залишалася 
частка мешканців сіл (78,54 %) [19]. 

Угорці 
Загальна чисельність угорців, які мешкали в 

сільській місцевості України становила в 
2001 році 99 955 осіб. Рівень їхньої частки 
серед усього сільського населення складала 
0,63 %, серед загального числа етнічних 
меншин – 4,84 %, серед етнічних меншин, 
окрім росіян – 10,31 % [19]. Переважна 
більшість угорців розселені в Закарпатській 
області – 97 918 осіб (97,96 % їхньої 
загальної чисельності в сільській місцевості 
України), і не на всій території області, а 
лише в трьох прикордонних з Угорщиною 
районах. Частка цієї меншини серед  
сільського населення Закарпаття становила 
12,33 %. Угорці домінували за чисельністю 
лише в Берегівському районі – 76,14 %. Ще в 
двох районах, їхня частка серед усього 
населення залишалася досить значною: 
Ужгородському – 33,36 % та Виноградів-
ському – 26,17 % [14]. Більшість угорців в 
Україні належали до сільського населення 
(63,84 %) [19]. 

Білоруси 

Хоча за чисельністю серед етнічних 
меншин України білоруси посідали друге 
місце після росіян, то серед меншинних 
груп, які мешкали в сільській місцевості, 
вони за чисельністю були сьомими. У 2001 
році чисельність білорусів, які мешкали в 
українському селі, складала 61 128 осіб. Їхня 
частка серед сільського населення становила 
0,38 %, серед етнічних меншин – 2,96 %, 
серед етнічних меншин, окрім росіян – 
6,31 % [19].  Характерною ознакою 
територіального розміщення білорусів в 
Україні залишався дисперсний тип 
розселення. Найбільше білорусів зосереджу-
валися в сільській місцевості Криму – 12 233 
особи (20,01 % їхньої загальної чисельності) 
та Рівненської області – 8 853 особи 
(14,48 %). Однак рівень частки цієї меншини 
серед сільського населення залишався 
досить незначним: у Криму – 1,60 % та 
Рівненській області – 1,41 %. Лише в 
прикордонному Рокитнянському районі 
Рівненської області частка білорусів становила 
15,53 % [14]. Більшість білорусів в Україні 
мешкали не в селах (22,17 %), а дисперсно 
розселені в урбаністичному середовищі 
південних та східних областей [19]. 

Поляки 
Загальна чисельність поляків, які мешкали 

в українському селі, була досить незначною і 
становила в 2001 році 44 484 осіб. Рівень 
їхньої частки серед усього сільського населення 
України складав лише 0,28 %, серед 
загальної чисельності сільських етнічних 
меншин – 2,15 %, серед етнічних меншин, 
окрім росіян – 4,59 % [19]. Поляки мали 
переважно малокомпактний та дисперсний 
тип розселення в сільській місцевості 
України. Найбільше їх зосереджу-валося в 
двох областях: Жито-мирській – 17 935 осіб 
(40,32 % загальної чисельності сільських 
поляків в Україні), Хмельницькій – 8 570 осіб 
(19,27 %) та Львівській – 6 407 осіб 
(14,50 %). Однак частка поляків серед 
сільського населення цих областей залишалася 
доволі незначною: Житомирської – 2,91 %, 
Хмельницької – 1,22 % та Львівської – лише 
0,60 %. Найвищим рівень частки поляків 
спостерігався в Баранівському та Дзержин-
ському районах Житомирської області, 
відповідно, 10,68 % та 10,56 % [14]. 
Переважна більшість поляків в Україні 
мешкали не в селах (30,86 %), а дисперсно 
розселені в містах [19]. 
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Греки 
Чисельність греків, які мешкали в сільській 

місцевості України, досить незначна і 
складала в 2001 році 29 675 осіб. Тому їхня 
частка серед усього сільського населення 
становила лише 0,19 %, серед етнічних 
меншин – 1,43 %, серед етнічних меншин, 
окрім росіян – 3,06 % [19]. Основним 
ареалом територіального розміщення греків 
в Україні залишалася Донецька область, 
точніше її південні приазовські райони. У 
сільській місцевості цієї області мешкало 
26 102 особи (87,96 % загальної чисельності 
сільських греків). Однак, рівень частки 
представників цієї етнічної меншини в 
етнічному складі сільського населення 
Донеччини залишався досить незначним – 
5,44 %. Серед населення чотирьох південних 
районів області частка греків – значно вища: 
у Першотравневому – 20,07 %, Володарському – 
19,97 %, Великоновосілківському – 19,73 % 
та Тельманівському – 17,45 % [14]. 
Абсолютна більшість греків в Україні були 
розселені не в сільській місцевості (32,41 %), 
а дисперсно в урбаністичному середовищі, 
насамперед у Донецькій області [19]. 

Гагаузи 
Чисельність гагаузів, які мешкали в 

сільській місцевості України становила в 
2001 році 23 369 осіб. Їхня частка серед 
усього сільського населення складала лише 
0,15 %, серед етнічних меншин – 1,13 %, 
серед етнічних меншин, окрім росіян – 
2,41 % [19]. Абсолютна більшість гагаузів 
мешкали в Одеській області – 21 725 осіб 
(92,96 % їхньої загальної чисельності). При 
цьому, вони зосереджувалися переважно 
лише в одному (Болградському) районі цієї 
області – 14 008 осіб. Серед сільського 
населення Одещини частка гагаузів становила 
лише 2,55 %, а в Болградському районі – 
18,69 % [14]. Абсолютна більшість гагаузів 
були мешканцями сіл (73,20 %), а не 
міст [19]. 

Окрім цього, в сільській місцевості 
України переважно дисперсно розселені 
цигани, німці, словаки, чехи, албанці, а 
також поодинокі представники етносів – 
вихідців з пострадянського простору (переважно 
мігранти та їхні нащадки у першому 
поколінні), найбільше з Кавказу: вірмени, 
азербайджанці та грузини. 

Отже, територіальне розміщення окремих 
етнічних меншин в Україні: молдован, 

кримських татар, болгар, румунів, угорців, 
білорусів, поляків, греків та гагаузів було 
досить нерівномірним. Лише для кримських 
татар територія України (Крим) є історичною 
Батьківщиною. Всі інші походили переважно 
із сусідніх країн. Більшість з них мали 
ареали малокомпактного розселення в межах 
окремих районів. Однак, лише чотири етнічні 
меншини складали абсолютну більшість 
серед усього населення окремих районів: 
молдовани – у Новоселицькому та румуни – 
у Герцаїв-ському районах Чернівецької 
області, болгари – у Болградському районі 
Одеської області, угорці – у Берегівському 
районі Закарпатської області. 

Серед шести етнічних меншин: молдован, 
кримських татар, болгар, румунів, угорців та 
гагаузів переважало сільське населення, і, 
відповідно, малокомпактний тип розселення. 
Серед інших трьох: білорусів, поляків та 
греків, як до речі і серед росіян, переважало 
міське населення, і, відповідно, дисперсний 
тип розселення. Малокомпактний тип 
розселення сприяв збереженню переважно 
ендогамних (моноетнічних) шлюбів, а значить 
і можливості відтворення у власному етнічному 
середовищі. Дисперсний тип розселення 
об’єктивно призводить до розповсюдження 
екзогамних (міжетнічних) шлюбів, тим 
самим обмежує відтворення у власному 
етнічному середовищі. Тому представники 
дисперсно розселених меншин завдяки 
розповсюдженню екзогамії зазнавали природної 
етнічної асиміляції в середовищі домінантної 
за чисельністю етнічної більшості. 

Таким чином, характерною ознакою 
етнічного складу сучасного українського села 
є його етнічна однорідність населення. 
Виняток складає лише етнічне середовище 
декількох районів, переважно прикордонних, 
де поряд з українцями мешкають пред-
ставники окремих меншин. Із 490 районів 
лише в 12-ти окремі етнічні меншини 
становлять абсолютну більшість серед 
усього населення: росіяни – у восьми (з них 
п’ять в АР Крим), по одному – молдовани, 
болгари, румуни та угорці. Ще в десяти 
районах – відносну більшість: росіяни – у 
семи (всі в АР Крим), болгари – двох, 
молдовани – в одному [14]. 

Українці домінують за чисельністю серед 
усього населення в усіх 24-х областях, а 
також у 468-ми із 490 районів, тобто в 95,5 % 
загальної кількості районів України. Суцільна 
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українська етнічна територія охоплює не 
лише всі центральні та західні області, за 
винятком двох районів Чернівецької та по 
одному району Закарпатської та Сумської 
областей, але й усі південні та східні області 
України, за винятком чотирьох районів 
Одеської, двох районів Луганської та 12-ти 
районів АР Крим. У двох північних районах 
автономії українці становили відносну 
більшість. Однак навіть серед населення цих 
етнічно-змішаних районів частка українців 
складала до 40 % [14]. Варто погодитися зі 
слушним висновком етногеографа М. С. Дніст-
рянського про те, «що Україна за 
етнотерито-ріальною структурою населення 

належить до типу переважно моноетнічних 
держав, понад 80 % території яких – це 
ареал розселення одного етносу…, а 
розселення етнічних меншин має переважно 
мало-компактний та дисперсно-змішаний 
характер» [2, с. 223]. 

Отже, враховуючи чисельність та тери-
торіальне розміщення українців, а також тип 
розселення меншинних груп, цілковито відсутні 
підстави для визначення етнічного складу 
сільського населення України як поліетнічного. 
Поліетнічний склад населення має лише АР 
Крим та окремі райони Одеської, Закарпатської, 
Чернівецької, Сумської та Луганської областей. 

 
Таблиця 1 

Чисельність та територіальне розміщення всього сільського населення України (1), 

українців (2), росіян (3), етнічних меншин, окрім росіян (4) у 2001 році (осіб, у %) 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 

 1 2 3 4 

 осіб % осіб % осіб % осіб % 

Україна 15 950 173 100,0 13 883 466 100,0 1 097 437 100,0 969 270 100,0 

Захід і Центр 10 864 031 68,11 10 294 025 74,15 176 362 16,07 393 644 40,61 

Захід 5 052 916 31,68 4 714 974 33,96 26 143 2,38 311 799 32,17 

Волинська 530 503 3,33 525 816 3,79 2 971 0,27 1 716 0,18 

Закарпатська 794 185 4,98 653 416 4,70 5 127 0,47 135 642 13,99 

Івано-Франківська 820 003 5,14 816 296 5,88 2 320 0,21 1 387 0,14 

Львівська 1 071 980 6,72 1 060 539 7,64 3 548 0,32 7 893 0,81 

Рівненська 627 371 3,93 613 673 4,42 3 664 0,33 10 034 1,04 

Тернопільська 658 109 4,13 652 546 4,70 2 477 0,23 3 086 0,32 

Чернівецька 550 765 3,45 392 688 2,83 6 036 0,55 152 041 15,69 

Центр 5 811 115 36,43 5 579 051 40,19 150 219 13,69 81 845 8,44 

Вінницька 954 866 5,99 935 682 6,74 12 725 1,16 6 459 0,67 

Житомирська 616 614 3,86 584 104 4,21 10 403 0,95 22 107 2,28 

Київська 779 505 4,89 751 693 5,41 20 336 1,85 7 476 0,77 

Кіровоградська 450 532 2,82 417 615 3,01 19 160 1,75 13 757 1,42 

Полтавська 676 954 4,24 647 600 4,67 21 066 1,92 8 288 0.85 

Сумська 458 843 2,88 419 585 3,02 35 232 3,21 4 026 0,42 

Хмельницька 703 218 4,41 682 949 4,92 8 755 0,80 11 514 1,19 

Черкаська 651 054 4,08 632 648 4,56 13 439 1,22 4 967 0,51 

Чернігівська 519 529 3,26 507 175 3,65 9 103 0,83 3 251 0,33 

Південь і Схід 5 086 142 31,89 3 589 441 25,85 921 075 83,93 575 626 59,39 

Південь 3 619 803 22,70 2 465 424 17,76 635 925 57,95 518 454 53,49 

Дніпропетровська 609 688 3,82 551 371 3,97 44 874 4,09 13 443 1,39 

Запорізька 473 982 2,97 364 768 2,63 81 251 7,40 27 963 2,89 

Миколаївська 427 887 2,68 381 431 2,75 27 092 2,47 19 364 2,00 

Одеська 850 997 5,34 542 237 3,91 78 353 7,14 230 407 23,77 

Херсонська 470 398 2,95 410 381 2,95 41 376 3,77 18 641 1,92 

Крим 786 851 4,93 215 236 1,55 362 979 33,08 208 636 21,52 

Схід 1 466 339 9,19 1 124 017 8,09 285 150 25,98 57 172 5,90 

Донецька 480 190 3,01 352 688 2,54 89 158 8,12 38 344 3,95 

Луганська 356 737 2,23 259 328 1,86 91 626 8,35 5 783 0,60 

Харківська 629 412 3,95 512 001 3,69 104 366 9,51 13 045 1,35 
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Етнічний склад сільського населення України: українці (1), росіяни (2), етнічні меншини, крім росіян (3) 

та структура сільських етнічних меншин: росіяни (4), етнічні меншини, крім росіян (5) у 2001 році (у %) 
 1 2 3 4 5 

Україна 87,04 6,88 6,08 53,10 46,90 

Захід і Центр 94,75 1,62 3,63 30,94 69,06 

Захід 93,31 0,52 6,17 7,74 92,26 

Волинська 99,12 0,56 0,32 63,39 36,41 

Закарпатська 82,27 0,65 17,08 3,64 96,36 

Івано-Франківська 99,55 0,28 0,17 62,58 37,42 

Львівська 98,93 0,33 0,74 31,01 68,99 

Рівненська 97,82 0,58 1,60 26,75 73,25 

Тернопільська 99,15 0,38 0,47 44,53 55,47 

Чернівецька 71,30 1,10 27,60 3,82 96,18 

Центр 96,01 2,58 1,41 64,73 35,27 

Вінницька 97,99 1,33 0,68 66,33 33,67 

Житомирська 94,73 1,69 3,58 32,00 68,00 

Київська 96,43 2,61 0,96 73,12 26,88 

Кіровоградська 92,70 4,25 3,05 58,21 41,79 

Полтавська 95,66 3,11 1,23 71,77 28,23 

Сумська 91,44 7,68 0,88 89,74 10,26 

Хмельницька 97,12 1,24 1,64 43,19 56,81 

Черкаська 97,17 2,07 0,76 73,01 26,99 

Чернігівська 97,62 1,75 0,63 73,68 26,32 

Південь і Схід 70,57 18,11 11,32 61,54 38,46 

Південь 68,11 17,57 14,32 55,09 44,91 

Дніпропетровська 90,43 7,36 2,21 76,95 23,05 

Запорізька 76,96 17,14 5,90 74,40 25,60 

Миколаївська 89,14 6,33 4,53 58,32 41,68 

Одеська 63,72 9,21 27,07 25,38 74,62 

Херсонська 87,24 8,80 3,96 68,94 31,06 

Крим  27,35 46,13 26,52 63,50 36,50 

Схід 76,65 19,45 3,90 83,30 16,70 

Донецька 73,45 18,57 7,98 69,93 30,07 

Луганська 72,70 25,68 1,62 94,06 5,94 

Харківська 81,35 16,58 2,07 88,89 11,11 

 

Таблиця 3 

Етнічний склад населення сільського населення України в 2001 році 

 осіб % % % 

Частка сільських 

мешканців 

серед населення 

(у %) 

найвищий ступінь 

зосередження 

в окремих 

областях (у %) 

все населення 15 950 173 100,0 – – 33,06 
Львівська (6,72), Вінницька (5,99) 

Одеська (5,34), Івано-Франківська (5,14) 

українці 13 883 466 87,04 – – 36,98 

Львівська (7,64), Вінницька (6,74) 

Івано-Франківська (5,88) 

Київська (5,41) 

етнічні меншини 2 066 707 12,96 100,0 – 19,31 

Крим (27,66), Одеська (14,94) 

Чернівецька (7,65) 

Закарпатська (6,81) 

росіяни 1 097 437 6,88 53,10 – 13,17 
Крим (33,08), Харківська (9,51) 

Луганська (8,35), Донецька (8,12) 

етнічні меншини, 

крім росіян 
969 270 6,08 46,90 100,0 40,98 

Одеська (23,77), Крим (21,52) 

Чернівецька (15,69) 

Закарпатська (13,99) 

молдовани 185 026 1,16 8,95 19,09 71,54 Одеська (49,91), Чернівецька (32,21) 

кримські татари 164 077 1,03 7,94 16,93 66,11 Крим (98,81) 

болгари 120 091 0,75 5,81 12,39 58,70 Одеська (84,42), Запорізька (12,06) 

румуни 118 588 0,74 5,74 12,23 78,54 
Чернівецька (75,94) 

Закарпатська (22,49) 

угорці 99 955 0,63 4,84 10,31 63,84 Закарпатська (97,96) 

білоруси 61 128 0,38 2,96 6,31 22,17 Крим (20,01), Рівненська (14,48) 

поляки 44 184 0,28 2,15 4,59 30,86 

Житомирська (40,32) 

Хмельницька (19,27) 

Львівська (14,50) 

греки 29 675 0,19 1,43 3,06 32,41 Донецька (87,96) 

гагаузи 23 369 0,15 1,13 2,41 73,20 Одеська (92,96) 
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УДК 94(4)«1741/1742»:930.25 
П. А. Мацюта 

 
 

«НЕОФІЦІЙНІ» ДИПЛОМАТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ 
З РЯДОМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 
НА ПОЧАТКУ ПРАВЛІННЯ ЄЛИЗАВЕТИ ПЕТРІВНИ 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ «АРХІВУ КНЯЗЯ ВОРОНЦОВА») 
 
 

Розкрито сутність непрямих «неофіційних» дипломатичних зв’язків Російської імперії 
з рядом європейських країнам (Венеція, Голштинія, Іспанія, Неаполітанське та 
Сардинське королівства), які мали місце в російській дипломатії на початку правління 
Єлизавети Петрівни. Аналізуючи матеріали «Дневной записки Государственной 
Коллегии иностранных дел, 1742 года, Генварь, Февраль и Март месяцы» («Архів князя 
Воронова»), автор дійшов висновку, що існування таких зносин найчастіше 
обумовлювалося формулою «друг мого друга – мій друг». 

Ключові слова: ХVІІІ століття, «Архів князя Воронова», дипломатія, династична 
політика, Єлизавета Петрівна, Російська імперія. 

 

Раскрыта сущность непрямых «неофициальных» дипломатических связей Российской 
империи с рядом европейских стран (Венеция, Голштиния, Испания, Неаполитанское и 
Сардинское королевства), которые имели место в российской дипломатии в начале 
правления Елизаветы Петровны. Анализируя материалы «Дневной записки 
Государственной Коллегии иностранных дел, 1742 года, Генварь, Февраль и Март 
месяцы» («Архив князя Воронцова»), автор пришел к выводу, что существование 
таких отношений чаще всего определялось формулой «друг моего друга – мой друг». 

Ключевые слова: ХVІІІ век, «Архив князя Воронцова», дипломатия, династическая 
политика, Елизавета Петровна, Российская империя. 

 

The essence of indirect unofficial diplomatic relations of Russia with several European 
Countries (Venice, Holstein, Spain, Napoli and Sardinia) which took place in the beginning of 
Elizaveta Petrovna’s reign is described. The author analyzes materials of «Daily report of State 
College of Foreign Affairs. Months of January, February, March» from «Prince Vorontsov´s 
Archive» and comes to a conclusion that such relations existed due to the principle «My friend’s 
friend is my friend». 

Key words: ХVІІІ century, «Prince Vorontsov’s Archive», diplomacy, dynastic policy, 
Elizaveta Petrovna, Russian Empire. 

 

 

Історія зовнішньої політики Російської 

імперії (РІ) XVIII століття багата на події. 

Протягом цього часу держава змогла ввійти 

до когорти найвпливовіших країн світу. На 

початку століття Московське царство в очах 

більшості європейців виступало символом 

чогось незвіданого, дикого та убогого. Це 

царство зовсім не мало флоту, у нього було 

лише кілька боєздатних модерних полків. 

Ніхто не міг говорити тоді про значний вплив 

такої Росії на європейські справи. На зламі 

XVIII – XIX століть РІ перебувала в зеніті 

слави та могутності. Без її участі не 

вирішувалася жодна загальноєвропейська 

проблема. Заключити союз із Росією прагнули 

найсильніші держави, вони ж боялися її 

гніву. Таким поворотом міжнародного 

становища російської держави у XVIII 

століття ось вже двісті років 

обумовлюється актуальність вивчення 

дипломатичної історії. 

Сучасна російська історіографія представляє 

увазі читачам праці з вивчення історії 

міжнародних відносин і дипломатії РІ. 

Однак спостерігається відсутність 

самостійних досліджень, присвячених 

періоду правління Єлизавети Петрівни. До 

небагатьох подібних публікацій можна 

 



Випуск 9  

81 

віднести колективну моно-графію РАН 

«История внешней политики России. ХVІІІ 

век (От Северной войны до войн России 

против Наполеона)» [4]. Дана праця є 

складовою ґрунтовного п’ятитомника 

«История внешней политики России (конец 

ХV – 1917 г.)», виданого за редакцією 

А. М. Сахарова. У працях Волосюк О. В. [2] 

та Черкасова П. П. [7], які займаються 

вивченням взаємовідносин Російської імперії 

з королівствами Франція та Іспанія відповідно, 

можна знайти дещо детальніше про дипло-

матію середини ХVІІІ століття. Ось цим 

мабуть вичерпується сучасна історіографія 

зовнішньої політики РІ означеного періоду, 

тим паче початку правління Єлизавети 

Петрівни. 

Основою джерельної бази нашого дослідження 

є «Архив князя Воронцова» (АКВ) [1], який 

містить величезну кількість матеріалів з 

історії Росії. Це сорокатомне джерело посідає 

гідне місце в історіографії дослідження 

різних питань російської історії. Але досі 

дослідники торкалися частини АКВ як джерела 

вивчення зовнішньої політики часів Єлизавети 

Петрівни, цілісні дослідження відсутні 

[наприклад, див.: 8, с. 131; 3, с. 172-173]. 

Більшість документів перших томів АКВ 

стосуються діяльності графа М. І. Воронцова, 

пажа (з 1728) і камер-юнкера (з 1735) ще 

цесарівни Єлизавети Петрівни, пізніше віце-

канцлера (з 1744) і канцлера (1758-1763) 

Російської імперії. Михайло Іларіонович 

відав канцелярськими справами Єлизавети 

Петрівни. Після палацового перевороту 

25 листопада 1741 року, у ході якого до влади 

прийшла донька Петра І, М. Воронцов став 

грати важливу роль при Дворі. Він замовляє 

копію «Дневной записки Государственной 

Коллегии иностранных дел, 1742 года, 

Генварь, Февраль и Март месяцы» [1, с. 95-

336] для ознайомлення з діяльністю даного 

відомства. І незабаром налагодив листування з 

російськими дипломатами за межами держави. 

Дана «Денна записка…» є обліком обороту 

документації Колегії іноземних справ зі 

своїми дипломатами, іншими підданими РІ, 

іноземцями та державними установами, котра 

стосувалася зовнішньополітичної діяльності 

імперії. У ній містяться щоденні записи, які в 

сукупності можна поділити на дві частини: 

отримані та відправлені документи. 

У статті ми здійснимо огляд «неофіційних» 

дипломатичних зв’язків Російської імперії з 

рядом європейських країн у зовнішній 

політиці на початку правління Єлизавети 

Петрівни на основі аналізу щоденних записів 

Колегії іноземних справ, які знаходяться в 

«Денній записці…». 

Прихід до влади Єлизавети Петрівни 

припав на скрутні часи європейських взає-

мовідносин. Триває Війна за австрійський 

спадок (1740-1748), в якій залучені Австрія, 

Велика Британія, Пруссія, Франція та ряд 

італійських і німецьких держав. Сама РІ 

втягнута у чергову російсько-шведську 

війну 1741-1743 років [5, с. 51]. Якщо до 

цього додати непевність становища нового 

монарха через новий палацовий переворот 

(25 листопада 1741), стає зрозумілим необ-

хідність не лише утвердження влади доньки 

Петра І в середині держави, а й забезпечити 

визнання її корони та мирного співжиття 

іншими європейськими країнами. Останньому 

мала допомогти діяльність дипломатичного 

корпусу імперії. 

Він був реформований і отримав модерний 

вигляд у часи правління Петра І. Тоді РІ 

відкрила свої дипломатичні місії в Австрії, 

Англії, Голландії, Іспанії, Данії, Гамбурзі, 

Османській імперії, Франції та Швеції. 

Потім були засновані російські консульства 

в Бордо (Франція), Кадисі (Іспанія), Венеції, 

Вроцлаві (Річ Посполита). Направлені 

дипломатичні агенти та аудитори до 

Амстердаму (Голландія), Данцигу (Річ 

Посполита), Брауншвейг (Німеччина). Спе-

ціальний представник був призначений при 

калмицьких справах. Тимчасові місії були 

направлені до Бухари та Китаю [6, с. 34]. 

Незважаючи на чехарду палацових 

перево-ротів після смерті Петра І, його 

дипломатичні здобутки у більшості своїй 

були збережені. 

Так, на сторінках «Денної записки…» [1, 

с. 95-336] ми можемо побачити, що на 

початку 1742 року російська держава мала 

зносини з Австрією, Великою Британією, 

Гамбургом, Гданськом, Голландією, Данією, 

Османською імперією, Персією, Польщею, 

Пруссією, Саксонією, Францією, Франкфуртом-

на-Майні, Швецією, а також зі степовими 

народами Середньої Азії та Китаєм. 

Детальніше про структуру дипломатичного 

корпусу можна подивитись у Таблиці 1. 
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Таблиця 1 

 

№ Країна, 

регіон 

Представники Російської імперії 

(місто перебування) 

1 Австрія Надзвичайний посланець Людовік Ланчинський (Відень) 

2 Велика Британія Посланець князь Іван Андрійович Щербатов (Лондон), 

Посланець Семен Кирилович Наришкін (Лондон) 

3 Гамбург Резидент Гейнсон [фон Генісон] (Гамбург) 

4 Гданськ Резидент Шендель (Гданськ) 

5 Голландія Посол граф Олександр Гаврилович Головкін (Гаага) 

6 Данія Посланець граф Петро Григорович Чернишов (Копенгаген); 

Посланець барон Йоганн Альбрехт Корф (Копенгаген) 

7 Османська імперія Посол граф Олександр Іванович Румянцев (Константинополь); 

Резидент Олексій Андрійович Вешняков (Константинополь) 

8 Персія Консул/резидент Іван Петрович Калушкін (Дербент) 

9 Польща Резидент Голембовський (Варшава) 

10 Пруссія Посланець барон Казимир Христофор Бракель (Берлін); 

секретар В.Шрівер (Берлін) 

11 Саксонія Посланець/повноважний міністр барон Герман Карл Кейзерлінг 

(Дрезден) 

12 Франція Посол князь Антіох Дмитрович Кантемир (Париж) 

13 Франкфурт-на-Майні Ганноверський резидент Атцен [Атценгейм] (Франкфурт-на-Майні) 

14 Швеція Посередник у мирних перемовинах посол Франції в РІ Жак-Жоакен 

Тротті маркіз де ла Шетарді 

15 Середня Азія, народи 

степу 

Полковник Кольцов (Царицин); 

астраханський генерал-губернатор Василь Микитович Татищев 

16 Китай Китайський Трибунал (Пекін) 

 

Аналіз даних дозволяє дійти висновку, що 

у порівнянні з петровським часом, нова 

єлизаветинська Росія мала певні зміни. 

Насамперед впадає в очі відсутність 

дипломатичного представництва імперії в 

столиці Іспанії та консулів в ряді євро-

пейських міст (Бордо, Венеція, Вроцлав, 

Кадіс). Це було викликано зміною пріоритетів 

зовнішньої політики після Петра Великого, 

що в першу чергу виражалося в посиленням 

зносин насамперед з Австрією, Англією та 

Голландією. Так, знизилася актуальність зв’язків 

з Іспанією та Португалією. З Францією 

стосунки тривалий час були напруженими 

через російсько-австрійський союз 1726 року, 

який не міг сприяти поглибленню дипло-

матичних зносин між французькими королями 

та російськими імператорами. 

Читаючи «Денну записку…» стає очевидним, 

що були різні суб’єкти міжнародного права, з 

якими не існувало прямих дипломатичних 

зносин, але їх зовнішня політика активно 

обговорювалася в дипломатичній документації. 

Серед таких варто згадати Іспанію, 

Неаполітанське та Сардинське королівства, 

герцогство Голштинія, Венецію. 

Відносини з іспанським двором були 
натягнутими через Війну за австрійський 
спадок, під час якої Мадрид і С.-Петербург 
знаходилися у ворожих таборах. Тим не 
менше, була спроба здійснити обмін 
дипломатами. Так, ще в кінці 1741 року 
планувалося відрядити до Іберійського 
півострова російського посланця в Данії 
графа Чернишова, але згодом його замінили 
на дійсного камергера Пушкіна [1, с. 110]. 
Іспанці бажали відправити до Росії графа 
Дельбена (де Бена). При цьому вони наполягали 
на посольському рангу обмінюваних пред-
ставництв [1, с. 250-251, 324]. Зрозуміло, що 
іспанський двір таким вчинком міг як 
мінімум завдати морального удару Австрії. 
Перемовини відбувалися через іспанське та 
російське посольства в Парижі. Врешті решт 
все завершилося тим, що король Іспанії 
Філіп V відмінив призначення графа де Бена 
та направив його до Польщі. А російський 
посланець Пушкін у свою чергу влітку 1743 
року отримав наказ повернутися до Росії 
[2, с. 45]. 

Дипломати Єлизавети Петрівни уважно 
стежили за діями Неаполітанського та 
Сардинського королівств у Війні за 
австрійський спадок. Двори Савойї та Неаполя 



Випуск 9  

83 

спочатку виступили проти Марії-Терезії. 
Через це південні рубежі Австрії були в 
небезпеці, а на Середземномор’ї франко-
іспанський флот підсилювався італійським. 
Проте за короткий час ситуація змінюється. 
Сардинія, маючи претензії на Міланське 
герцогство, підтримує Австрію, отримавши 
від неї певні поступки [1, с. 264-265]. 
Зрозуміло, що такі дипломатичні віражі не 
могли не прикувати до себе уваги Колегії 
іноземних справ. 

Не маючи дипломатів у Венеції, РІ 

підтримувала дружні відносини з цією 

італійською республікою через князя Канте-

мира в Парижі. Як і раніше основним 

предметом спілкування була політика 

Османської імперії. Так, на початку 1742 року 

венеціанський посол ділився інформацією про 

французькі закулісні ігри в Константинополі 

[1, с. 283]. 

Особливі зносини були з герцогством 

Голштинія (Гольштейн), монархи якого з 

династії Гольштейн-Готторпів через старшу 

сестру Єлизавети Петрівни – Анну Петрівну 

(1708-1728) породичалися з Романовими. Це 

син Анни Карл Петро Ульріх Гольштейн-

Готторп за рішенням його тітки у 1761 році 

став російським імператором під іменем 

Петра ІІІ. Голштинія була невеликим утво-

ренням, крім того відносилося до королівства 

Данія. Тому, поважаючи останнє, РІ не могла 

мати ніяких окремих дипломатичних зносин з 

герцогством. Проте через близьку династичну 

спорідненість російська корона продовжувала 

підтримувати особистий зв’язок з герцогами 

Гольштейн-Готторпськими, при цьому це 

також було помітно для казни. Так, 13 січня 

1742 року Єлизавета Петрівна розпоря-дилася 

забезпечити щорічну пенсію Альбертині-

Фрідеріці Гольштейн, що обходилося державі 

у 15 тисяч рублів [1, с. 117-118]. 

Отже, окрім офіційних встановлених 

дипломатичних відносин (див. табл. 1), РІ 

підтримувала зв’язки ще з деякими 

країнами. У матеріалах «Денної записки…» 

такими суб’єктами міжнародного права 

виступали Іспанія, Неаполітанське та 

Сардинське королівства, герцогство Голштинія, 

Венеція. Різний політичний інтерес та 

традиції історичних зв’язків поєднували 

Росію з останніми державами. З Іспанією за 

Петра І існували прямі дипломатичні зв’язки, 

необхідність яких диктувалася бажанням 

налагодити стабільні торгові зносини. 

Належність цього королівства до ворожого 

табору держав зумовлювала нестабільність 

взаємин між державами. Крім того головні 

союзники РІ – морські держави Англія та 

Голландія були природними торговими 

конкурентами Іспанії. Через певну 

залежність зовнішньої політики Росії та 

Іспанії від інтересів своїх союзників 

намагання встановлення обопільних відносин 

перебувало під постійною загрозою зриву, 

що врешті й сталося. Проте така 

дипломатична поразка не мала реальних 

негативних наслідків для Росії. 

Венеціанську республіку та РІ об’єд-

нувала одвічна формула «ворог мого ворога – 

мій друг». Така традиція тягнулася ще з XVI 

століття, з тих часів, венеціанський флот у 

Середземномор’ї міг виступити реальним 

заслоном морської експансії османів. У 

XVIІІ столітті це місто-держава переживало 

свій занепад. Після Карловицького договору 

1699 року головним союзником російської 

держави на Балканах стає Австрія. Петро І 

здобуває вихід до Балтійського моря і шлях 

для торгівлі в цьому регіоні. І хоча 

«корисність» венеціанців зменшилась, у С.-

Петербурзі продовжувалися підтримувати 

непрямі дружні відносини, тим більше, що 

на Босфорі венеціанська дипломатія виступала 

незмінним союзником російської, підтри-

мувала останню в боротьбі з французькою. 

Віддаленість Сардинського та Неапо-

літанського королівств гарантували безпеку 

інтересів РІ. Ці італійські держави не вели 

затятої боротьби з турками, як це робили 

венеціанці. Тому для Росії на півострові 

досить було проводити політику дружнього 

нейтралітету. Проте в ході Війни за 

австрійський спадок два королівства вияви-

лися втягнутими в конфлікт. Присутність їх 

військ на полях бою та на морі давала 

перевагу тій чи іншій стороні-учасниці 

середземноморського театру військових дій. 

Через це в нових реаліях знову спрацьо-

вувала формула «ворогів і друзів». І дані 

країни ставали «цікавими» для російської 

дипломатії. 

Для епохи Нового часу у період до 

Французької революції 1789 року харак-

терний значний вплив династичної політики 

на правлячі монарші двори Європи. Навіть 

тодішня прогресивна та зразкова держава з 
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конституційною монархією управління – 

Велика Британія у XVIІІ столітті стала 

заручницею династичних зв’язків. Свою 

континентальну політику британські королі 

будували головним чином довкола інтересу 

захисту своїх родових володінь – Ганноверу. 

Романови мали шанси отримати свій 

«Ганновер» – герцогство Гольштейн Данського 

королівства. Воно було родовим володінням 

герцогів з династії Гольштей-Готторпів. У 

планах нової імператриці було призначити 

своїм спадкоємцем гольштинського герцога 

Петра-Ульріха (майбутнього імператора 

Петра ІІІ). Від початку свого правління (доки 

не було здійснено офіційних оголошень з 

цього приводу) Єлизавета Петрівна 

намагалася обережно підтримувати стосунки 

між монаршим домом РІ та Гольштейн-

Готторпами. Це невдовзі допо-могло цариці 

отримати свого наступника і, здавалось, 

убезпечити державу від майбутніх потрясінь 

палацових переворотів. 

Таким чином, намагання Росії підтриму-

вати певні «неофіційні», непрямі дипломатичні 

зв’язки з рядом європейських країн 

керувалося зовнішньополітичними інтересами. 

Ми можемо назвати три критерії, які 

визначали вибір «неофіційного» діалогу: 

1) можлива перспектива торгово-економічної 

співпраці (Іспанія); 2) формули «ворог мого 

ворога – мій друг» (Венеція) / «друг мого 

друга – мій друг» (Сардинія); 3) династичні 

традиції, проблема престолонаслідування 

(Гольштейн). 

Аналіз матеріалів «Денної записки…» 

дозволив дослідити дипломатичний корпус 

Російської імперії на початку правління 

Єлизавети Петрівни. Крім того виявлено 

«неофіційні» дипломатичні зв’язки з рядом 

держав. Подальша робота з даним джерелом 

сприятиме розкриттю сутності міжнародної 

політики, яка постає в дипломатичній 

переписці. 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ 

В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОРДОНУ 

в 20-х роках ХХ ст. 
 

 
Досліджено проблему політичних та правових засад формування аграрних відносин 

між РСФРР і УСРР на тлі здійснення адміністративно-територіальної реформи 20-х 

років ХХ століття. Доведено, що сільськогосподарське економічне районування було б 

ефективнішим за умови врахування межі розселення людності української націо-

нальності. Невідповідність встановленого кордону етнографічному призвела до 

відірваності промислових підприємств від сільськогосподарської сиро-винної бази. 

Ключові слова: аграрні відносини, сільськогосподарське економічне районування, 

РСФРР, УСРР. 

 

Исследовано проблему политических и правовых основ формирования аграрных 

отношений между РСФСР и УССР на фоне осуществления административно-

территориальной реформы 20-х годов ХХ века. Доказано, что сельскохозяйственное 

экономическое районирование было бы более эффективным при условии учета границы 

расселения людей украинской национальности. Несоответствие установленной границы 

этнографической привела к оторванности промышленных предприятий от сельско-

хозяйственной сырьевой базы. 

Ключевые слова: аграрные отношения, сельскохозяйственное эконо-мическое 

районирование, РСФСР, УССР. 

 

The problems of political and legal principles of formation of agrarian relations between the 

RSFSR and the USSR against the background of the administrative-territorial reform the 20’s 

Twentieth century. It is shown that agricultural economic zoning would be more effective, 

subject to the limits of settlement population of Ukrainian nationality. Ceased to ethnic 

boundaries has led to isolation of the industrial enterprises of agricultural raw materials. 

Key words: agrarian relations, agricultural economic zoning, RSFSR, USSR. 

 

 

У вітчизняній економічній географії 

районоутворення прийнято вважати об’єк-

тивним процесом. Він відбувається під 

сукупним впливом системи чинників 

виробничого, ресурсного, соціального та 

політичного характеру. Цей процес тісно 

пов’язаний з адміністративно-територіальним 

устроєм країни, проблемами федералізму і 

регіональної політики. 

Мета сучасної національно-державної 

регіоналізації полягає в обґрунтуванні 

такого поділу України на макрочастини, 

щоб регіональна національна, 

демографічна, соціальна, економічна, 

екологічна та екістична політика забезпечила 

гармонійний і сталий розвиток суспільства в 

цілому, створила оптимальні умови для 

матеріальної і духовної життєдіяльності 

людини зокрема [1, с. 16]. 

Вищезазначена проблема не знайшла 

належного висвітлення в історіографії. 

Наявні дослідження торкалися проблеми 

визначення російсько-українського кордону 

опосередковано. Питання про передумови та 

наслідки сільськогосподарського економічного 

районування в умовах становлення російсько-

українського кордону вказаного періоду 

практично не розглядалися [2-4; 6]. 

Питання економічного районування постало 

у 20-х роках ХХ століття і вирішувалося 

воно на тлі здійснення адміністративно-

територіальної реформи. Між Україною й 
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іншими радянськими республіками кордони 

були визначені у прийнятому на спільному 

засіданні в Народному комісаріаті націо-

нальних справ РСФРР 25 лютого 1919 р. 

«Договорі про кордони». Представники 

УСРР погодились визнати територію 

республіки в межах дев’яти українських 

губерній колишньої Російської імперії 

[4, с. 114]. 

Питання врегулювання кордонів УСРР 

вперше постало у 1920 р. через масове 

надходження клопотань від населення 

окремих адміністративних одиниць Курської 

губернії РСФРР про включення їх території 

до складу УСРР із міркувань етнічних і 

адміністративних. Надходження таких 

клопотань тривало аж до 1924 р. Мали місце 

і клопотання від представників коопера-

тивних організацій Курської губернії, які 

підтверджували необхідність змін нині 

існуючих кордонів через зв’язок низових 

кооперативних товариств з великими 

промисловими центрами України. 

Наданий до ЦВК СРСР українським 

урядом проект врегулювання державних 

кордонів УСРР, в основу якого лягли 

клопотання населення, був побудований на 

етнографічному принципі, як основному, 

коректованому тими чи іншими госпо-

дарськими передумовами, а також моментом 

врегулювання задля зручності адміністрування. 

Таким чином, при вивченні питання було 

з’ясовано, що на території Курської губернії 

українці становили більше 60 % населення. І 

якщо мали в проекті місце випадки 

невідповідності кордонів етнографічному 

принципу, як наприклад, по Білгородському 

і Корочанському повітах, де українці були в 

меншості, то включення зазначених територій 

до складу УСРР обумовлювалося зручністю 

адміністрування, а також наявності ряду 

економічних умов [7, арк. 12]. 

Встановлення нового кордону за етно-

графічним принципом не тільки не йшло 

врозріз із умовами економічними, і  

вимогами господарської доцільності взагалі. 

Саме український проект і враховував усі ці 

складові. Частина Курщини, яку планувалося 

включити до складу УСРР, суттєво відріз-

нялася від решти території губернії за 

структурою сільського господарства, складом 

ґрунтів, кліматичними умовами, щільністю 

населення, а також за характером про-

мисловості. Доцільність приєднання частини 

Курської губернії до української території 

пояснювалося розвитком цукрової промис-

ловості. Частина цукрових заводів, що 

знаходилися на території Курської губернії, 

разом з харківською групою підприємств 

утворили б однорідний і потужний регіон 

цукрового виробництва. 

Вивчаючи промисловість Воронезької 

губернії того періоду необхідно підкреслити, 

що основою її були олійні підприємства, які 

розташовані виключно на півдні губернії, 

тобто, в місцях найбільш сприятливих для 

заготівлі сировини – посівів соняшника. Ці 

території мали багато спільного з 

прилеглими до України територіями [8, 

арк. 56]. Усі перелічені вище дані говорили 

на користь спільних рис цієї території з 

Харківською губернією. 

У 1923 р. в Росії й Україні розпочався 

перехід від дореволюційного адміністративно-

територіального поділу (губернії, повіти і 

волості) на новий (округи й райони). 

Український уряд скористався реформою, 

щоб підняти перед ЦВК РСФРР питання про 

приєднання до власної республіки тих 

повітів і волостей у прикордонних з УСРР 

Курській і Воронезькій губерніях, у яких 

переважало українське населення. Йшлося 

про приєднання до УСРР повітів та волостей 

Курської губернії з чисельністю населення 

807,2 тис. осіб (у т.ч. українців 484,8 тис., 

60 %), а також повітів і волостей 

Воронезької губернії з чисельністю 

населення 1 млн 243,8 тис. осіб (у т. ч. 

українців – 930,9 тис., 74,9 %) [8, арк. 28]. 

На засіданні Бюро Укрдержплану від 

29 квітня 1924 р. слухалося питання про 

зовнішні кордони УСРР. У постанові 

виділили дві позиції, що виявилися по 

питанню приєднання до УСРР прилеглих 

частин Курської і Воронезької губерній. 

Представники від УСРР наполягали на тому, 

щоб приєднати до України усіх тих частин, 

що безпосередньо прилягають до неї, в яких 

українське населення становить більше 50 % 

від усього населення. При конкретному 

встановленні кордонів пропонували мати на 

увазі можливість застосування до цього 
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принципу наступних корективів: а) економічне 

тяжіння, де воно яскраво проявляється і 

б) випрямлення кордонів республіки і 

встановлення більш зручної з адміні-

стративної точки зору прикордонної лінії. 

Питання правового врегулювання 

державного кордону УСРР із РСФРР і БСРР 

вперше було поставлено в Союзній комісії 

Черв’якова 1 травня 1924 р. 

Згідно проекту, наданого українською 

стороною, до складу УСРР передбачалося 

включити частину територій Курської і 

Воронезької губерній РСФРР. Вказана в 

проекті територія, що включала 5 повітів 

повністю і 9 – частково, охоплювала собою 

територію біля 35 000 кв. верст з населенням 

до 2 млн. мешканців. 

Необхідність зміни існуючого державного 

кордону УСРР викликане було, перш за все, 

клопотанням самого населення ряду 

волостей, а також на основі постанов 

пленумів повітових виконавчих комітетів 

про включення останніх до складу УСРР і це 

цілком було зрозумілим, так як у 

вищевказаних місцевостях українське 

населення, за виключенням північної  

частини Білгородського і південної – 

Корочанського повітів, становило пере-

важну більшість. По повітах кількість 

українського населення становила від 51 до 

100 % [8, арк. 29]. 

Другим, не менш важливим, в процесі 

роботи по врегулюванню державного 

кордону, моментом, являлися економічні 

передумови. Так, цілком беззаперечним 

являвся факт економічного і культурного 

тяжіння цілого ряду прикордонних з УСРР 

повітів Курської губернії і особливо 

Білгородського повіту до більш потужних і 

ближче розташованих центрів УСРР. 

Інтереси цукрової промисловості також 

ставили на порядок денний питання про 

необхідність змін існуючих адміністративних 

кордонів, які суттєво відокремлювали 

заводи південної групи цукрової 

промисловості Курської губернії від районів 

постачання сировиною. Вказані зміни 

повинні були здійснитися за рахунок 

території РСФРР, щоб тим самим мати 

можливість створити в межах УСРР єдиний 

і потужний центр цукрової промисловості. 

Доцільність і необхідність розгляду цих 

питань саме в такому ракурсі 

підтверджувалася також і Правлінням 

Цукротресту РСФРР. 

Створена комісія по врегулюванню  

державного кордону, розглянувши проект і 

ознайомившись із наданими УСРР матеріалами, 

прийняла цей проект за основу своєї роботи. 

Підтвердження комісією принципів, 

покладених в основу всієї роботи по 

врегулюванню кордонів, а саме: 

етнографічний, що у виключних випадках 

коректувався економічними міркуваннями, 

підтверджувало правильність поставленого 

питання і характеризувалось спільним 

прагненням сусідніх республік до точного і 

скорішого виконання постанов ХІІ з’їзду з 

національного питання [9, арк. 30-31]. 

З метою комплексного районування 

виділяються наступні фактори, що впливають 

на територіальну структуру народного 

господарства: техніко-економічні, геогра-

фічного положення, природні, історичні, 

соціально-політичні. 

Річ у тім, що ознаки економічного 

характеру, тобто, сільське господарство, 

промисловість тощо, підтверджували доціль-

ність встановлення державного кордону 

поміж УСРР і РСФРР по межі розселення 

людності української національності. Так, 

південна частина території Курщини, значно 

відрізняючись від її північної частини за 

структурою сільського господарства і 

промисловості, цілком подібна до суміжних 

територій УСРР. 

Південна частина Курської губернії мала 

родючі ґрунти і завдяки гарним кліматичним 

умовам мала більшу щільність населення, у 

той час як північна частина цієї губернії 

являла собою район сірих лісових суглинків 

із невеликою щільністю населення. 

В аграрному відношенні південна частина 

Курської губернії являла собою природне 

продовження суміжної території УСРР. 

Одним із характерних її головних моментів, 

що підтверджувала сільськогосподарську 

подібність південної частини Курщини з 

суміжними округами УСРР, були посіви 

цукрового буряка, які становили головний 

масив по округах УСРР і маючи своє 

продовження в південній частині Курської 
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губернії. Так, по Харківській окрузі посіви 

цукрового буряка доходили до 7,2 %, а по 

південних повітах Курської губернії – до 

4,6 %, у той час, коли на терені північних 

повітів посівів цієї культури зовсім не було. 

Доцільність приєднання південних повітів 

Курської губернії до складу УСРР  

підтверджувалося і даними по лінії цукрової 

промисловості. Так, із загальної кількості 

23 цукроварень, у цих повітах було 

розміщено 12. Включення цих територій у 

сферу адміністративно-господарського 

управління українського центру не тільки не 

ламало нормального функціонування цих 

заводів, але це приєднання було і цілком 

доцільним, оскільки утворювало природний 

Сумський буряково-цукровий район. Це 

підтверджувалося і тим положенням, в 

якому знаходилися заводи Курської губернії. 

Так, по їх розташованості, виробничій 

структурі і по рентабельності (врожай 

буряка, вихід цукру тощо) ці заводи 

розбивалися на 2 групи: південну, що 

розташовувалася вздовж існуючих держав-

них меж, і північну. Ці групи, завдяки тому, 

що знаходилися в різних ґрунтових, 

кліматичних і господарських умовах, 

відрізнялися одна від одної і південна група, 

що перебувала в кращих умовах, подібна до 

групи суміжних заводів України, утворюючи 

з нею одноманітний цукровий район 

[10, арк. 18]. 

 

Групи заводів 
Добове вироблення, в 

берк. 

% залізничного 

буряка 

Збір з десятини 

Буряка в 

берк. 
Цукру 

Північна 1 812 11,8 81,8 109 

Південна 4 471 33,8 123,0 170 

Українська 

група 
3 416 33,5 127,0 175 

 

За відсутністю посівів цукрового буряка на 

території Курської губернії, заводи південної 

групи постачалися залізничним буряком, при 

чому територією, що постачала ці заводи 

сировиною, була УСРР. 

Відносно промисловості Воронезької губернії 

варто зазначити, що остання головним чином, 

складалася з олійниць і розташована була 

виключно на півдні губернії, тобто в 

місцевості, що найбільше сприяла посівам 

соняшника. Таким чином, відрізняючись від 

північної частини, південні повіти Воро-

незької губернії мали багато спільного з 

суміжними округами території УСРР. Так, 

площа посіву соняшника в суміжних із 

Воронещиною округах УСРР становила 

13,6 % і мало відрізнялася від пересічного 

відсотка по південних повітах Воронезької 

губернії – 15,5 %. 

Значне зростання соняшникових посівів в 

Україні, зокрема в Старобільзькій окрузі, де 

площа посіву останнього становила 15 %, дає 

можливість передбачити, що центр ваги 

заготівлі сировини і виробництва олії буде 

знаходитися в УСРР, є всі дані, щодо ґрунту 

та клімату, що сприяли успішному розвитку 

цієї промисловості [11, арк. 12-12зв.]. 

Таким чином, південні повіти Воро-

незької губернії, що в переважній більшості 

були заселені українцями, також більш 

подібні в господарсько-економічному відно-

шенні до суміжних округ з Україною, ніж до 

північної частини цієї губернії. 

По Північнокавказькому краю РСФРР, 

необхідно перш за все оговоритися, що від 

УСРР не достатньо було виявлено бажання, 

аби вирішити питання про кордон. Це 

пояснювалося відсутністю більш-менш 

правдивих даних про етнографію суміжних з 

УСРР округ і районів Північнокавказького 

краю РСФРР. 

Не кажучи про повну одноманітність 

господарсько-економічної структури суміжних 

УСРР і Північнокавказького краю РСФРР, 

варто звернути увагу на господарську 

колізію, що утворилася з моменту 

встановлення існуючих державних меж. Так, 

необхідність приєднання Донецької округи, 

крім її етнографії, стверджується еконо-

мічною одноманітністю цієї округи зі 

східною частиною УСРР завдяки вугільним 

покладам в басейні річки Калитки, що 

робить цю округу природнім продовженням 

Донецького вугільного басейну. З іншого 
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боку, відрив станції Чорткове від Біло-

водського хлібо-торгівельного району, який 

охоплює третину Старобільської та частину 

Луганської округ, утворює цілком не 

припустиме, як з господарської, так і з 

політичної точки зору явище. 

Подібна картина спостерігалася і по 

Донецько-Шахтинській окрузі, відірваність 

якої від УСРР цілком штучно поділяла 

господарсько-цілісну одиницю Донбас – 

поміж двох республік, що, звичайно, 

негативно відбивалося на оперативному 

управлінні промисловими підприємствами 

[12, арк. 17]. 

Поруч цього, повернення до складу УСРР 

Таганрозької округи, що тоді нараховувала 

всього 257 тисяч жителів, тобто 37 % від 

населення середньостатистичної української 

округи, дало б можливість, по-перше, шляхом 

внесення змін в округові межі піднести 

господарство і економіку як міста Таганрог, 

так і округи в цілому, а по-друге, випрямити 

в цьому місці державну межу, що 

вклинювалася в територію України. 

Як висновок із вищезазначеного, варто 

зауважити, що встановлення державної межі 

поміж УСРР і РСФРР за етнографічним 

принципом цілком відповідало кордонам 

сільськогосподарських і економічних районів. 

Щодо обслуговування в культурному 

відношенні українського населення в межах 

РСФРР, то за матеріалами спеціального 

дослідження цього питання, що обговорю-

валися фракцією ВЦВК, можна констатувати 

явне ламання і грубе перекручування 

національної політики партії щодо  

української національності на Курщині, не 

кажучи вже про Північнокавказький край, де 

українське населення русифікувалося. 

Зважаючи на проведення в той час роботи 

з утворення Центральної Чорноземної 

області, до складу якої, наряду з іншими, 

входили Курська і Воронезька губернії, і що в 

цих губерніях здійснювалася повна пере-

кройка існуючої адмінсистеми, тому 

територію, суміжну з УСРР і заселену 

виключно українцями безболісно можна було 

приєднати до складу УСРР. Прохання 

винести по цьому питанню принципове 

рішення з тим, аби питання щодо 

встановлення на підставі етнографічних 

даних точних меж між УСРР і РСФРР було 

здійснено спеціально скликаною для цього 

паритетною комісією [13, арк. 12-15зв]. 

Економічний стан приєднаних до України 

територій характеризував член ВУЦВК 

Пашковський, який був головою комісії від 

України по прийомці території [14, арк. 1-3]. 

Було встановлено, що площа земельної 

території, яка відходила від РСФРР до УСРР 

становила 219 950 десятин і розподілялася 

наступним чином: орна земля – 136 414 дес., 

сіножатей – 23 980 дес., садибної – 

21 716 дес., вигонів – 6 194 дес., лісів – 

20 131 дес., невдобок – 11 515 дес. Середнє 

земельне забезпечення населення становило 

0,9 дес. на душу. Уся вказана площа 

розподілялася в користування між держав-

ними господарствами і господарствами 

населення. Сільське господарство на території, 

що переходила до УСРР, велося із 

застосуванням сучасних агрокультурних  

заходів, де були введені правильні сівозміни 

із застосуванням багатопільної системи в 

50 % господарств. Висівалися просапні 

культури, здійснювалося травосіяння. Вся 

територія обслуговувалася 6 агрономами. 

Створювався плодовий розсадник загальною 

площею 35,5 десятин тощо. 

Із загальної площі землі 24 % перебувала 

в користуванні державних організацій – 

цукрових заводів. На цій території земле-

впорядкування було проведено на 66 % 

площі. Задовільним було забезпеченість 

населення живим і мертвим інвентарем. 

Селянство потребувало забезпечення посівними 

матеріалами на посівну кампанію. 

На приєднаній території перебувала 

значна кількість промислових підприємств, 

із них важливе значення мали 4 цукрових 

заводи. В промисловості на цій території 

зайнято було 5,3 % населення, із яких 84,5 % 

становили члени союзу цукровиків і 

робітників землісу. Стан доріг, мості і  

річкових переправ на приєднаній території 

потребувало термінового ремонту. Зокрема, 

потрібно було встановити телефонний 

зв’язок між окремими населеними пунктами. 

На приєднаній території розташовано 

79 сільських рад 292 населених пункти. 

Спірні питання, по яких не було досягнуто 

згоди, мали розглядатися в центральній 

паритетній комісії [15, арк. 24]. 
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Відомо, що спеціалізація територій 

складається історично. Мета радянського 

економічного районування – поділити СРСР 

на великі територіальні частини, які спеціа-

лізуються у всесоюзному поділі праці. Тож 

райони на території України були не 

внутрішньодержавними, а всесоюзними. Їх 

завдання полягало у виробництві продукції 

(часом у зосередженні певної технологічної 

стадії виробництва) для всього Союзу чи 

задоволенні його експортних інтересів. 

Економічні райони часом роз’єднували 

республіки і Україна – класичний тому 

приклад. 
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УДК 94(410)«1945/1979» 
Rina Banti 

 
 

ENGLISH HISTORIOGRAPHY 
ON «COLOURED» IMMIGRATION TO BRITAIN 

 
 

Представлено огляд досліджень британських та американських учених, присвячених 
історії «кольорової» імміграції у Велику Британію в повоєнний період. Розглянуто 
роботи, в яких проаналізовано вплив расового компоненту на формування і здійснення 
британської імміграційної політики, а також праці, в яких представлено дискурс про 
расу і міграцію в їх різнобічних аспектах. 

Ключові слова: Велика Британія, «кольорова» імміграція, міжрасові відносини, 
імміграційна політика, дискримінація, громадянство. 

 

Представлен обзор исследований британских и американских ученых, посвященных 
истории «цветной» иммиграции в Великобританию в послевоенный период. 
Рассмотрены работы, в которых проанализировано влияние расового компонента на 
формирование и осуществление британской иммиграционной политики, а также 
работы, представляющие дискурс о расе и миграции в их разнообразных аспектах. 

Ключевые слова: Великобритания, «цветная» иммиграция, межрасовые отношения, 
иммиграционная политика, дискриминация, гражданство. 

 

This article presents review of studies of British and American scholars on the history of 
coloured immigration to Britain in the post-war period. We consider the studies that discuss the 
impact of the racial component in the formulation and implementation of UK immigration policy, 
as well as the works representing the discourse about race and migration in their various 
aspects. 

Key words: Britain, coloured immigration, race relations, immigration policies, discrimination, 
citizenship. 

 

 

This article deals with modern English 

historiography and the research of the 

phenomenon of immigration and international 

immigration policy, which developed mainly in 

the 1980’s and 1990’s. It is about immigration 

of citizens of the British colonies to Britain that 

came about at the end of the Second World War 

and that which continued well into the 80’s of 

the twentieth century. In this paper, studies by 

British and American researchers will be 

assessed. This research deals with analysis of 

issues like «race», «race relations» and 

«racism». Colour immigration, as it is referred 

to in English literature, meaning immigration of 

those who were formerly citizens of the British 

Commonwealth. These were especially those 

people from the Caribbean, from India and 

Pakistan. This immigration came about in the 

1950’s and 1960’s as a result of recruitment of 

workers that the British government initiated at 

the end of the Second World War. This was 

done in order to improve the financial situation 

in Britain at that time. This wave of 

immigration is differentiated from others that 

Britain had previously known. It was especially 

differentiated by the source of the immigrants 

who were dark-skinned. 

There is no doubt that this influx was an 

integral part of the global processes that were 

linked to movement of population between 

countries in the post-war period. Therefore, in 

order to understand the development of the 

parameters of the immigration policy made by 

British administration regarding the coloured 

population in general and to observe the process 

of the design of the legislation against 

immigration that was founded on a racist base 

from a general and encompassing perspective, 

the author finds it correct to turn to 

historiography research papers that were 

devoted to studies of this phenomenon in 

various, different ways. In the opinion of the 

author, this direction will facilitate a deeper 

understanding of the considerations and main 
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standpoints that prevailed in British 

Government circles. These were revealed not 

only with their immigration policies, but found 

expression also in the definition of British 

citizenship that was redefined for the first time 

by new legislation which took shape as the 

British Nationality Act of 1981. From the time 

after the Second World War the Western 

countries found themselves having to cope with 

streams of immigrants. Following this and 

especially after the post-Soviet countries tried 

to find legislative solutions to the immigration 

issues, and to newly define the nationality 

boundaries, Britain’s attempt to control the 

situation seems unique and interesting in the 

context of wider research into these 

phenomena. 

The first category of research examines the 

immigration phenomenon from the perspective 

of an attempt to come close to the answer to the 

question that was asked by many researchers of 

«How can we return the country to its previous 

condition?» In their research on international 

immigration, the researchers focused on three 

main topics that in the opinion of the author are 

supposed to serve as guidelines in the research 

of coloured immigration to Britain as well. The 

topics are as follows: 

1. The function of a sovereign state in the 

development of rules of entrance and exit from 

that country. Also, how to cause and enable 

control and monitoring of immigration and the 

factors that limit it; 

2. The integration of immigrants into the 

host society and the role of the state in this 

integration; 

3. The influence of the immigration on the 

political behaviour of the local citizens as 

voters and how this political behaviour 

influenced the actions of the immigrants 

themselves. 

The American political science researcher, 

Myron Weiner argues that the international 

immigration in the last decade endangers 

international stability and security. Weiner 

agrees with the views of Arthur Schleizinger, 

an American historian and an adviser to the 

American president, J. F. Kennedy, who saw 

the immigration to USA in the 1990’s and its 

multicultural aspects as factors that would bring 

about a collapse of society and a fragmentation 

of a united America. A study of the root of the 

immigration raises the argument that national 

states are vulnerable to threat from globalization 

that threatens them from without, and from 

multi-cultural influences from within [45, 

208 р.]. Weiner adds and argues that the threat 

of immigration- globalization and multiculturalism 

are the causes of intensifying xenophobic and 

nationalistic feelings that have been observed of 

late in Western democracies. Even the most 

developed and industrialized democracies are 

endangered by instability because of the great 

rush of non-desirable immigrants and large 

numbers of refugees [48]. 

Simon Huntington, an American political 

scientist, furthers this approach and foresees 

that immigration will cause a threat to national 

security [19, p. 28-46]. A researcher of 

economics and social policy, George Borjas, 

lays down this assumption and alludes to it in 

the title of his well-known work, «Friends or 

Strangers» [5]. 

Mass immigration from third world countries 

pose a financial threat because it impoverishes 

and dilutes the human resources of the society 

that absorbs them and changes their social 

structure by the marked growth on one hand of 

the wealthy that stand at the top of society, and 

on the other hand, the disenfranchised that find 

their place at the bottom levels. The middle 

class is stressed, and its social and financial 

efforts are not enough to bolster the capitalist 

democracy. 

Peter Brimelow in his discussion on 

immigration writes the premises that talk of the 

threat to security and hints at cultural and racial 

influences. He portrays the stream of non-white 

immigrants into Western societies as a cultural 

threat that could lead to political instability of 

liberal democracies [8]. 

Migration researchers, Anthony Messina, 

Aristide Zolberg and Gary Freeman cast doubt 

on the argument that immigration endangers the 

society that is absorbing this immigration. 

Zolberg argues that democratic nations never 

lost control of immigration, and that the 

researchers exaggerated when they depicted the 

severity of the immigration crisis [50, p. 1-15]. 

A. Messina and G. Freeman pointed out Britain 

as a liberal democracy that has managed to have 

control over her borders [26, p. 130-154; 10, 

p. 297-300]. According to Freeman’s theory, 

immigration is a process that obligates the 
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absorbing country to consider the price they are 

paying for this immigration. For him, political 

party interests are the unifying factor. The 

coalitions that support immigration prevent 

liberal democracies from limiting immigration 

even if the economic situation demands a more 

conservative (policy) [11, p. 881-902]. 

G. Freeman admits that immigration policy is 

largely dependant on ideological and cultural 

causes as well as institutional causes. These 

causes distort the interests of different groups in 

the economy like the worker’s unions, for 

example. Therefore, in Freeman’s opinion, one 

should differentiate between political standpoints of 

professional workers like programmers, engineers, 

etc. and the standpoint of workers who are not 

professional, (blue collar workers) like builders 

and service people. Freeman also notes that 

there is another difference between communities 

in the United States, Canada and Australia, that 

are continuing to expand their immigration 

policies, and between countries in Western 

Europe, like Britain that until this day have not 

managed to overcome the crash that was 

brought about by immigrants from what were 

previously British colonies and by foreign 

workers, but have not yet come to establish a 

position about immigration policy. Freeman 

advises the Western democratic countries to 

formulate a uniform immigration policy [12, 

p. 86-109]. 

An alternative to Freeman’s approach to 

immigration policy is put foreword by an 

American researcher, James Hollifield [17]. He 

studies the state from the combined founding 

(ideas) of a group of studies. From his point of 

view it is more difficult to explain the results of 

immigration policy than it is to explain the 

immigration policy itself. In Hollifield’s 

opinion, it is possible to study the phenomenon 

of immigration as a function of the following 

dimensions: 1. economic forces like push-pull, 

supply-demand. 2. social network 3. human 

rights. The dimension of human rights is the 

key to understanding how open or closed a 

country is. According to Hollifield’s approach, 

immigration policy is determined in government 

institutions and laws and therefore it is very 

important to focus on the evolution of rights of 

immigrants [16, p. 57-90]. However, in 

connection with the topic of our study, it is 

possible to speak about de-evolution of the 

rights of immigrants in Britain. Hollifield’s 

approach places a dilemma in the face of liberal 

countries. On one hand, the global economy 

forces them to be more open to absorbing 

immigrants, and on the other hand, the local 

political and constitutional powers move the 

country in a more conservative direction in 

order to protect social obligations they have to 

the local population and in order to preserve 

civil institutions and sovereignty. 

The book «Migration Theory» edited by 

James F. Hollifield and Carrilin B. Brettel, 

makes a serious contribution. It speaks from a 

theoretical and methodological standpoint and 

is for everyone who deals with research 

questions that are linked to the phenomenon of 

immigration in general [7]. The book is a form 

of dialogue between disciplinary fields of 

knowledge that deal with international 

immigration from the point of view of a number 

of disciplines like history, demography, 

economics, sociology, anthropology, political 

science and law. 

The second group of research papers, in the 

opinion of the writer, is important to the 

understanding of the conception that led to 

political decisions of British politicians as to the 

legislation against coloured immigration that 

dealt with the subject of race and race relations. 

The attempt to define the relationship between 

races and racism caused great difficulty. Their 

definition changes constantly, depending on 

time and place. New circumstances encourage 

new conceptions of the phenomenon. In order to 

explain the differences between the races, 

historians and social science researchers tend to 

use less the biological arguments and use rather 

the theories that are based on social, historical 

and cultural factors. Modern research literature 

that is concerned with race and racism uses the 

distinction between the term «racism», and the 

term «racialism». «Racism» being the practice 

of institutional discrimination in the social 

system whose aim is to cause inferiority of the 

group being discriminated against. The term 

«racialism» refers to discrimination based on 

the belief in the inferiority of a certain racial 

group because of external attributes. 

Preconceived notions of this sort are based, in 

fact, on stereotypes and on an outlook that relies 

on only partial information, or distorted 

information about the group that is being 
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discriminated against. The resultant expressions 

of racism are not uniform in different countries 

and they have economic and political 

repercussions in different class and cultural 

contexts in different societies. Likewise, 

expressions of racism are always linked to 

economic, political and ideological relations 

[29, p. 126-130]. 

In contemporary English literature that deals 

with research of racism and theoretization of 

this phenomenon, the researcher Robert Miles 

made an attempt to analyze the topic of 

«racism» as an historical and cultural 

phenomenon from a neo-marxist standpoint. 

For this, the term «racialization» was brought 

into use and means «those instances where 

social relations between people have been 

structured by the signification of human 

biological characteristics in such a way as to 

define and construct differentiated social 

collectivities» [29, p. 75]. This process is 

correlated with conditions of the migrant work-

force. The influences are a result of «on the one 

hand the need of the capitalist world economy 

for the mobility of human beings, and on the 

other, the drawing of territorial boundaries and 

the construction of citizenship as a legal 

category which sets boundaries for human 

mobility» [28]. 

A comprehensive book in the field of those 

theories that are linked to the issue of race is 

«Racial Theories», by Michael Banton, a 

British researcher [2]. This book displays 

theories that deal with research of racial issues 

and the relationship between different racial 

groups, in an attempt to define systematically a 

reservoir of terms and concepts to describe the 

relations between these groups, and with the 

goal of clarifying the few conceptual 

approaches circulated in the 19
th

 century on the 

issue of race and race-relations. This book 

assists in the understanding of the processes 

that take place in the ethnic and social array in 

those countries whose population was not 

uniform in its ethnicity and to clarify the unique 

quality of relations in the social fabric of these 

countries. 

An interesting perspective on the research of 

race relations and racism is brought up in the 

study of American researchers Michael Omi, 

Howart Winant. They tried to study the process 

of construction of reciprocal relations between 

government, politics and racism. They argued 

that it is incorrect to think that the state is a 

merely external cause in the formulation of 

race-relations. The opposite is the case. «The 

institution of state is racist at its base. In its 

stand far from involving itself (or interfering) in 

racial disputes, it in itself becomes more and 

more prominent in racial conflicts. «Every state 

institution is a racial institution, but not every 

institution operates in the same way. In fact, the 

various state institutions do not serve one 

coordinated racial objective; they may work at 

cross-purposes. Therefore, race must be 

understood as occupying varying degrees of 

centrality in different state institutions and at 

different historical moments» [32, p. 76-77]. 

This approach illuminates the field of 

relationships between the state institutions and 

the immigrants from a different and important 

angle of the research on immigration. 

Martin Baker’s book, «The New Racism», 

adds a new viewpoint in the research into the 

issue of «race» and clarifies the path that the 

process of «racialization» took that amplified 

and restored the matter in the new conservative 

policies of the «New Tories» by the use of 

certain terminology and cultural stereotypes and 

mentality. This was done by members of 

parliament, politicians, the media, and even 

judges. Furthermore, this composition greatly 

helps in the understanding of the way that the 

economic and social problems that arose in the 

minority coloured communities in Britain 

caused the entire British society to move to the 

right on the issue of immigration. These 

problems also gave the communities who had 

come from the British Commonwealth the 

status of a black sheep and this status was used 

for the purpose of reaching political ends [3]. 

The contribution of studies that deal with 

research of coloured immigration to Britain 

from the British Commonwealth that have been 

published up till now, finds expression mainly 

in general surveys of the immigration 

phenomenon, or by general descriptions of the 

development of legislation against this 

immigration. Having said this, the existing 

research does not adequately address an 

integration of the political and ideological 

viewpoints and the place and purpose of 

national leaders. All these factors have 

influence on the process of formulation of 
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immigration and race policy. The research also 

does not clarify adequately the immigration and 

race policy in Britain. A short review of 

historeographical sources enables, on one hand, 

monitoring of historical events that came about 

as a result of coloured immigration to Britain at 

every stage. An example of this would be 

contemplation of the actions of the political 

elite of the conservative party, or the actions of 

the extremists. On the other hand, this review 

aids identification of the roots of conservative 

ideology in general, and the understanding of 

its continuation in the British political tradition, 

and the steps in the development of 

immigration and race policy from all its 

viewpoints. This in particular in the era of 

Margaret Thatcher as her stated goal was to 

stem the tide of dark-skinned citizens from the 

British Commonwealth into Britain. 

In British historiography, the topic of race-

relations merited much attention from many 

researchers. The subject was studied by 

researchers from a wide and varied range of 

disciplines such as sociology, history and law. 

The first studies were conducted by sociologists 

who researched the way that the first black 

immigrants from the Caribbean who were 

absorbed in the British cities. The researchers 

who based themselves on Marxist and 

Webberian theories analyzed the conditions of 

the minority communities from the viewpoint 

of their integration in the social structure in 

general and the working class in particular [19; 

37; 30]. The sociological research focused on 

the phenomenon of racial discrimination by the 

native population that was brought against the 

immigrants that affected the finding of housing 

and employment, and the cessation of 

educational and health services. In addition, the 

researchers attempted to explain the ideological 

background that was at the base of and cause of 

the growth of a discriminatory attitude towards 

dark-skinned immigrants by the host population 

[1]. In addition there were those researchers 

who criticized the direction that the actions of 

the local government took, but the emphasis of 

their study was that government policy as 

regards the relations between communities 

should aspire to harmony and less 

discrimination [38]. In the 1960’s and almost 

all through the 1970’s no serious research was 

done on the subject of «coloured» immigration 

by British researchers. The main reason for this 

dearth of research on the subject of immigration 

was the consensus that prevailed during that 

period in both political camps, the labor and the 

conservative, as far as immigration and race-

relations was concerned. Only the American 

researchers refer to the questions as to why and 

how the leading British parties managed to 

preserve the consensus on immigration that 

prevailed  in the political system and what was 

the place of the subject of immigration and race 

in the general elections in that era [21; 41, 

p. 46-72]. However, the chronological 

framework of those studies ends in the 1970’s. 

The researchers began intensive study of 

immigration from the Commonwealth to the 

British Isles especially in the period from the 

1980’s. However, the studies from this period 

can be characterized as descriptive and 

portrayed only the narrative story of the 

chronicles of immigration from the end of the 

nineteenth century until the 1980’s. In these 

studies, the researchers dealt with a 

categorization of the immigrants and the 

circumstances that brought them to the United 

Kingdom and only in a minor way did they 

speak about the politics of the immigration 

[47; 18]. 

British researchers, Jan Spencer and Randall 

Hansen indeed describe the process of the 

formulation of the British government’s 

immigration policy between the years 1939-

1991 in general, and mention the negative 

attitude and treatment that the British 

governments used  towards the immigrants, but 

they do not focus on clarifying ideological 

views of immigration policy of the 

conservatives specifically. His main emphasis is 

on the question: how Britain came to be a multi-

racial and multi-cultural society [40; 15]. The 

British researcher Peter Fryer continues the line 

of research of the researcher Allen in that he 

refers to the imperial roots that are at the 

foundation of he British Elite’s political stand in 

the British Colonies [14]. There is no doubt that 

his study aids understanding of the significance 

and the place of racism in British policy, but he 

also exhibits an historical narrative of black 

British citizens in the U.K. 

Two British researchers; the sociologist 

Robert Miles and the political science 

researcher, Ann Phizacklea set out in their work 
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the Marxist conception. According to this 

stance, capital development is bound to motion 

of the workforce. In the researchers’ opinion, in 

the instance of Britain, the post-war 

immigration made the cheap, accessible 

workforce of the immigrants into a commodity, 

and because of this, in addition to them being of 

a different culture and mentality they were not 

«worthy», in the eyes of capitalist society, of 

humane treatment and being related to as 

human beings [31]. Even though in this study 

the researchers were busy with the conservative 

policy on the subject of immigration and race 

and their reference to the subject is partial and 

does not include all the points of view that 

come up in this body of research. Examples of 

these are the tendency to racism in the opinions 

of the state leaders at the time of the arrival of 

the first immigrants to Britain after the war, and 

the continuation of this racial policy all through 

the administration of all the British 

governments, the influence of ideological 

notions of the far right of the conservative 

policy, and the influence of the race riots on 

British public opinion. 

The most important studies of immigration 

policy and its place in the ideology of the 

leading parties – the Labor Party and the 

Conservative Party, that were done by political 

science researchers and centered mainly around 

political and state activity of those making the 

decisions. They do not have in their wide frame 

of reference the link to historical viewpoints, 

and also lack the attempt to see the process of 

the molding of the conservative policy from 

additional standpoints like the influence of 

public opinion and the role of the media in this 

context, the place of state institutions like social 

security and health services, the involvement of 

the police forces, and the role of the Justice 

system. 

The first prominent studies that examined 

the development of immigration and racial 

policy of the British governments in general 

and the conservatives in particular as regards 

the immigrants from the Commonwealth in the 

period after World War II, until the present day 

are the studies done by the British historian 

Layton Henry [22-24]. His book allows a 

chronological monitoring of the development of 

British legislation on the subject of the coloured 

immigration, and illuminates the important 

points in this process like the influence of active 

politicians on the formation of immigration 

policy of the Labor and Conservative parties, 

and on British public opinion, the purpose of 

the fascist party, the National Front. Other 

points of interest are the increase of violence in 

poor districts of British inner cities, and the 

changes in British immigration policy in the 

context of European immigration policy. On the 

other hand, the researcher does not stress the 

clear racial bias in British government policy 

and does not the link and continuity between 

the racist immigration policy of Thatcher’s 

government and between the extreme views of 

Powell, and the actions of the National Front, 

and it seems that the researcher does not have 

this on his agenda as a goal. 

The researcher Katherine Paul is concerned 

with the attempt to define and clearly determine 

national British identity based on skin colour 

that was made in the event of the disintegration 

of the British Empire after 1945. This attempt 

did not stem from preconceived racist notions 

that were prevalent in the British population and 

among its leaders, but rather it stemmed from 

preferences and political goals of the political 

elite by way of the politicians’ special expertise 

in keeping Britain «white» and preventing the 

entrance of «coloureds» into the country as far 

as possible [33]. 

The researcher Anthony Messina analyses 

the subject using a theoretical approach based 

on research of the British two-party political 

system that combines within the conception of 

the parties the liberality or non-liberality on the 

subject of immigration and race [27]. The 

discussion in Frank Reeves’ book also focuses 

on the political decision making of British 

government personnel from all parts of the 

ideological spectrum, and is based on the 

generalized view of the processes of decision 

making in all their intricacy [36]. 

Another source of literature is a collection of 

essays edited by Zig Layton- Henry and Paul 

Rich. The attempt by the researchers to portray 

racial policy as a big political achievement that 

was attained by modern British politics, as done 

by way of emphasis of the fact that the art of 

managing race policy, (racecraft) of the political 

elite is expressed by a continuity of interests of 

the ruling party. This goes together with a 

search for each one of their special path, and the 
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laying of boundaries that are as wide as 

possible in order to manage it. The analysis is 

based on the accepted models in political 

science and includes subjects like employment, 

education and the relationship of the minorities 

with the police [25]. His approach is the same 

as that of John Solomos who analyses race 

policy and the phenomenon of racism in Britain 

as well [44]. 

Among the political leaders of the Tory 

government, with Margaret Thatcher at their 

head from 1979-1990, there was an 

imperialistic conception and discrimination 

expressed towards the coloured population. 

Bearing this in mind, it would be correct to 

mention the comment of the British researcher 

and philosopher Karl Popper about the 

importance of intellectual traditions. Popper 

argues that members of the elite understand and 

interpret every new situation in the light of 

intellectual tradition that they have been raised 

with. The imperial outlook of the conservative 

party stemmed from an intellectual tradition 

that consolidated and based itself on a theory of 

racism of British researchers from the period of 

British colonialization and whose roots went 

deep with Britons of subsequent 

generations [35]. 

The studies that clarify the political and 

ideological standpoint of Thatcher display the 

conservative position in a more general way 

and do not focus specifically on the issue of 

immigration and race. Among these studies is 

the book by a British researcher, Trevor Russell 

that should be mentioned. He examines the 

political tradition of the conservatives in 

general and especially the policy of the new 

conservatives under the rule of Margaret 

Thatcher [39]. Peter Jenkins’s book examines 

the political basis of modern Britain and 

explains the success of Thatcher as Prime 

Minister of Britain during her nine year term of 

office (until 1988) with a retrospective 

consideration of the first years after the end of 

the war [20]. The book by the researcher Evans 

Brendan examines the unique quality of her 

political activity [6]. Two other books offer 

contributions of great worth to the 

understanding of the roots of the political 

tradition of Thatcher at the time of her running 

for office. One of these is a book written by 

Thatcher herself, and the second is a biography 

of Thatcher by Hugo Young [42; 49]. 

We should not underestimate the value of the 

use of additional books. Without these, it would 

have not been possible to understand the 

political and state processes in depth that were 

in play in the formulation of the immigration 

and race policy of the conservative government 

in the Thatcher era. In addition to these 

influential processes, there was also the 

contribution and influence of the radical powers 

on this policy, especially that of the fascist 

party, the National Front [43; 9; 46; 13]. 

In addition to the essays that have been 

described earlier, one cannot ignore the studies 

on the subject of immigration and race from a 

theoretical viewpoint. These works have a 

significant weight in the understanding of state, 

political and economic processes that came 

about in post-war Britain on the backdrop of 

coloured immigration and everything that it 

implies. Vaughan Bevan’s study, «The 

development of British Immigration Law» 

illuminates the subject of the entry of dark-

skinned residents to Britain from the point of 

view of a lawyer [4]. Many examples of law 

applicable to immigrants on a variety of 

subjects like their civil and legal rights, their 

rights to health care, their possibilities of 

employment etc. makes it possible to follow the 

convoluted path of the discussion about 

immigration as it was expressed in the law. 

According to the researcher, understanding 

British legislation about «coloured entrants» 

and the way the immigration policy was 

managed needs to be done from within an 

historical perspective. He notes that it is no 

wonder that there were discriminatory attitudes 

and expression of preconceived notions by the 

British nation towards the dark-skinned citizens 

as this nation had been responsible for the slave 

trade and imperial rule the world over. 

It should be noted that there has not been a 

study done that specifically followed the steps 

in the development of the conservative policy 

on the issue of immigration and race. Therefore, 

the attempt to make an adequate study to find 

the points that link between the ideological 

conceptions of the Labor party and the 

Conservative party and to prove the fact that the 

policy of immigration and race in the Thatcher 

era was actually a continuation of the British 
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imperialistic conception that held a clear 

discrimination character. This perspective 

appears justified in the study of coloured 

immigration to Britain. 
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ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ 
ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 

(кінець XVIII – початок ХХ ст.) 
 
 

Розкрито основні джерела, які використовуються при дослідженні та аналізі 
становлення, розвитку та функціонування консульських установ іноземних держав на 
Півдні України наприкінці ХVIII – на початку ХХ століть. Новизна даної тематики 
полягає у тому, що сьогодні взагалі відсутнє яке-небудь дослідження, присвячене 
даному питанню. 

Ключові слова: консул, консульська служба, консульство, дипломатичні 
представництва, Південь України. 

 

Раскрыто основные источники, которые используются при исследовании и анализе 
становления, развития и функционирования консульских представительств иностранных 
государств на Юге Украины конца ХVIII – начала ХХ веков. Новизна данной тематики 
состоит в том, что сегодня вообще отсутствует какое-либо исследование, 
посвященное данному вопросу. 

Ключевые слова: консул, консульская служба, консульство, дипломатические 
представители, Юг Украины. 

 

Article reveals the basic sources that are using in the research and analysis of the 
development and function of the foreign states’ consular institutions in the South of Ukraine of 
end ХVIII – beginning of XX centuries. The novelty of this theme is that today even absent any 
study on this issue. 

Key words: consul, consular service, consulate, diplomatic representatives, South of 
Ukraine. 

 

 

Одним із актуальних питань сучасної 

історичної науки є історія розвитку та 

функціонування консульського інституту як 

на загальноросійському, так і регіональному 

рівнях. Особливу увагу привертає період 

кінця XVIII – початку ХХ ст., оскільки він 

характеризується етапом становлення та 

розвитком інституту консульства в Південній 

Україні, функціонуванням іноземних консулів 

з метою налагодження та встановлення 

торгово-економічних та іншого роду 

відносин Російської імперії з низкою 

іноземних країн. 

Складністю дослідження даної теми є 

практична відсутність безпосередніх доку-

ментальних фондових збірок дипломатичного 

походження, які б висвітлювали історію 

консульського інституту на Півдні України. 

Окремі документи розпорошені по різних 

фондах обласних та центральних архівів – 

Центральному державному історичному 

архіві у м. Києві та Центральному держархіві 

вищих органів влади та управління (документи 

періоду національного визвольних змагань 

1917-1919 рр.). При цьому значна частина 

документів представлена іноземною мовою 

(французька, німецька), що також є 

складністю для дослідника. 

Тому сучасному досліднику для більш 

повного уявлення про історію консульського 

інституту іноземних держав на Півдні 

України у зазначений період необхідний  

фронтальний перегляд усього комплексу 

джерел даного періоду, в певній систематизації 

та характеристиці якого і полягає дана робота. 

Увесь комплекс джерел автор вважає 

доцільним поділити на наступні основні 

групи: 

1. Документальні джерела (законодавчі, 

актові, діловодні, статистичні, судово-слідчі 

та ін.). 

2. Періодична преса. 
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3. Джерела особового походження: 

некрологи, листування, формулярні листи 

тощо. 

4. Матеріали довідкового характеру, 

адрес-календарі. 

Кожна з цих груп джерел має свої 

особливості, ступінь достовірності, значення 

для розкриття теми тощо. 

Найчисленнішою є перша група, яку 

умовно можна поділити на опублікований 

комплекс та неопублікований, що зберігається 

в держархівах. 

Кінець XVIII – початок ХХ ст. позначився 

стрімким розвитком консульського інституту в 

південному регіоні України. Високі 

показники в економіці та торгівлі сприяли 

відкриттю в Одесі, Миколаєві та Херсоні 

торгових портів, що у свою чергу стало 

основою відкриття іноземних консульств у 

цих містах. Основними функціями консула 

було сприяння розвитку торгівлі між їхньою 

країною та Російською імперією, а також 

захист прав громадян акредитуючої держави. 

Для упорядкування справ, що торкалися 

контактів з дипломатичними представниками, 

ведення консульських справ і призначення 

іноземних дипломатів на їх посади, при 

Управлінні Новоросійського і Бессарабського 

генерал-губернатора діяла «дипломатична 

канцелярія», але її документи практично не 

збереглися (наявний опис, що охоплює 

1855-1874 рр. зберігає лише справи 

монастирських земель) [1]. 

У подальшому при іноземних консульствах 

значних держав, який мали великий 

документообіг (Німеччина, Австро-Угорщина, 

Франція та інші) були відкриті їхні архіви, 

де упорядкуванням займалися спеціально 

призначені особи – архіварії [2]. Ці архіви у 

повному складі консулами були вивезені за 

кордон під час буремних 1917-1920 рр. чи 

взагалі були знищені у вирії революції 

(певна частина з них у вигляді листування 

чи звітів збереглася у закордонних архівах 

та була частково опублікована, про що буде 

зазначено нижче). 

Що ж стосується консульського листування 

з військовими губернаторами, генеральними 

губернаторами, градоначальниками, началь-

никами жандармсько-поліцейського управління, 

МВС та МЗС щодо призначення іноземних 

генеральних консулів, консулів, віце-

консулів та консульських агентів, повідомлень 

щодо загального стану функціонування 

іноземних консульств, привілеїв та імунітетів 

іноземних консулів в країні перебування, то 

дане діловодне листування зберігалося у 

канцеляріях вищезазначених органів виконавчої 

влади, яке тепер зберігається в центральних 

та обласних архівах. Архівні справи саме цих 

органів влади несуть основний пласт 

інформації про історію та процес 

становлення, розвитку та функціонування 

іноземних консульств, про дипломатичну, 

економічну та громадсько-культурну діяльність 

іноземних консулів на Півдні України у 

зазначений період. 

Таким чином увесь документальний корпус 

можна поділити на наступні підгрупи: 

Перша підгрупа – законодавчі документи: 

царські укази про визнання консулів, їх 

відставку, взаємовідносини з ними та їх 

права, рескрипти (акти, адресовані окремим 

особам), конвенції та міжнародні договори 

тощо. При здійсненні дослідницької діяльності з 

даного питання доцільніше звертатися до 

ґрунтовного багатотомного видання «Полное 

собрание законов Российской империи» (далі – 

ПСЗ), започаткованого у 1830 р. Ретельне 

вивчення цього зібрання, а саме консульських 

конвенцій та трактатів про торгівлю та 

мореплавство й окремих указів, дає змогу 

всебічно охарактеризувати й оцінити 

зовнішню політику царизму щодо розвитку 

торгово-економічних відносин Російської 

імперії з іноземними країнами, де чітко 

простежується роль та діяльність іноземних 

консулів, їх функції, права та імунітети. Це 

дає можливість відтворити загальну картину 

законодавчого підґрунтя іноземних консульств в 

Російській імперії [3]. 

Певна частина законодавчих документів 

опублікована у збірках: професора С.-

Петербурзького Університету Ф. Мартенса [4] 

та В. Александренка [5]. У збірнику 

документів «О консулах и консульской 

юрисдикции на Востоке» Мартенс подає 

досить різносторонній історичний розвиток 

консульських установ на Сході, при цьому 

розглядаючи становлення консульств у 

країнах, які перебували під християнською 

політичною владою та у мусульманських 

країнах (Єгипет, Сирія, Палестина та 

Берберія), визначає усю сукупність прав та 
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обов’язків, які покладалися на консула 

урядом, де велика увага приділяється 

захисту прав та інтересів християнського 

населення та обов’язки консулів, яких вони 

мали дотримуватися, перебуваючи у 

мусульманських країнах. Висвітлюються 

причини виникнення та розвитку консульств, 

значення консулів у сфері міжнародних 

відносин, їх характер та функції як урядових 

агентів, історичний розвиток консульського 

права від 1453 р. до трактату 1783 р. між 

Російською імперією та Туреччиною. 

У збірниках документів Ф. Мартенса 

«Собрание трактатов и конвенций, заклю-

ченных Россией с иностранными державами. 

Трактаты с Австрией (1815-1849 гг.)» 

опубліковані головні трактати та конвенції, 

які були укладені між Росією та Австрією 

протягом 1815-1849 рр. та В. Александренка 

«Собрание важнейших трактатов и конвенций 

заключенных Россией с иностранными 

державами (1774-1906)» опубліковані політичні 

трактати, торгівельні трактати (які були 

укладені Росією з країнами Західної Європи, 

Сполученими Північними Штатами Америки, 

азійськими (Японія, Китай) та східними 

(Персія) країнами), конвенції про спадок 

(Росія уклала з Францією, Німеччиною, 

Італією та Іспанією), в яких визначалися 

нотаріальні обов’язки консула щодо 

вирішення питань спадку, конвенції про 

видачу злочинців, конвенції та декларації, 

які були підписані у Гаазі (17/29 липня 

1899 р.), а також угоди з адміністративно-

судових питань. Ці документи визначають 

привілеї та імунітети генеральних консулів, 

консулів, віце-консулів та консульських 

агентів та основні їх функції, яких вони 

мали дотримуватися, знаходячись у країні 

перебування. 

Також документи цієї групи регулярно 

публікувалися у щорічнику «Ежегодник 

Министерства иностранных дел» [6], який 

почав виходити з 1861 року. Переважно 

публікувалися конвенції, договори, циркуляри 

та постанови, які торкалися відносин 

Російської імперії з іншими країнами і 

відповідно визначали статус консульських 

відносин. 

Друга підгрупа – діловодна документація: 

різного роду листування консульського 

спрямування з градоначальниками, військо-

вими та генеральними губернаторами, 

вказівки та рапорти, а також дипломатичне 

листування з Міністерством іноземних справ 

тощо. Дана підгрупа визначає зміст і напрями 

вищезазначених урядовців щодо призначення, 

тимчасову передачу консульських обов’язків, 

заміни, звільнення, функціонування та діяльності 

іноземних консулів, їх привілеїв та імунітетів. 

Такого роду документи виявлені дослідником 

у фондах Державного архіву Миколаївської 

області: ф. 229 «Канцелярія Миколаїв-

ського градоначальника, 1900-1919 рр.» та 

ф. 230 «Канцелярія Миколаївського військового 

губернатора, 1805-1900 рр.»; Державного архіву 

Одеської області: ф. 1 «Управління Новоро-

сійського та Бессарабського генерал-губернатора, 

1828-1874 рр.», ф. 2 «Канцелярія Одеського 

Градоначальника, 1802-1837 рр.», ф. 3 «Головний 

статистичний комітет Новоро-сійського краю, 

м. Одеса, 1844-1864 рр.», ф. 4 «Одеська міська 

дума, 1796-1919 рр.», ф. 5 «Управління 

Тимчасового Одеського генерал-губернатора, 

1879-1889 рр.», ф. 16 «Одеська міська управа, 

серпень 1873-1920 рр.», ф. 88 «Одеська портова 

митниця, 1794-1920 рр.» та низка інших. 

Проте, потрібно підкреслити, що певна 

кількість документів такого характеру, які 

були знайдені автором в держархіві Одеси за 

описами ХІХ ст., нажаль, відсутні, що в 

результаті унеможливлює їх ретельне опра-

цювання та використання цікавих і важливих 

даних, виходячи з назви цих документів, у 

дослідницькій роботі. Натомість змістовний 

опис змісту документу дає можливість 

зробити певні висновки, узагальнення чи 

навіть виявити важливі факти, які інколи 

вдається доповнити матеріалами з інших 

джерел [7]. 

Відповідні документи знаходяться також в 

Центральному державному історичному архіві у 

Києві (далі – ЦДІАК): ф. 335 «Канцелярія 

тимчасового генерал-губернатора м. Одеси та 

Одеського повіту, з 1905 р.», ф. 358 «Тимчасовий 

Дніпровський воєнний генерал-губернатор», 

ф. 385 «Жандармське управління м. Одеси» та 

Центральному державному архіві вищих 

органів влади та управління України (далі – 

ЦДАВО): ф. 2592 «Народне міністерство 

закордонних справ Української Народної 

Республіки, 1917-1918 рр.», ф. 3696 «Міні-

стерство закордонних справ Української 



Історичний архів 

104 

Народної Республіки, 1918-1924 рр.», 

ф. 3766 «Міністерство закордонних справ 

Української Держави, 1918 р.» [8]. Матеріали 

цих фондів дають можливість більш ґрунтовно 

простежити відносини дипломатичних 

представників іноземних держав з пред-

ставниками місцевої влади, вирішення 

ними консульських завдань тощо. 

Важливе значення для дослідження  

мають рапорти і звіти іноземних консулів до 

МЗС своїх країн. Оскільки вони зберігаються в 

архівах своїх країн, то практично вони є 

недоступними для пересічного вітчизняного 

дослідника. Натомість певна частина 

документів була опублікована у збірниках 

документів. Серед яких потрібно відзначити 

американський збірник документів [9], де 

опубліковані звіти американських консулів, 

які перебували у Російській імперії до Уряду 

США про різноманітні місцеві заворушення, 

гуманітарні операції та інші місцеві події, 

які на їх погляд вимагали особливої уваги. 

Особливо для нашого дослідження важливе 

значення мають звіти американського 

консула в Одесі Рея до Секретаріату США 

щодо ситуації у місті на період 1917 року, 

його повідомлення щодо гуманітарної 

допомоги сільському населенню Південної 

Росії, яке на той час потерпало від голоду, а 

також повідомлення про закриття банків, 

про позиції українського уряду, про 

ситуацію населення в цілому. 

Заслуговує на увагу також французький 

збірник документів, який публікувався з 

1892 до 1912 роки [10], де представлені 

різного роду звіти французьких диплома-

тичних представників у МЗС Франції про 

ситуацію в Російській імперії. Проте 

важливе значення мають саме дипломатичні 

та комерційні звіти французьких генеральних 

консулів та консулів в м. Одесі. 

Окремі значні витяги з цієї групи 

документів зустрічаємо у працях зарубіжних 

дослідників П. Херліхі [11] та Р. Агстнера 

[12]. Так, наприклад, на у праці Херліхі 

знаходимо розлогі витяги з повідомлення 

французького консула до Парижу щодо 

кількісного складу французів у м. Одесі; з 

повідомлення від 1865 року британського 

віце-консула у Херсоні про оцінку становища 

колишніх кріпаків; з повідомлення від  

1862 року консула Сполучених Штатів в 

Одесі щодо вартості робочої сили, яка 

стрімко виросла після скасування кріпацтва 

та багато інших. 

Відповідно подібні витяги зустрічаємо у 

праці Р. Агстнера: звіт австрійського гене-

рального консула в Одесі до Уряду Австрії; 

витяг зі звіту від 4/16 травня 1866 року 

одеського консула Цішіні під назвою «Огляд 

судноплавства та торгівлі в Миколаєві за 

1865 рік», який засвідчував дійсну важливість 

міста в сфері міжнародної торгівлі; повідом-

лення генерального консула в Одесі Мюллера 

фон Рогоя та багато інших.  

Третя підгрупа – офіційна статистика. 

Статистичні відомості, зібрані місцевими 

статистичними комітетами, статистична звітність 

портових митниць та митного округу, 

статистика зовнішньоекономічної діяльності 

портів тощо. Окрім загального аналізу, вони 

дають багатий статистичний матеріал про 

об’єми зовнішньої торгівлі та розподіл 

вантажів за місцем призначення, що дає 

можливість з’ясувати причинно-наслідкові 

зв’язки заснування дипломатичних представ-

ництв у південних містах України. 

Зазначені матеріали зустрічаємо у фондах 

ДАМО: ф. 266 «Миколаївська портова митниця, 

1850-1919 рр.», ф. 255 «Миколаївський комер-

ційний порт Міністерства торгівлі та промис-

ловості, 1866-1919 рр.», ДАОО: ф. 40 «Канцелярія 

начальника Одеського митного округу, 1811-

1896 рр.», ф. 274 «Одеський міський статистичний 

комітет 1863-1917 рр.», ф. 3 «Головний 

статистичний комітет, 1844-1864 рр.», ДАХО: 

ф. 7 «Херсонська митна застава, 1797-

1918 рр.» та ін.  

Таким чином статистика органів влади є 

досить вагомим інструментом у вивчені 

історії розвитку консульського інституту та 

основних напрямів діяльності іноземних 

консулів. 

Певне місце займають судово-слідчі 

документи. У документах судових та слідчих 

органів відображені події стосовно окремих 

осіб, так і цілих груп. Насамперед це 

матеріали шпигунської діяльності, або ж їх 

карні злочини. 
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Різноманітні документи і матеріали, що 

входять до цього виду джерел, можна 

поділити на три підгрупи: 

1. Слідчі матеріали (протоколи обшуку та 

огляду, протоколи слідства, допити звину-

вачених та свідків, донесення агентів, 

листування слідчих органів, речові докази 

тощо). 

2. Судові документи (протоколи судових 

засідань, допитні листи по справі, вироки 

судів тощо). 

3. Матеріали прокурорського нагляду 

(запити, донесення та інші документи 

прокурорів) [13]. 

Судово-слідчі справи щодо шпигунської 

діяльності іноземних консулів знаходимо у 

фондах «Південного районного охоронного 

відділення» (ЦДІАК) та «Управління СБУ в 

Миколаївській області, 1918-1998 рр.» (ДАМО). 

Серед справ, які найбільш яскраво висвітлюють 

дане питання є справа «Крішая Ріхарда 

Йосифовича та ін.» [14], справа японського 

підданого майора японської служби Ястаро 

Такаянагі [15] та перекладача Японського 

консульства в Одесі Наохіко Фукуда [16, 

арк. 1-37], який 16 березня 1907 був 

призначений на посаду японського віце-

консула в Одесі [16, арк. 11]. Всі фігуранти 

цих розробок чи кримінальних справ 

обвинувачувалися у проведені шпигунської 

діяльності проти Російської імперії 

напередодні та під час російсько-японської 

війни (справа японського консульства в 

Одесі) та напередодні Першої світової війни 

(справа про розвідницьку діяльність австро-

угорського та німецького консулів у 

Миколаєві Франца Фрішена та Густава 

Віндшейда відповідно). 

До зазначеної підгрупи документів 

необхідно віднести опубліковані у місцевій 

пресі донесення та допитні листи по справі 

сербського позаштатного віце-консула Георгія 

Антоновича Властелиці та італійського 

консула Віктора Івановича Боссаліні, які 

були притягнуті до суду й особливою 

присутністю судової палати від 14 квітня 

1915 року засуджені до ув’язнення терміном 

на 8 місяців за зловживання своїми 

повноваженнями та у проведені торгово-

економічних махінацій у Міській Кредитній 

спілці, де Властелиця займав посаду 

голови [17]. 

Другу групу джерельної бази визначеної 

теми складає періодична преса. Першо-

чергове значення займає періодика місцевого 

характеру, де висвітлювали життя іноземних 

консулів у містах Південної України (їх 

призначення на посаду та діяльність у торгово-

економічному, політичному та громадсько-

культурному житті міста) та міжнародні події, 

які торкалися Російської імперії, належать: 

«Николаевская газета» (1909-1916 рр.), 

«Трудовая газета» (1909-1913 рр.), «Южанин» 

(1893-1894 рр.), «Одесский листок» (1901-

1914 рр.), «Одесские новости» (1903-1907 рр.) 

та ін. [18].  

Третьою групою є джерела особового 

походження: некрологи, листування, формулярні 

листи тощо. Автором віднайдено некрологи 

генерального консула Німеччини в Одесі 

Отто Германа Блау [19], консула Бельгії та 

Нідерландів Едуарда Тембу де Маріні [20] та 

формулярний список сербського віце-консула 

в Миколаєві Г. Властелиці [21]. Дані 

матеріали дають більш досконало та ґрунтовно 

простежити основні етапи життєдіяльності 

даних осіб та їх родин, дослідити їх призна-

чення на посаду консула, роль та діяльність у 

здійснені консульської служби та ін. 

Останньою групою є матеріали довідкового 

характеру, адрес-календарі. До цієї групи 

джерел відносяться щорічні «Пам’ятні книжки 

Херсонської губернії на… рік», «Адрес-

календарі…» Одеського та Миколаївського 

градоначальств, «Новоросійський календар» 

тощо, в яких є інформація про призначення 

дипломатичних представників та їх наявність 

у тих чи інших містах регіону. Найбільш 

послужили в нагоді «Новоросійські календарі», 

які почали регулярно виходити з 1832 року і 

завдяки яким, вдалося прослідкувати рух 

дипломатичних представництв та їх працівників 

до початку ХХ ст. Інколи довідкові видання є 

єдиним джерелом з вивчення даного аспекту 

проблеми. 

Розгляд та аналіз джерельної бази з історії 

становлення та розвитку консульської служби 

на Півдні України з кінця XVIII – початку 

ХХ ст. свідчить, що хоча консульські збірки 

документів фактично відсутні, все ж вико-

ристання широкого спектру джерел різного 

походження та характеру дає змогу в певній 

мірі розкрити зазначену складну тему. 
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Ю. В. Котляр, Ю. В. Ветушинська 

 
 

НАУКОВІ ТА ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ В. Н. СТАНКО 
 
 

Стаття містить матеріал про наукову спадщину видатного українського історика, 
археолога, етнолога Володимира Никифоровича Станко. Висвітлено основні етапи 
наукової діяльності вченого. Аналізуючи найвагоміші праці науковця, виділено коло 
наукових інтересів В. Н. Станко. Стаття охоплює період життя історика з моменту 
перших наукових спроб в університеті до фундаментальних праць у зрілому віці. 

Ключові слова: первісна історія, мезолітична стоянка, палеоетнологія, монографія, 

археологічні розкопки. 

 

Статья содержит материал о научном наследии выдающегося украинского 
историка, археолога, этнолога Владимира Никифоровича Станко. Освещени основные 
этапы научной деятельности ученого. Анализируя значимые работы ученого, 
выделено круг научных интересов В. Н. Станко. Статья охватывает период жизни 
историка с момента первых научных попыток в университете до фундаментальных 
трудов в зрелом возрасте. 

Ключевые слова: первобытная история, мезолитические стоянка, палеоэтнология, 
монография, археологические раскопки. 

 

This article contains material on the scientific heritage of the famous Ukrainian historian, 
archaeologist, ethnologist Vladimir Stanko. The author aims to highlight the main stages of 
scientific activity of scientist. Analyzing the basic most significant work of the scientist, the 
author was selected circle of scientific interests of Stanko. The article covers the period of 
historian’s living since the first scientific attempts at the University to the fundamental works in 
adulthood. 

Key words: primitive history, Mesolithic parking, paleoetnolohiya, monograph, 
archaeological excavations. 

 

 

Станко Володимир Никифорович (1937-

2008) був відомим археологом, істориком, 

етнологом, доктором історичних наук, 

професором, академіком. Основні віхи життя 

Володимира Никифоровича Станко пов’язані 

з активною науковою діяльністю в Одесі, 

Києві та Миколаєві. Коло його наукових 

інтересів надзвичайно широке – від 

археології до історії та етнології. На різних 

етапах своєї роботи В. Станко проявляв себе 

як надзвичайно обдарований організатор, що 

дало змогу зробити ряд визначних відкриттів, 

створити власну наукову школу і виховати 

цілу плеяду видатних науковців. 

В. Станко написав понад 140 наукових 

праць. Він продовжував розробку актуальних 

та малодосліджених напрямів первісної 

археології та історії. Основні результати своїх 

наукових досліджень він викладав на 

престижних міжнародних наукових форумах 

і конференціях у Санкт-Петербурзі, Москві, 

Ростові-на-Дону, Красноярську (Росія); 

Добричі, Балчику, Бургасі, Софії (Болгарія); 

Оксфорді, Кембриджі, Нью-Кастлі (Велика 

Британія); Парижі і Тулузі (Франція); 

Берліні (Німеччина); Варшаві і Кракові 

(Польща) [11, с. 10]. 

Ще на п’ятому курсі університету В. Санко 

працював в експедиції під керівництвом 

всесвітньовідомого археолога П. Борисков-

ського. Під його впливом було визначено 

коло наукових інтересів – первісна археологія та 

давня історія. Саме тоді і з’явилась перша 

публікація В. Станко про дитяче поховання 

кочовика [11, с. 8]. Вона була опублікована у 

1960 р. у журналі «Записки Одесского 

археологического общества». Наступного – 

1961 р. – В. Станко написав статтю під 

назвою «Случайная археологическая находка у 

с. Концеба Одесской области», що була 

опублікована у виданні «Краткие сообщения 
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Одесского госуниверситета и Одесского 

государственного археологического музея». 

З 1965 р. В. Станко почав цікавитися 

мезолітичними стоянками Гіржево та Мирне і 

висвітлив свій науковий інтерес у ряді статей: 

«Гиржево – новая тарденуазская стоянка на 

Одещине», «Мезолитическая стоянка Мирное». 

Під керівництвом П. Борисковського В. Станко 

з 1965 по 1967 р. накопичував, обробляв і 

публікував новий археологічний матеріал за 

темою «Мезоліт Північно-Західного Причор-

номор’я», який став основою його канди-

датської дисертації [12, с. 123-127]. 

Захист дисертації на здобуття наукового 

ступеню кандидата історичних наук пройшов 

успішно у жовтні 1967 р. в Інституті історії 

АН УРСР. В авторефераті дисертації В. Станко 

зробив акцент на меті своєї роботи: 

систематизації та узагальненню матеріалу по 

мезоліту Північно-Західного Причорномор’я. 

На основі аналізу матеріалів мезолітичних 

пам’ятників автор зробив спробу простежити 

характер зв’язку племен цієї та навколишньої 

територій, поставити питання про шляхи 

укладання типів пам’ятників локальної 

культури в ранньому та пізньому мезоліті 

даного району, а також побудувати архео-

логічну періодизацію відрізку часу, що 

вивчається. В основу дисертації були 

покладені археологічні матеріали, зібрані 

Одеським палеолітичним загоном. Польові 

дослідження та наукова обробка отриманих 

матеріалів проводились з 1954 до 1966 рр. під 

керівництвом П. Борисковського [8, с. 3]. 

Після захисту дисертації під впливом 

С. Бібікова, В. Станко почав цікавитись 

теоретичними і загальноісторичними проблемами 

археології. Він розробляв складні питання 

палеоекології, палеоекономіки, палеосоціології 

та палеоетнології. Пріоритетними в його 

дослідженнях стають проблеми первісної 

історії [11, с. 8]. 

У 1968-1976 рр. В. Станко проводив 

розкопки мезолітичного поселення Мирне 

(Нижнє Подунав’я), які стають полігоном для 

перевірки теоретичних і методичних надбань 

попередніх років. Накопичені за новими 

методиками матеріали дають підстави для 

оригінальних реконструкцій палеоеколології, 

палеоекономіки і палеосоціології населення 

степової України доби мезоліту [11, с. 9]. 

Поряд з цим, розкопки Мирного дали 

підстави для вирішення низки загальнотео-

ретичних і методичних проблем вивчення 

первісності, що і стало у подальшому 

основою написання монографії «Мирное. 

Проблеми мезолита Северного Причорно-

морья» (1982). У праці В. Станко зазначав, 

що вивчення мезолітичного поселення 

Мирне пов’язане з розробкою питання 

історії населення півдня Східної Європи в 

період раннього голоцену. Вперше була 

зроблена спроба комплексного вивчення 

всього об’єму археологічних, палеонтологічних 

та геологічних матеріалів. У монографії 

В. Станко розглядав питання виникнення, 

хронології, періодизації, культурно-історичного 

поділу, соціальної інтерпретації археоло-

гічних комплексів пам’яток степів Північного 

Причорномор’я у епоху мезоліту [9]. 

У 1983 р. з вказаної проблеми, В. Станко 

захистив докторську дисертацію, з висновками 

якої не відразу погодився науковий світ. 

Однак, саме вони сформували нове 

концептуальне бачення проблем первісного 

суспільства, сприяли розробці нових напрямків 

в українській археології. За свій внесок у 

вивчення археології, її популяризацію в 

суспільстві, організацію гуманітарної освіти 

В. Станко був відзначений багатьма 

нагородами, зокрема медаллю «Ветеран 

праці», Почесною грамотою Міністерства 

освіти України, Орденом Паісія Хілендарського 

(1-го ступеня) (Болгарія), званням Лауреат 

Державної премії України в галузі науки і 

техніки [5, с. 147]. 

Поряд з проблемою мезоліту В. Станко 

займався і питаннями, що пов’язані з 

палеолітом. У 1969 р. він написав статтю 

«Новая позднепалеолитическая стоянка в 

степях Северного Причерноморья». Разом з 

розробкою проблем мезолітичної пам’ятки 

Мирне та Гиржево, В. Станко дослідив 

Великодолинську та Гребеніківську стоянки. 

У співавторстві З О. Шапошніковою та 

іншими науковцями зробив аналіз роботи 

Інгульської експедиції. Результати розвідок 

та розкопок в Одеській області вчений 

висвітлив у ряді робіт: «Разведка палеолита 

на Нижнем Днепре» (1971), «Разведки в 

Одесской области» (1973), «Разведки 

памятников каменного века на севере 

Одесской области», «Разведки памятников 
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эпохи энеолита на севере Одесской области» 

(1976), «Раскопки Измаильской экспедиции» 

(1979). 

З 1978 р. В. Станко розпочав широко-

масштабні розкопки пізньопалеолітичних 

пам’яток у долині р. Бакшали – Анетівку, які 

тривають до сьогодні. Перша стаття з 

результатами дослідження Анетівка-2 

з’явилися у журналі «Археологічні відкриття» у 

1980 р. [11, с. 9]. Стоянка Анетівка-2 є 

унікальною за низкою ознак. Вона має 

найбільшу площу, що було досліджено 

стаціонарними розкопками. Її колекція 

кременевих виробів налічує більше 2 млн. 

одиниць, що перевищує будь-яку з досі 

відомих відповідних колекцій з України. 

Також унікальними є знахідки знарядь праці з 

кістки та рогу: наконечники, лощила, 

молоток із рогу та інші. Нещодавно було 

знайдено і низку предметів портативного 

мистецтва (підвіски з кістки та зубів, буси з 

вохри). Це ставить стоянку Анетівка-2 у один 

ряд із пам’ятками світового значення [1]. 

З 1981 до 1989 рр. В. Станко опублікував 

результати розкопок стоянок Анетівка-1 та 

Анетівка-2 за такими назвами: «Раскопки 

позднепалеолитических стоянок Анетовка-1 

и 2 на Среднем Побужье», «Позднепалео-

литическое поселение Анетовка-1», «Раскопки 

поселения Анетовка-2», «Позднепалеолити-

ческая стоянка Анетовка-2». Також у ці ж 

роки він займався розробкою важливих тем: 

«К проблеме западных связей мезолита 

степного Причерноморья», «Хронология 

позднего палеолита и мезолита Северного 

Причорноморья», «Человек и природа 

Северного Причорноморья», «Палеоэколо-

гическая ситуация в мезолите степей 

Северного Причорноморья», «О времени 

зарождения скотоводства в степном Причор-

номорье», «Одесское археологическое общество». 

У 1986 р. науковець опублікував результати 

дослідження із складення Гребеніківської 

культури у журналі «Исследования по 

археологии Северо-Западного Причерно-

морья» [7, с. 14]. У 1989 р. вперше виходять 

статті В. Станко англійською та французькою 

мовами, які присвячені розкопкам палеолі-

тичних та мезолітичних стоянок степів 

Північного Причорномор’я. 

У період з 1990 до 1993 рр. В. Станко 

розробляв теоретичні питання археології, а 

саме економічні, екологічні та політико-

соціальні проблеми поселень Півдня України 

у кам’яну добу. Це підтверджують назви 

його робіт: «Природная среда и развитие 

хозяйства позднепалеолитического человека 

в бассейне р. Южный Буг» (Таллинн, 1990), 

«Некоторые аспекты изучения экономики 

населения степного Причерноморья в позднем 

палеолите» (Херсон, 1990), «Народовластие 

в доклассовых обществах: проблемы 

изучения» (Одесса, 1991), «К методике 

реконструкции структуры памятников позднего 

палеолита» (Липецк, 1992), «Палеоэколо-

гическая ситуация в мезолите Северного 

Причерноморья» (София, 1992), «О культе 

бизона в раннепервобытных общинах 

степного Причерноморья» (Одесса, 1993). 

У 1993 р. з ініціативи В. Станко на 

історичному факультеті ОДУ створюється 

одна з перших в Україні кафедра археології 

та етнографії (з 1995 р. – етнології) України. 

При кафедрі відкривається лабораторія, де 

студенти практично опановували професійними 

знаннями і вміннями на основі знайомства з 

матеріалами археологічних та етнографічних 

експедицій. Завдяки В. Станко Одеса знову 

включається в етнологічну науку. Вперше за 

всю історію складається потужна за 

потенціалом регіональна школа. Спорідненість 

з класичними школами дозволяла В. Станко 

ефективно вибудовувати пріоритетні напрями 

в етнології. Для нього незаперечною 

цінністю виступало «поле» як мірило  

усіляких теоретичних побудов, а також як 

найважливіший інструмент виховання поваги 

до будь-якої культури поліетнічної України [4]. 

З 1995 до 2000 рр. Володимир Никифо-

рович Станко займався проблемами духовного 

життя у первісних суспільствах Півдня 

України: розробляв питання пов’язані з 

культом бізона, а також кризи мисливського 

господарства та виникнення скотарства в 

Азовсько-Причорноморських степах. Останні 

праці професора стосувалися питанням його 

улюбленої археології. У збірнику наукових 

праць «Человек в истории и культуре» 

(2007), який був присвячений до 70-річчя 

Володимира Никифоровича, він опублікував 

дві роботи: перша стосувалася динаміки 

процесу формування народонаселення Північно-

Західного Причорномор’я у пізньому палеоліті 

та мезоліті [11, с. 23], а друга була написана 
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у співавторстві з Д. Кіосаком щодо проблеми 

Білолісся та його місця у вивченні мезоліту 

Південно-Східної Європи [11, с. 147]. 

Д. Кіосак згадував: «Еще в 1965-66 гг., 

раскопав стоянку Белолесье, он, вслед за 

В. Н. Даниленко, указал на выразительные 

связи Белолесья с балканскими памятниками 

придунайского тардиграветта. В. Н. Станко 

участвовал в целом ряде конференций за 

рубежом, серия его работ опубликована на 

английском и французском языках в 

английских, французских, итальянских и 

других изданиях. Отдельно Владимир 

Никифорович подчеркивал необходимость 

владения иностранными языками и ориентации 

в зарубежной литературе» [3, с. 20]. 

Маючи багатий досвід знань з первісної 

історії та археології, В. Станко реалізувався 

не тільки як археолог, але і як історик. У 

співавторстві з М. Гладких та С. Сегедою він 

створив у 1999 р. унікальну працю «Історія 

первісного суспільства», яка не мала аналогів 

в Україні. Ця робота була створена як 

підручник для студентів гуманітарних спеці-

альностей вищих закладів освіти. Курс історії 

первісного суспільства викладається у підручнику 

як комплексна історична дисципліна. Висвіт-

люються загальнотеоретичні проблеми розвитку 

суспільства, аналізуються археологічні та 

етнографічні джерела, містяться дані про 

антропосоціогенез, історію розвитку господ-

дарства, соціальних відносин, сім’ї, шлюбу, 

суспільних інститутів, розкриваються особливості 

формування первісного суспільства в Україні [6]. 

Разом з тим, В. Станко постійно слідкував 

та опікувався розгортанням національного 

відродження серед свого болгарського 

народу. За його уявленням, національна 

інтелектуальна еліта мала, перш за все, 

турбуватися якісним рівнем культурно-

просвітницького розвитку болгар України. Це 

була вважлива підстава відтворення надбань і 

досягнень, збереження традицій та духовності. 

Втілюючи цю ідею до суспільної практики, 

він ініціював створення з 1996 р. та очолив 

Одеське науково-дослідницьке товариство. 

Це об’єднання дослідників стало поважною 

складовою Асоціації болгар України і, 

водночас, користується авторитетом в колі 

болгаристів [2, с. 200]. 

Органічне поєднання академізму з роман-

тичним зв’язком з «малою Батьківщиною» 

визначило його етнографічні і археографічні 

пошуки останніх років (1991-2006). Спільно 

з болгарськими, грецькими та українськими 

колегами В. Станко почав комплексне 

дослідження рідної Тернівки. «У пошуках 

коренів» ним було виявлено і введено до 

наукового обігу нові документальні джерела 

з минулого і культури болгар Північного 

Причорномор’я. Перша робота з етнографії 

В. Станко мала назву «Изучения системы 

родства у болгар Южной Украины», яка 

була надрукована у виданні других 

Дриновських читань в Харкові у 1991 р. 

У 1996 р. та 1999 р. у співавторстві з 

О. Шабашовим, В. Станко написав статті, 

що висвітлюють етнографічне вивчення 

болгар південної України в Одеському 

університеті. У 1996 р. одна з цих статей 

виходить болгарською мовою у збірнику 

«Българска етнология». У 2004 р. В. Станко 

разом з Є. Самаритакі та О. Пригариним 

працював над статтею «Турецкая колония 

«Терновка» документы по истории (1792-

1799)». У тому ж році вийшла книга 

«Терновка: документы и материалы по 

истории (1792-1799)», в якій були зібранні 

матеріали з історії болгарської колонії Тернівка 

з російських архівів. До авторського складу 

додалася дослідниця О. Уварова. Ця робота 

стала цінним матеріалом для дослідників 

поселень болгар на Півдні України. У 

2006 р. було зроблене перевидання цієї 

книги [10]. 
Окремим напрямом у науковій діяльності 

В. Станко можна виділити наукове редагування. 
Він був редактором близько 54-х наукових 
праць, серед яких були монографії, статті, 
журнали, збірки наукових праць. Першою 
роботою з редагування була праця 
В. Красковського «Памятники палеолита и 
мезолита Северо-Западного Причерно-
морья» (1978). З 1979 до 1995 р. серед 
відредагованих робіт В. Станко переважають 
праці археологічної тематики: «Исследования 
по археологии Северо-Западного Причерно-
морья» (1985), «Археологія Південного 
Заходу України» (1992), «Старожитності 
Причорномор’я» (1995). З 1996 р. за 
археологічними працями з’являються і 
роботи з етнології: «Народознавство 
Одещини» (В. Кушнир, 1996), «Быт и 
культура населения степной Украины» 
(А. Пригарин и др., 1996), «Етнічність в 
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історії та культурі» (1998), «Гагаузы» 
(А. Шабашов, 2002), «Одеска българистика» 
(2003-2006) [11, с. 19]. 

Таким чином, з наведеного вище аналізу 
наукових праць Володимира Никифоровича 
Станко можна зробити висновок, що у науковій 
спадщини професора можна виділити три 
основні напрямки: археологія, історія та 
етнологія. Найвагомішим напрямком є 
археологія, тому що більшість праць вченого 
присвячені археологічним проблемам. Це 
питання палеоліту та мезоліту Північного 
Причорномор’я, зокрема найвідоміші публікації 
стосуються стоянок Мирне та Анетівка. 

Історичний напрям робіт В. Н. Станко 
тісно переплітається з археологічним, але 

висвітлює більш теоретичні питання. Суто 
історичною роботою, на думку автора, є 
«Історія первісного суспільства». Етнологічний 
напрямок наукових праць В. Станко стосується 
вивченням болгаристики, а саме етнографічне 
дослідження поселень болгар на Півдні 
України. 

Останні роки життя В. Станко працював у 

Миколаївському державному університеті 

імені В. Сухомлинського та Миколаївському 

державному гуманітарному університеті імені 

Петра Могили, поєднуючи викладацьку роботу 

з активною науково-дослідною, продовжуючи 

археологічні розкопки пам’яток кам’яної 

доби. 
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА 
«ВАРШАВСЬКІ УКРАЇНОЗНАВЧІ ЗОШИТИ» 

 
 

Одним із ключових центрів на теренах Республіки Польща, що студіює історію 
України, є кафедра українознавства Варшавського університету, керована знаним 
науковцем Стефаном Козаком. Упродовж багатьох років редаговані ним «Варшавські 
українознавчі зошити» знайомлять поляків із підвалинами української історії та 
культури, сприяють українсько-польському порозумінню. 

Ключові слова: історія України, Варшавський університет, «Варшавські українознавчі 
зошити». 

 

Одним из важнейших центров на территории Польской Республики, который 
изучает историю Украины, есть кафедра украиноведения Варшавского университета, 
руководимая известным ученым Стефаном Козаком. В течение многих лет редакти-
руемые им «Варшавские украиноведческие тетради» знакомят поляков с глубинами 
украинской истории и культуры, благоприятствуют украинско-польскому сближению. 

Ключевые слова: история Украины, Варшавский университет, «Варшавские 
украиноведческие тетради». 

 

One of key centers on the territory of Poland Republic, that studies history of Ukraine is the 
Ukrainian department of the Warsaw university, guided by the famous scientist Stefan Kozak. 
During many years edited by him the «Warsaw Ukrainian notebooks» acquaint Poland with 

foundations of Ukrainian history and culture, assist the Ukrainian-Poland understanding. 

Key words: history of Ukraine, Warsaw university, «Warsaw Ukrainian notebooks». 

 

 

Із відновленням у 1991 році незалежності 

Української держави за кордоном зріс інтерес 

до україністики. Це, зокрема, видно на 

прикладі Республіки Польща, в університетах 

якої раніше робився акцент на русистику. 

Впродовж 1990-х років там активізували 

свою діяльність старі й появилися нові 

українознавчі центри. Нагромаджений ними 

цікавий і цінний досвід роботи фактично ще 

не став об’єктом ґрунтовних наукових 

досліджень українських істориків. Правда, в 

2001 році вийшов у світ посібник  

тернопільських науковців «Роль та місце 

української діаспори в становленні незалежної 

української держави», у якому названа 

проблема із зрозумілих причин розглядається 

дещо поверхово [1]. 

У сучасних реаліях особливо гостро стоїть 

питання щодо поширення знань про Україну 

для міжнародної спільноти. На сьогодні 

відсутні концепція та програма розбудови 

об’єктивних знань про нашу державу та їх 

системне розповсюдження у світовому 

просторі, немає опрацьованої політики 

роботи з іноземними ЗМІ, не готуються 

фахівці для лобіювання наших інтересів. 

Нажаль, держава Україна не підтримує 

розвиток і діяльність провідних україно-

знавчих центрів, які впродовж десятиліть 

добровільно взяли на себе обов’язок 

розвивати українську науку та культуру поза 

межами батьківщини. Свого часу О. Пріцак, 

якого часто називають творцем «Гарвардського 

чуда», зазначив: «Найбільша прислуга, яку 

українознавча наука може дати українському 

народові… є знання про Україну у всіх 

аспектах українського «я» – історії, 

культури, мови, літератури, політики,  

економії і т.д., знання з точністю термо-

метра, з прецизією годинника і невблаганністю 

таблички множення» [2, с. 65]. 

Таку послугу українській справі на теренах 

Республіки Польща роблять «Warszawskie 

Zeszyty Ukrainoznawcze» («Варшавські 

українознавчі зошити», зустрічається і назва 

«Варшавські українознавчі записки») – 
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щорічне видання наукового й україно-

знавчого характеру, у якому висловлюють 

свої погляди українські, польські, європейські 

вчені, виходять з 1989 року. Кожна збірка – 

плід щорічної міжнародної українознавчої 

конференції, в якій бере участь велике гроно 

українських науковців багатьох університетів. 

Перший том був присвячений тисячоліттю 

хрещення Київської Русі. З даного щорічника 

ведуть свій відлік систематичні дослідження 

в царині української літератури, мови, 

церкви, обрядової культури, національної 

самосвідомості, політичної і суспільно-

філософської думки в Україні, а також історії 

польсько-українських відносин, ролі відомих 

особистостей, авторитетних інституцій, пере-

ломних подій, а також культурного польсько-

українського пограниччя. 

Перший номер цього часопису був виданий 

завдяки підтримці отців василіан, зокрема 

о. Йосафата Романика та о. Теодозія Янкова. 

На той час склад редакції, крім згаданих вище 

отців, творили українські вчені з Польщі 

Степан Козак, Степан Заброварний, Михайло 

Лесів і Володимир Мокрий. У вступній статті 

підкреслювалося, що «Зошити»/«Записки» 

задумані як періодичне щорічне видання 

наукового й українознавчого характеру, 

потреба якого назріла вже давно в 

українських колах Польщі [3]. Починаючи з 

перших кроків своєї діяльності, варшавські 

українознавчі студії ставили за мету не лише 

збереження та розвиток науки про нашу 

державу, але й поширення цих знань у 

світовій науковій та культурній спільноті, 

введення її у світовий та європейський 

контекст. 

«Варшавські українознавчі зошити» відіграють 

важливу роль в інтеграції українознавчих 

студій в Польщі і є чинником, який активізує 

міжнародну співпрацю україністів, зокрема 

польсько-українську співпрацю, в таких 

важливих для двох народів царинах, як 

наукові дослідження спільної культурної 

спадщини, а також історія конфліктів (способів 

їх подолання) і проблеми сучасності. 

Оскільки 1989 рік був періодом радикальних 

суспільних і політичних перетворень у 

Польщі, редакції в той час не вдалося  

продовжити реалізацію цього видавничого 

проекту. Однак, попри всі тогочасні 

«революції» ідея не забулася. Науковий  

українознавчий журнал «Варшавські україно-

знавчі зошити» систематично виходить 

друком починаючи від 1994 року. 

Історія видання тісно пов’язана з Варшав-

ським університетом, зокрема кафедрою 

україністики. Завдяки субсидії університету 

й Міністерства освіти в 1994 році з’явився 

другий номер журналу. Зовнішньополітична 

ситуація, в якій вийшов цей другий том, була 

діаметрально інша – розпалася радянська 

імперія, змінилися геополітичні обставини, 

Україна стала незалежною державою. Ця 

обставина обумовила те, що змінилися 

пріоритети і завдання редакції журналу. Це 

ясно усвідомлював професор С. Козак, який 

у вступній статті стверджував, що нові 

обставини вимагають радикальної зміни 

мислення, створення клімату діалогу, визна-

чення своєї позиції щодо найближчого 

сусіда України – Польщі, а перед науковими 

колами постає завдання дослідити польсько-

українські історичні зв’язки, щоб на ґрунті 

літератури, культури, мови, релігії, християн-

ської традиції і суспільної думки віднаходити 

підстави для взаєморозуміння і поліпшення 

стосунків. Тому другий том присвячений 

польсько-українським справам, які стали 

базовою темою для кожного наступного 

числа щорічника, а сам журнал отримав 

підзаголовок «Польсько-українські зустрічі». 

Третя частина заголовка – «Studiа Ucrainica» 

вказувала на україністичну спрямованість 

видання. На сьогодні українознавчі студії за 

кордоном, як джерело поширення знань про 

Україну, за умови відсутності програми 

культурної інтеграції у Європу (як це є, 

скажімо, в Литві, Польщі чи Чехії), виникли 

і розвиваються виключно завдяки ентузіазму 

та жертовній праці наших співвітчизників, 

яким доводиться часто долати опір і 

неприйняття. 

У кожному з понад двадцяти томів, що 

вийшли друком, у середньому розміщено 35-

40 статей. Kaфедра україністики Варшавського 

університету запровадила польсько-українські 

зустрічі, як одну із форм щорічних між-

народних конференцій. Так, спільно з 

Польським українознавчим товариством і 

Науковим товариством імені Т. Г. Шевченка 

було організовано конференцію на тему: 

«Polsko-ukraińskie spotkania: Ukraina w 

oczach Polaków i Polska w oczach Ukraińców» 
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(«Польсько-українські зустрічі: Україна в 

очах поляків і Польща в очах українців»). За 

результатами конференції вийшов один із 

номерів «Warszawskich Zeszytów Ukraino-

znawczych» [4]. Привертає увагу тематична 

спрямованість запропонованих статей збірника і 

загал його авторів: Стефан Козак «Wizerunek 

zza miedzy», Едвард Касперський «Swojskie, 

cudze, uniwersalne. Paralele polsko-ukraińskie», 

Агнєшка Корнієнко «Pomarańczowa rewolucja 

widziana oczami Polaków», Богдан Гудь 

«Польсько-український етносоціальний анта-

гонізм на Київщині, Волині і Поділлі ХІХ – 

початку ХХ століть у дзеркалі української 

історіографії», Станіслав Дубіш «Wkład 

Profesora Mariana Jurkowskiego w języko-

znawstwo», Ганна Дильонгова «Metropolita 

Andrzej Roman Szeptycki i Polacy», Тереза 

Хинчевська-Геннел «Polska – Ukraina XVII 

wieku w twórczości Profesora Zbigniewa 

Wójcika», Ростислав Радишевський «Zdanie» 

Jana Szczęsnego Herburta o narodzie Ruskim i 

Kozakach», Микола Лесяк «Ukrainizmy w 

tetralogii Stanisława Vincenza Na wysokiej 

połoninie (leksykon)», Василь Ґрещук «Ян 

Бодуен де Куртене в обороні прав української 

мови», Віталій Кононенко «Мовостиль 

Дмитра Павличка як перекладача польської 

поезії», Орест Співак «Stereotypowe wyobrażenie 

o Ukraińcach przez pryzmat zapożyczeń 

leksykalnych w polszczyźnie», Ірина Кононенко 

«Взаємовпливи у мовних картинах світу 

українців і поляків», Анджей Фабіановський 

«Ukraina – serce Europy. Koncepcje polityczne», 

Міхал Чайковський і Катерина Якубовська-

Кравчик «Wizja Polski i jej przeznaczenia w 

ujęciu Hipolita Terleckiego», Михайло Наєнко 

«Польські мотиви в українському реалізмі 

(І. Нечуй-Левицький: Причепа та Гетьман 

Іван Виговський)», Володимир Матвіїшин 

«Інтерпретаторська діяльність Павлина Свєн-

ціцького в контексті українсько-польських 

між літературних взаємин: мультикульту-

ральний аспект», Валентина Соболь 

«Szistdesiatnycy» w opinii polskiej», Ірена 

Бетко «Uwagi o recepcji ukraińskiej prozy 

nowej fali w Polsce (na przykładzie wybranych 

utworów o charakterze kultowym)», Базилій 

Назарук «Działalność translatorska Hryhorija 

Koczura i jego przekłady poezji polskich 

romantyków», Ярослава Конєва «Образ 

поляка та українця у пісенному фольклорі», 

Олександр Баран «Дискусійні питання 

історії княжого Холма у творчій спадщині 

Володимира Січинського», Андрій Смирнов 

«Партійна і культурно-освітня діяльність 

Степана Скрипника у Другій Речі Посполитій», 

Валентина Соболь і Ольга Грицай «Малі 

літописи – джерело відкриття національної 

єдності України XVI – XVIII століть», Лідія 

Стефановська «Głos swojski i rym domowy. 

Польськомовна творчість Лазаря Барановича 

як руський варіант сарматського стилю», 

Катаржина Якубовська-Кравчик «Polska i 

Ukraina w dobie romantyzmu: dialog kultur, 

inspiracje, próby pojednania», Людмила 

Ромащенко і Роман Мазепа «Т. Булгарінa як 

один із перших зразків російського 

історичного роману», Людмила Ромащенко 

«Українські змовники і месіаністи», Альберт 

Новацький «Człowiek faustowski» w recepcji 

Mykoły Chwylowego», Міхал Пачоцький 

«Проблеми сучасної україністичної рома-

ністики», Агнєшка Матусяк «Nurt dionizyjski 

w pisarstwie «Młodej Muzy», Валентина 

Соболь «Марії Вальо – 80», Віталій Перкун 

«Патріарх українсько-польського діалогу, 

Василь Назарук, Феномен Остапа Лапського 

(До ювілею 80-річчя)», Валентина Соболь 

«60 – Василеві Назаруку», Валентина 

Соболь і Катерина Якубовська-Кравчик 

«VI Międzynarodowy Kongres Ukrainistów w 

Doniecku», Катерина Софія Кравчик 

«Ukraina w oczach Polaków i Polska w oczach 

Ukraińców» – XVII Konferencja Ukraino-

znawcza», Ірена Гук «Sprawozdanie z 

XXII Międzynarodowego Kongresu Onomas-

tycznego», Катерина Якубовська-Кравчик 

«Dwusetna rocznica otworzenia Gimnazjum 

Wołyńskiego w Krzemieńcu». 

С. Козак у своїй статті «Polsko-ukrainskie 

kulturowe pogranicze» відзначив широкий 

ареал дієвих на той момент у Польщі 

осередків інтердисциплінарних студій, між-

народних конференцій та дискусій: Інститут 

Центрально-Східної Європи в Любліні на 

чолі з проф. Є. Клочовським, кафедра 

україністики Варшавського університету та 

Польське українознавче товариство, Ягел-

лонський університет, Південно-Східний 

інститут у Перемишлі, Католицький університет 

та Університет Марії Кюрі-Склодовської у 

Любліні, Вища педагогічна школа в Ряшеві 

[5]. Цей перелік не є звичним науковим 
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етикетом – за цими осередками стоїть 

поважний науковий доробок. 

Необхідно констатувати й появу нових 

осередків українознавчих студій на теренах 

Польщі, а саме міждисциплінарних україні-

стичних студій, започаткованих у 2006 році у 

Державній вищій професійній школі в 

Перемишлі. Новий напрямок є етапом у 

здійсненні великого проекту – створення на 

українсько-польському пограниччі Східноєв-

ропейської академії, яка буде продовжувати 

славну традицію вищих шкіл, розташованих 

на кордоні Європейського союзу та держав, 

що бажають долучитися до нього. Пере-

мишльська україністика творчо використовує 

контакти з науковими центрами Західної 

України як частину побудови мережі своїх 

міжнародних контактів та змістовного 

збагачення науки. Можливо, саме завдяки 

діяльності цих інституцій у Польщі виходить 

величезна кількість досліджень про Україну, і 

тому ця держава на політичному і 

культурному рівнях проголошує вхід України 

до ЄС одним із власних стратегічних 

пріоритетів. 

Наступний, реалізований професором  

Стефаном Козаком, проект був присвячений 

особистості Івана Франка: Стефан Козак 

«Exegi monumentum Iwana Franki», Дмитро 

Павличко «Іван Франко – будівничий 

української державності», Микола Жулинський 

«Він знав «як много важить слово», 

Анатолій Карась «Здійснення «іншого світу» 

у творчості Івана Франка», Ростислав 

Радишевський «Iwan Franko a romantyzm 

polski: dystans i naśladowanie», Михайло 

Гнатюк «Польська література другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. в літературно-

естетичній концепції Івана Франка», Степан 

Хороб «Український і польський драматургічно-

сценічний модернізм зламу ХІХ – ХХ століть 

в інтерпретації Івана Франка: контактно-

генетичний та історико-типологічний аспекти», 

Микола Легкий «Маловідомі польсько-мовні 

студії Івана Франка (погляд крізь призму 

українсько-польських стосунків)», Мирослава 

Медицька «Драматургія Івана Франка та 

Станіслава Виспянського: історико-типологічні 

паралелі (на матеріалі п’єс «Сон князя 

Святослава» і «Болеслав Сміливий» та 

«Скалка»)», Валерій Корнійчук «Excelsior» 

Івана Франка і Яна Каспровича», Ганна 

Попадинець «Іван Франко: відгуки про 

Генрика Сенкевича», Валентина Соболь 

«Zapomniane polskojęzyczne prace Iwana 

Franki o literaturze starożytnej», Стефан Козак 

«Iwan Franko po polsku», Ярослав Грицковян 

«До питання про франкознавчі записки», 

Ярослав Поліщук «Literatura wobec rzeczywistości 

w ujęciu Iwana Franki», Ярослав Гарасим 

«Студії над українськими народними піснями» 

Івана Франка: методологічний аспект», 

Михайло Наєнко «Поезія Івана Франка: 

модерний дискурс», Базилій Назарук «Iwan 

Franko w kontekście ukraińskiego modernizmu», 

Богдана Криса «Мій Ізмарагд» Івана Франка 

в контексті ізмарагдівської традиції», Леся 

Демська-Будзуляк «Сакральна ціль – 

профанний шлях. Іван Франко та Леся 

Українка – духовна ситуація «обранців» в 

епістолярному дискурсі», Ніла Зборовська 

«Іван Франко як любовне бажання (конфлікт 

української, німецької та польської ідентич-

ностей)», Ірина Бетко «Відлуння мотивів 

ліричної драми Івана Франка «Зів’яле листя» 

в романі Оксани Забужко «Польові 

дослідження з українського сексу», Людмила 

Тарнашинська «Імператив щирості в 

художньо-естетичній парадигмі Івана Франка 

та його інтерпретація Василем Стусом», 

Микола Лесюк «Іван Франко про азбучні 

дискусії в Галичині», Віталій Кононенко 

«Концептосфера поетичного дискурсу Івана 

Франка», Миколай Купловський «Iwan 

Franko a literatura polska», Міхал Цесля 

«Niemiecka oryginalna twórczość literacka 

Iwana Franki», Микола Зимомря «Німецька 

класична література у світлі рецепції Івана 

Франка як перекладача», Михайло Лесів 

«Мої писемні контакти з Тарасом Франком», 

Катерина Якубовська-Кравчик «O uniwersalizmie 

kultury ukraińskiej», Володимир Александрович 

«Українське портретне малярство XVI – 

XVIII століть у контексті польського 

портрету», Олексій Вертій «Польсько-

українські літературознавчі студії», Тереза 

Хинчевська-Геннель «Ad fontes. Historia 

literatury ukraińskiej XIX – początku XX w.», 

Катерина Якубовська-Кравчик «Srebrny mit 

Ukrainy»: nowy wybór tłumaczeń poezji 

Juliusza Słowackiego», Пауліна Вашкєвич-

Левандовська «Małaniuk i Rosja», Людмила 

Филимонюк «Еволюція весільної обрядовості 

українців Північного Підляшшя», Миколай 
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Тімошук «Gramatyka konfrontatywna języka 

ukraińskiego i polskiego», Пауліна Вашкєвич-

Левандовська «Uniwersytet Warszawski – 

Iwanowi France», Любов Томчук «Uсraina 

irredenta: Наукова конференція україністів у 

Кракові» [6]. 

Важливою віхою у науковому життя стали 

польсько-українські зустрічі організовані 

кафедрою україністики Варшавського універ-

ситету, Польським українознавчим товариством, 

Науковим товариством імені Т. Шевченка, 

Українським історичним товариством (США) 

на тему «Українська еміграція: історія, 

культура, особи, установи, контакти з 

поляками»: Стефан Козак «Ukrainski Instytut 

Naukowy w Warszawie (1930-1939)», Еміліан 

Вішка «Biblioteki i wydawnictwa ukrainskiej 

emigracji politycznej w Polsce (1920-1939)», 

Пауліна Вашкєвич-Левандовська «Warszawskie 

przyjaznie Jewhena Malaniuka», Леонід 

Рудницький «Наукове товариство ім. Шевченка 

та його внесок у розвиток науки в діаспорі та 

Україні», Альберт Кіпа «Українська Вільна 

академія наук у США: 1950-2007 (на основі 

опублікованих і неопублікованих джерел з 

архіву УВАН у США)», Любомир Винар 

«Українське історичне товариство і розвиток 

історіографії у діаспорі», Микола Шафовал 

«Український вільний університет: історія і 

сучасний стан», Катерина Якубовська-

Кравчик «Wydawnictwa Ukrainskiego Wolnego 

Uniwersytetu od 1921 roku do dnia 

dzisiejszego», Базилій Назарук «Znaczenie 

emigracyjnej «Encyklopedii Ukrainoznawstwa» 

dla kultury ukrainskiej», Алла Атаманенко 

«Українська зарубіжна історіографія другої 

половини ХХ століття у світовому історіо-

графічному процесі: перспективи дослідження», 

Гжегош Мотика «Polsko-ukrainskie stosunki w 

XX wieku w ocenie ukrainskiej historiografii 

emigracyjnej», Богуміла Бердиховська «Rola 

«Suczasnosti» i «Kultury» (paryskiej) w dialogu 

polsko-ukrainskim», Жан-Бернард Дюпонт-

Мельниченко «Українська еміграція у 

Франції (1919-1939)», Ярослава Йосипишин 

«Українська культура й наука у Франції», 

Володимир Матвіїшин «Ілько Борщак, його 

науково-публіцистична діяльність у Франції», 

Тереза Хинчевська-Геннель «Dorobek naukowy 

Ojcow Bazylianow w Rzymie. Ojciec doktor 

Atanazy Grygoryj Welykyj (1918-1982). Ojciec 

Jozafat Iwan Skruten (1894-1951)», Єва 

Рибальт «Ukrainska kultura i instytucje w 

Rzymie», Віталій Макар «Конгрес українців 

Канади – виразник інтересів України», 

Олександр Астаф’єв «Українська повоєнна 

еміграційна література: шляхи розвитку», 

Лідія Стефановська «Zycie literackie w 

niemieckich obozach dla ukrainskich uchodzcow 

po II wojnie swiatowej. Wprowadzenie», Ігор 

Качуровський «Для бою народжений», 

Михайло Наєнко «Літературознавча концепція 

Дмитра Чижевського», Степан Хороб «Літе-

ратурознавчий концептуалізм Володимира 

Державина: еміграційна модель творчості», 

Валентина Соболь «Променисті сильвети» 

Ігоря Качуровського в контексті його 

історико-літературного доробку», Людмила 

Тарнашинська «Альтернативний дискурс 

Івана Кошелівця: критерії як домінанта 

принципів», Ігор Набитович «Історичний 

роман з євангельських часів («Останній 

пророк» Леоніда Мосендза)», Ярослав 

Поліщук «Контроверсії християнського 

роману Наталени Королевої», Януш Рєгер 

«Jurij Szewelow», Орест Співак «Ярослав 

Рудницький – декілька слів про видатного 

українського науковця діаспори», Петер 

A. Ролланд «Zachodnia forma, wschodnia 

tresc: wschodnio chrzescijanskie motywy w 

dwoch poematach Symeona Potockiego», Ірина 

Бетко «Архетипальні мотиви аніми в 

ліричній драмі Івана Франка «Зів’яле листя», 

Михайло Наєнко «Борець за долю рідного 

краю», Ігор Хомин «Індивідуалізм у 

творчості Валерія Шевчука», Мар’ян Лазарук 

«Україна на шляху до інформаційного 

суспільства: застосування досвіду Європей-

ського Союзу», Ольга Горда «Ікони XV – 

XVI століть з церков Перемишльської 

єпархії на території нинішньої Польщі, 

показані на Археологічно-бібліографічній 

виставці Ставропігійського інституту у 

Львові 1888-1889 років», Віктор Мельник 

«Монументальне малярство княжого 

Перемишля», Любомир Тимків «Загально-

європейські тенденції розвитку західно-

української сакральної пластики першої 

третини ХХ століття (на прикладі пропові-

дальниць)», Катерина Якубовська-Кравчик 

«Wokol warszawskiej ukrainistyki», Базилій 

Назарук «Katolicki Uniwersytet Lubelski w 

holdzie jubilatowi – profesorowi Stefanowi 

Kozakowi», Міхал Саєвіч «Czlowiek zafascy-
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nowany Ukraina i pograniczem polsko-

ukrainskim. W osiemdziesiata rocznice urodzin 

profesora Michala Lesiowa», Дагмара Новацка, 

Альберт Новацкі «W sluzbie prawdy. Michal 

Lesiow i jego Alma Mater – KUL. Z okazji 

jubileuszu osiemdziesiatych urodzin Profesora», 

Марія Вальо «Феномен особистості Лариси 

Крушельницької (До 80-річчя з дня народ-

ження)», Алла Атаманенко, Анастазія Зеленюк 

«Покликання – історія (До 75-ліття від дня 

народження Любомира-Романа Винара)», 

Катерина Якубовська-Кравчик «O «szkole 

ukrainskiej» w poezji polskiej», Пауліна 

Вашкєвіч-Левандовська «Dziewietnasta miedzy-

narodowa konferencja Katedry Ukrainistyki 

UW», Міхал Лесьов «W dziesiata rocznice 

smierci profesora Oleksy Horbacza (1918-

1997)», Михайло Наєнко «Лінгвістичні зорі 

Іллі Кучеренка», Анджей Фабіановський 

«Profesor Stanislaw Makowski. Wspomnienia», 

Володимир Александрович «Ромуальд Біску-

пський (1935-2008)» [7]. 

В одній із своїх численних статей 

С. Козак зазначив: «Ми радіємо, що 

україністика є важливою і помітною 

науково-дидактичною дисципліною у нашому 

університеті. Ми горді, що сьогодні хоче її 

вивчати широке гроно молоді. Польща 

входить у Європейський союз, і ми будемо 

чи не найбільш потужною кафедрою 

україністики в Європі. Так структурно 

розбудованої, як наша (стаціонарне і заочне 

навчання), поза Україною немає. Наші 

бібліотечні зібрання – значні і весь час 

збільшуються, викладацький склад стабільний, 

підсилений викладачами з України» [5]. 

Таким чином, можемо констатувати, що 

«Варшавські українознавчі зошити» – це 

величезний доробок українських науковців, 

покликаний інтегрувати українознавчий 

науковий рух, синтезувати напрацювання 

європейської та світової україністики. 
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УДК 947 
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PROBLEMATYKA GOSPODARKI SOWIECKIEJ UKRAINY 
Z LAT 1921-1939 W ŚWIETLE AKT ODDZIAŁU II 

SZTABU GŁÓWNEGO WOJSKA POLSKIEGO 
 
 

Окрім підписання 18 березня 1921 р. у Ризі мирного договору між Польською 
Республікою та Радянською Росією і Радянською Україною, а також формального 
завершення польсько-радянської війни, обидві сторони того конфлікту й надалі 
продовжували здійснювати один проти одного розвідувальну діяльність. У 1921-1939 рр. 
польська розвідка, між іншим, пильно вивчала господарство Радянської України. Тому 
автор у статті подає тогочасний стан поінформованості польської військової розвідки 
про сільське господарство, а також промисловість і мережі доріг у міжвоєнний період у 
Радянській Україні. 

Ключові слова: Польська Республіка, Радянська Україна, польська військова розвідка, 
міжвоєнний період. 

 

Кроме подписания 18 марта 1921 г. в риге мирного договора между Польской 
Республикой и Советской Россией и Советской Украиной, а также формального 
окончания польско-советской войны, обе стороны этого конфликта и дальше 
продолжали совершать один против одного разведывательную деятельность. В 1921-
1939 гг. Польская разведка, в том числе, внимательно изучала хозяйство Советской 
Украины. Поэтому автор в статье подает того времени состояние 
информированности польской военной разведки о сельском хозяйстве, а также 

промышленности и сети дорог в междувоенный период в Советской Украине. 

Ключевые слова: Польская Республика, Советская Украина, польская военная 
разведка, междувоенный период. 

 

On 18
th
 March 1921 in Riga the Republic of Poland, the Soviet Russia and the Soviet 

Ukraine reached a peaceful treaty. This formal end of a war did not finish an intensive military 
intelligence operations of mentioned countries. From 1921 to 1939 Polish intelligence, among 
others, was observing the national economy of the Soviet Ukraine. Therefore, the author of this 
article presents the Polish military intelligence knowledge about agricultural economy, industry 
and transport existing during an interwar period in the Soviet Ukraine. 

Key words: Republic of Poland, Soviet Ukraine, Polish military intelligence, interwar period. 

 

 

Pomimo zawarcia 18 marca 1921 r. w Rydze 

traktatu pokojowego pomiędzy Rzeczpospolitą 

Polską a Rosyjską Socjalistyczną Federacyjną 

Republiką Rad i Ukraińską Socjalistyczną 

Republiką Rad z drugiej strony oraz mimo 

formalnego zakończenia wojny polsko-sowieckiej 

obydwie strony tego konfliktu nadal prowadziły 

skierowane przeciwko sobie intensywne działania 

wywiadowcze. Działo się tak, gdyż część 

politycznych przyczyn tej wojny, szczególnie z 

punktu widzenia interesów Sowietów, nadal 

pozostała nierozstrzygnięta, co przez cały okres 

międzywojenny powodowało istnienie wielu 

napięć w ówczesnych stosunkach polsko-

sowieckich. 

Działania wywiadów wojskowych obydwu 

tych państw [1] nakierowane były głównie na 

ocenę potencjału wojskowego przeciwnika oraz 

jego możliwości ekonomicznych i sytuacji 

społecznej. Stąd też ze strony polskiej, obok co 

jest zupełnie zrozumiałe Robotniczo-Chłopskiej 

Armii Czerwonej, głównym obiektem tych 

zainteresowań był przemysł wojenny lub też 

przemysł mogący pracować na potrzeby 

sowieckich sił zbrojnych [2]. Nie mniejszą wagę 

przywiązywano również do obserwacji 

dotyczących innych dziedzin życia ekono-

micznego, społecznego jak i do zagadnień 

politycznych. Ich skalę oraz zakres i wartość 

podnosił fakt, iż strona polska ewentualne 

 



Випуск 9  

119 

zagrożenie sowieckie traktowała z najwyższą 

uwagą i powagą. 

Poza tym zainteresowania polskiego wywiadu, 

czyli Oddziału II Sztabu Głównego Wojska 

Polskiego
2
, sięgały nawet najdalszych zakątków 

sowieckiego imperium, także tych leżących na 

dalekiej Syberii [3]. Jest jednak rzeczą oczywistą, iż 

największą uwagę i wysiłek skupiano na 

terenach leżących w pobliżu granicy Polski z 

Sowietami, a więc objętych przez Białoruski i 

Ukraiński Okręgi Wojskowe
3
, a także przez 

Leningradzki i po części również przez 

Moskiewski Okręgi Wojskowe [4]. 

Jednak spośród tych obszarów zdecydowanie 

największe zainteresowanie organów polskiego 

wywiadu wzbudzała Ukraina [5], przy czym jego 

szczególne zainteresowanie tym regionem datowało 

się już od 1921 r., a nawet jeszcze wcześniej. 

Traktowano ją bowiem jako ogromny garnizon 

Armii Czerwonej oraz spichlerz zbożowy i 

surowcowy całego Związku Sowieckiego. Poza 

tym ogromną wagę przywiązywano również do 

jej znaczenia gospodarczego, które na dodatek 

przez cały okres międzywojenny ciągle rosło, 

głównie wobec faktu rozbudowy na tym obszarze 

przemysłu ciężkiego oraz energetycznego [6]. 

W ramach tekstu o mocno ograniczonej 

objętości nie sposób wyczerpująco omówić 

zawartości tak dużego zespołu archiwalnego. 

Stąd też autor pozwoli sobie przedstawić nieco 

dokładniej tylko jeden z dotyczących tej 

problematyki dokumentów, jaki został przez 

niego odnaleziony w zasobie Centralnego 

Archiwum Wojskowego w Warszawie. Jego 

treść pozwoli zorientować się potencjalnemu 

czytelnikowi zarówno w zakresie zainteresowań 

polskiego wywiadu jak i o osiąganych przez 

niego na początku lat 30-tych, a także wcześniej, 

efektach. 

Dokumentem, jaki zostanie omówiony w 

poniższym materiale jest określone jako «Ściśle 

tajne! Trzymać pod zamknięciem» i liczące 216 

stron tekstu, oraz liczne załączniki i mapę, 

opracowanie zatytułowane: «ZSRR. Komunikat 

informacyjny z dn. 15.X.33». Sporządzone 

zostało ono dnia 16 października 1933 r. w 

Referacie «Rosja» Oddziału II Sztabu Głównego 

i oznaczone jako l. dz. 6900/II.R.T.0.33
4
. 

                                                 
2
 Do 1928 r. był to Sztab Generalny Wojska Polskiego. 

3
 Następnie «specjalnych okręgów wojskowych». 

4
 Dokument ten przechowywany jest w Warszawie w 

Centralnym Archiwum Wojskowym i posiada sygnaturę: 

Jeden z rozdziałów tego dokumentu 

zatytułowany został: «Położenie gospodarcze». 

Od końca lat 20-tych, w związku ze zmianami 

gospodarczymi, jakie rozpoczęły się wówczas 

w ZSRS, kwestie te w kontekście wzrostu 

sowieckiego potencjału wojskowego interesowały 

Oddział II Sztabu Głównego w sposób 

szczególny. Dlatego też pilnie śledzono również 

rozwój przemysłu wojennego [7]. Już na 

początku lat 30-tych, a więc w momencie gdy w 

ZSRS kończyła się I-sza i rozpoczynała II-ga 

pięciolatka, strona polska rozpoznała grubo 

ponad sto bardzo dużych lub większych 

sowieckich przedsiębiorstw przemysłowych 

produkujących wyłącznie lub też częściowo na 

potrzeby wojska. Również na obszarze 

ówczesnego Ukraińskiego Okręgu Wojskowego 

na początku lat 30-tych wywiad polski ustalił 

cały szereg fabryk oraz przedsiębiorstw 

pracujących na potrzeby Armii Czerwonej. 

Wśród nich były choćby: 

– w Kijowie: 

a) Kijowskie Zakłady Mechaniczne imienia 

Czerwonego Sztandaru («Киевский Краснозна-

менный Механический Завод») – dawny 

arsenał, w którym, między innymi, remontowano 

działa; 

– w Ługańsku: 

a) Ługańskie Zakłady Remontowe 

(«Луганский Ремонтный Завод»), gdzie 

remontowano haubice; 

                                                                               
Oddział II Sztabu Głównego, I.303.4.3085. W 

momencie jego powstania przeznaczono go jedynie do 

wiadomości Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 

Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 

Inspektorów Armii i Generałów do prac przy 

Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych, Szefa 

Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych, I i II 

Wiceministrów Spraw Wojskowych, Szefów Biura 

Ogólno-Administracyjnego i Biura Ogólno-Organizacyjnego 

Ministerstwa Spraw Wojskowych, Szefa Sztabu 

Głównego, Szefów Oddziałów I, II, III i IV Sztabu 

Głównego, Szefa Komunikacji Wojskowych, Szefów 

Departamentów Piechoty, Kawalerii, Artylerii, Uzbrojenia, 

Zaopatrzenia Inżynieryjnego, Aeronautyki i Intendentury 

Ministerstwa Spraw Wojskowych, Szefów Saperów, 

Łączności oraz Dowódcy Broni Pancernej Ministerstwa 

Spraw Wojskowych, dowódcy Korpusu Ochrony 

Pogranicza, Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej, 

Komendanta Wyższej Szkoły Wojennej, Attache 

Wojskowych przy Poselstwach Rzeczypospolitej Polskiej w 

Berlinie, Bukareszcie, Helsinkach, Moskwie, Rydze, 

Tokio oraz szefów i pracowników różnych komórek 

wywiadowczych Samodzielnego Referatu «Rosja» i 

innych Oddziału II Sztabu Głównego. 
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b) Ługańskie Zakłady Amunicyjne («Луганский 

Патронный Завод»); 

– w Charkowie: 

a) Charkowska Fabryka Rowerów («Харьковский 

Велосипедный Завод»); 

b) Charkowskie Zakłady Narzędzi Lekarskich 

imienia Łobanowa («Харьковский Лекально-

Инструментальный Завод им. Лобанова») – 

produkował dla armii i na potrzeby cywilne; 

c) Charkowska Fabryka Traktorów («Харьковский 

Тракторный Завод») – obok ciągników 

gąsienicowych «Kommunar» i «Komintern» na 

początku lat 30-tych w zakładach tych podjęto 

także produkcję czołgów szybkich typu «BT»; 

– inne: 

a) Dnieprowskie Zakłady Metalurgiczne 

«Dnieprostal» («Днепровский Металлургический 

Завод Днепросталь») – zakład hutniczy 

produkujący, między innymi, stale stopowe i 

stale wysokiej jakości potrzebne w przemyśle 

narzędziowym i motoryzacyjnym; 

b) Zakłady imienia Pietrowskiego i Lenina 

(«Заводы им. Петровского и Ленина») w 

Dniepropietrowsku – produkowały stal chromo-

molibdenową oraz rury dla przemysłu 

lotniczego, 

c) Mariupolska Fabryka imienia Illicza 

(«Мариупольский Завод им. Ильича») – 

produkowała stal dla przemysłu ciągnikowego i 

samochodowego; 

d) Taganroska Fabryka Narzędzi No 65 

imienia Lenina («Таганрогский Инструментальный 

Завод № 65 им. Ленина») w Taganrogu [8]. 

W 1933 r. po raz kolejny zwrócono uwagę na 

kolosalny rozmiar założeń i rzeczywisty wzrost 

produkcji przemysłowej, przede wszystkim 

zbrojeniowej, jaki następował w Sowietach. 

Wskazano także na przyczyny niepowodzeń, 

zwracając, między innymi, uwagę na dalszy 

spadek ilości i jakości rudy żelaza wydobywanej 

w Zagłębiu Krzyworoskim. Ponadto, zgodnie z 

informacjami zdobytymi i opracowanymi przez 

oficerów służących w Oddziale II Sztabu Głównego 

jedną z przyczyn niskiej efektywności sowieckiego 

przemysłu była sytuacja materialna pracujących 

w nim robotników [9]. Ponadto w omawianym 

tutaj dokumencie stwierdzono także, że inną 

bardzo ważną przyczyną tego zjawiska był 

problem siły roboczej: «Nadmiar, lub też 

przeciwnie, brak siły roboczej, duża jej płynność, 

częste opuszczanie pracy, przerost personelu 

pomocniczego, skoncentrowanie sił inżynieryjno-

technicznych w biurach zarządów i wynikający 

z tego biurokratyzm kierownictwa nie mającego 

styczności bezpośredniej z zakładami; zła 

organizacja pracy przy nieracjonalnych taryfach 

wynagrodzeń – wszystkie te zjawiska notowane 

już od dawna wciąż są powodem stałego 

obniżania się wydajności pracy» – zarówno w 

przemyśle, jak i w rolnictwie oraz hodowli, w 

tym także w tak ważnej dla sowieckiego 

rolnictwa i Armii Czerwonej hodowli koni [10]. 

Nie mniejszą uwagę polskiego Oddziału II 

Sztabu Głównego przyciągało sowieckie rolnictwo, 

głównie zaś rolnictwo na Ukrainie, która 

przeżywała wtenczas tragiczny okres kolektywizacji 

oraz związanego z tym głodu. Od momentu 

pojawienia się tego zjawiska było ono pilnie 

obserwowane przez stronę polską, choćby w 

kontekście jego wpływu na stan nastrojów 

społecznych ludności Ukrainy oraz pozostałej 

części Sowietów. Stąd też w dokumentach 

Oddziału II Sztabu Głównego z lat 1932-1933 

znaleźć można wiele wstrząsających opisów 

głodu na Ukrainie. 

W jednym z nich czytamy: «Ostatnie 

tygodnie maja i początek czerwca (1933 r. – 

przyp. A.S.) odznaczyły się nadzwyczaj tragicznymi 

przejawami panującego głodu. Ze wszystkich 

miast Prawobrzeża Ukrainy jedynie w Kijowie 

została zorganizowana sprzedaż tzw. «kamier-

czeskawo» chleba po cenie 1 rubel za funt. 

Jedna osoba mogła kupić najwyżej 4 funty, zaś 

obecnie tylko 3. Punkty sprzedaży rozrzucone 

po mieście są dość gęsto, przy każdym jednak 

takim punkcie kolejki kupujących dochodzą 

nieraz do kilometrowej długości. Ludzie stoją 

po 10 i więcej godzin. (...) Dowóz chleba jest 

bardzo nieregularny i często zdarzają się 

wypadki, że po 2-3 dni dany punkt nie otrzymuje 

wcale chleba. Na tym tle zdarzają się często 

zaburzenia, przybierając formę otwartych 

buntów, tłumionych z całą bezwzględnością 

przez milicję, przy czym często oddziały konnej 

milicji szarżują tłum nahajkami rozpędzając 

zebranych. (...) Te wszystkie represje nie 

odnoszą jednak żadnego skutku, gdyż chleb w 

wolnej sprzedaży na rynku dochodzi do 6 rubli 

za funt w Kijowie (w Odessie do 15), a chleb 

kartkowy wydawany jest w znikomych ilościach. 

Różnica cen rynkowych i «kamierczeskich» 

wywołuje nadzwyczajną spekulację chlebem. 

Władze są zupełnie bezsilne wobec tego 

zjawiska, jak również bezsilne wobec faktu 
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masowego napływu włościan z okolicznych wsi, 

którzy przyjeżdżają tu po chleb. 

W okresie tym wzmogła się nadzwyczajnie 

śmiertelność. Wypadki śmierci głodowych na 

ulicach i w podwórzach liczone są obecnie już 

nie na dziesiątki lecz na setki dziennie. Co noc 

krążą po ulicach ciężarowe samochody i 

furmanki, zbierając umarłych na ulicach i 

rynkach, w ogrodach i podwórzach. Widziano, 

kiedy rano z dworca głównego w Kijowie 

wywieziono 4 ciężarówki zmarłych i umierających z 

głodu. (...) W przeciągu dwóch nocy z 3 na 4 i z 

4 na 5 czerwca na cmentarzu katolickim 

«Bajkowa Góra» zakopano około 2.000 trupów 

w 40 jamach. (...) Umieszczono więc tam dwie 

olbrzymie kadzie z wapnem i każda warstwa 

trupów jest przysypywana wapnem i bardzo 

płytką warstwą ziemi. Należy jednak wyjaśnić, że 

tylko część trupów grzebana jest na cmentarzach 

(...). Większość jednak grzebana jest na polach 

podmiejskich, ogrodach itp. (...) Ze źródła 

zupełnie wiarygodnego wiadomo, że liczba ta 

waha się w okolicach 700 trupów co noc. 

Bez porównania gorzej niż w Kijowie 

przedstawia się sytuacja w innych miastach 

Prawobrzeża, nawet tak dużych jak Odessa, 

Winnica, Kamieniec itd. (...) Zupełnie wiarygodny 

informator z Berdyczowa opowiada, że 

wieczorami odbywa się na peryferiach tego 

miasta zupełne polowanie na dzieci. Z 

zapadnięciem zmroku żadna matka nie puści 

dziecka na ulicę. Pomimo to zdarzają się 

wypadki wykradania dzieci z domów. 

Odkopywane są resztki padłych koni, jak również 

zdarzają się wypadki zjadania przez rodziny 

nieboszczyków, po kilku dniach oczekiwania na 

trumny i pozwolenie pochowania. 

We wsiach głód daje się we znaki 

najokropniej. W szeregu rejonów (...) ludożerstwo 

stało się swego rodzaju nałogiem. Tam też 

śmiertelność dochodzi do tego stopnia, że 

zdarzają się wsie całkowicie wymarłe lub też 

wsie, gdzie z 2-3.000 ludności pozostało 

zaledwie 300-400 osób. (...) Położenie 

aprowizacyjne ludności «kołchozów» bynajmniej 

nie jest lepsze od położenia «jednososbowców»
5
 

(...). Nadzwyczajnie częste są wypadki, kiedy 

rano na robotę wychodzi 80 osób, a wieczorem 

wraca zaledwie 70. Reszta ginie z głodu i 

wyczerpania i jest grzebana na polach. Na 

                                                 
5
 Czyli chłopów gospodarujących poza kołchozami. 

drogach, w zbożach leżą dziesiątki trupów 

niesprzątniętych. (...) Prawie nigdzie nie ujrzy 

się ani psów, ani kotów – wszystko zostało 

zjedzone. W lasach dużo na wpół zdziczałych 

ludzi żywiących się grzybami, mchem i 

korzeniami (...)» [11]. 

W innym z meldunków również z 1933 r. 

odnotowano natomiast: «Głód na Ukrainie 

wielki. (...) Wsie liczące ongiś 5-6 tysięcy 

ludności, zamieszkane są obecnie (...) przez 20-

30 rodzin. (...) Z powodu braku ludzi do 

grzebania trupów w niektórych wsiach 

początkowo trupy były wrzucane do piwnic 

opustoszałych domów (...). W końcu czerwca w 

Charkowie codziennie widzieliśmy obławy (na – 

przyp. A.S.) «bezprizornych» i dzieci. Od 

znajomej jednej lekarki dowiedzieliśmy się, że 

ludziom wycieńczonym fizycznie wstrzykuje się 

truciznę. (...) Głód formalnie dziesiątkuje 

ludność wiejską. W więzieniach znajduje się 

pełno ludożerców
6
. W więzieniu kijowskim jest 

obecnie kilkadziesiąt osób, które nie czekając 

wyroków są trute kolejno przy spożywaniu 

potraw. (...) 

Wypadki ludożerstwa dalej powtarzają się; w 

tych dniach przywieziono do kijowskiej milicji 

kawałki nóg i rąk oraz piersi kobiecych, jako 

dowody winy złapanych przestępców. 

Wygłodniałych i dogorywających ludzi, których 

zbierają na ulicach, zwożą do jednej z cerkwi 

na przedmieściu Kijowa i trzymają tam bez 

opieki i pożywienia. Następny etap tych ludzi to 

cmentarz. (...)» [13]. 

Warto tutaj też zauważyć, iż zainteresowanie 

Oddziału II Sztabu Głównego jakie budziło 

sowieckie rolnictwo, dotyczyło głównie jego 

potencjalnego wpływu na możliwości wojskowe 

ZSRS [14]. Słusznie zakładano bowiem, iż 

sytuacja istniejąca na ówczesnej wsi sowieckiej 

nie mogła pozostać bez wpływu na ogólny stan 

nastrojów ludności Związku Sowieckiego oraz, 

co najważniejsze, Armii Czerwonej [15]. Stąd 

też w jednym z meldunków w końcu 1932 r. 

odnotowano: «Wskutek przeprowadzonej kolekty-

wizacji pod presją wybuchają bunty w wojsku, 

co miało miejsce w 132 Pułku Piechoty 

                                                 
6
 Warto tutaj podkreślić, że opisywane powyżej fakty tego 

typu znajdują potwierdzenie również w licznych 

dokumentach archiwalnych pochodzących z tego okresu 

i przechowywanych obecnie w archiwach ukraińskich, a 

także w innych archiwaliach znajdujących się w 

archiwach polskich – vide choćby: [12]. 
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Donieckim. Nastrój włościan w stosunku do 

władz sowieckich jest wrogi i wystąpienia 

czynnego oporu na obszarze Guberni Wołyńskiej 

są dość częste (...). Brak żywności spowodował 

zamknięcie szkół. (...) Głód spowodował 

wzmożenie się kradzieży kończących się często 

zamordowaniem stróżów państwowych pól. (...) 

Złodziejstwo ostatnio bardzo rozwinęło się 

wśród młodzieży uczącej się – kradzieże bielizny 

i drobiazgów codziennego użytku jest na 

porządku dziennym. Studentki otaczają się 

wojskowymi, przez których są utrzymywane
7
 (...)». 

Podobne w swej wymowie były również 

wcześniejsze i późniejsze raporty dotyczące tych 

kwestii, gdzie na podstawie, między innymi, 

oryginalnych dokumentów pochodzących z 

jednego ze sztabów Armii Czerwonej stwierdzono, 

że: «(...) Obecna sytuacja ekonomiczna, która 

jest zupełnie rozpaczliwa i terror na wsi odbijają 

się na nastrojach na wsi. Żołnierze otrzymują 

listy z domu i na ich podstawie na «politrabocie» 

dysputują z kierownikiem, często w ostrej i 

złośliwej formie. Zdarzają się wypadki występowania 

żołnierzy z Komsomołu, motywowane tym, że 

partia go oszukała (...)» [16]. 

Jeszcze raz należy tutaj podkreślić, iż 

powyższa sytuacja miała również fatalny wpływ 

na stan liczebny i zdrowotny pogłowia koni, co 

mogło mieć, i miało, niebagatelny wpływ na 

rzeczywiste możliwości mobilizacyjne ówczesnej 

Armii Czerwonej, głównie zaś jej broni 

konnych
8
. Z tego też powodu przez cały okres 

międzywojenny strona polska pilnie obserwo-

wała ten problem oraz odnotowywała wszelkie 

zmiany zachodzące w tej kwestii [18]. 

                                                 
7
 Autor tego dokumentu miał tutaj oczywiście na myśli 

prostytucję. 
8
 Gwałtownemu pogorszeniu się liczebności i wartości 

pogłowia koni na Ukrainie, oraz w całym ZSRS, 

sprzyjały także nieprawidłowo zorganizowana i bardzo 

mało wydajna hodowla koni oraz nadużycia istniejące w 

systemie zakupu koni na potrzeby wojska i 

przedsiębiorstw państwowych. Ponadto zły, a niekiedy 

nawet karygodny był także sposób ich żywienia. W wielu 

przypadkach brak było też elementarnej opieki 

codziennej oraz specjalistycznej – weterynaryjnej. Liczne 

były także choroby, głównie sap, jakie na początku lat 

30-tych w wielu rejonach Ukrainy dosłownie 

dziesiątkowały zarówno stada sowchozowe, w tym 

również konie z ośrodków hodowlanych, jak i konie 

kołchozowe. Warto tutaj też dodać, iż taki mocno 

niezadowalający stan hodowli i stanu zdrowotnego 

pogłowia koni na Ukrainie trwał także w latach 

następnych – vide choćby: [17]. 

Ze względu na ich ogromne znaczenie w 

procesie motoryzacji i mechanizacji armii nie 

mniejszą uwagę polskie organy wywiadu 

wojskowego już od wczesnych lat 20-tych 

przywiązywały do obserwacji sowieckiego 

przemysłu motoryzacyjnego i ciągnikowego 

oraz do postępów w zakresie «traktoryzacji» 

kraju [19]. Masowe rozpowszechnienie traktorów 

rolniczych w Związku Sowieckim strona polska 

zanotowała już w 1923 r. Wtenczas zrozumiano 

tam bowiem, iż poza mechanizacją prac 

polowych na wsi, w razie wojny, ciągniki 

rolnicze doskonale będą nadawały się także do 

wykorzystania w wojsku. Stąd też władze 

bolszewickie łożyły ogromne środki finansowe 

zarówno na zakup ciągników za granicą, jak i 

na rozbudowę własnej bazy produkcyjnej. 

Wskutek tych zakrojonych na szeroką skalę 

działań, według danych zdobytych przez polski 

wywiad, już w końcu 1925 r. Sowiety miały 

rzekomo posiadać około 8 500 traktorów. 

Ponadto gigantyczne plany zakładały, iż na 

dzień 1 X 1926 r., po dokonaniu odpowiednich 

zakupów w Niemczech, Włoszech, Szwecji i 

USA oraz po uruchomieniu własnej wytwórczości, 

sowieckie rolnictwo oraz Armia Czerwona będą 

posiadać aż 27.728 traktorów. 

Strona polska zauważała także realne korzyści 

mogące powstać wskutek «traktoryzacji» Związku 

Sowieckiego. Pierwszą z nich mogła być 

całkowita przebudowa ustroju gospodarczego i 

zmiana struktury społecznej sowieckiej wsi. 

Natomiast dla Armii Czerwonej, w sensie 

«strategicznym i taktycznym», mogło to oznaczać 

drastyczne skrócenie długości, w stosunku do 

transportu konnego, kolumn zaopatrzeniowych i 

artyleryjskich oraz daleko idącą oszczędność 

ich obsług. Ponadto dzięki nim władze 

bolszewickie mogłyby rozwiązać drastyczny 

brak na terenie Związku Sowieckiego koni 

nadających się, w razie ich mobilizacji, do 

służby w artylerii
9
. Stąd też w czasie pokoju 

ciągnik traktowano jako narzędzie rolnicze, a w 

                                                 
9 Na temat braku koni w ówczesnym Związku Sowieckim 

oraz ich rzeczywistej wartości użytkowej zarówno dla 

potrzeb gospodarki cywilnej jak i dla armii – szerzej 

vide także: [20]. Zauważyć tutaj należy, iż 

«traktoryzacja» wsi nie oznaczała wcale rezygnacji z 

odbudowy w sowieckiej Rosji potrzebnego na wsi oraz 

dla Armii Czerwonej pogłowia koni. Polepszeniu 

sytuacji służyły bowiem zakupy tych zwierząt 

dokonywane choćby w Niemczech oraz w Azji 

Środkowej. 
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czasie ewentualnej wojny jako środek transportu 

wojskowego. Dlatego też już w latach 20-tych w 

Armii Czerwonej przeprowadzano różne 

doświadczenia mające na celu przystosowanie 

traktorów do służby w artylerii. Ponadto już 

wówczas zauważono, że pewne typy ciągników 

gąsienicowych mogą posłużyć jako podwozia do 

budowy czołgów. 

Według ówczesnych ocen Oddziału II Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego największym 

beneficjentem «traktoryzacji» mogła być Armia 

Czerwona, która kosztem wydatków budżetowych 

w sferze cywilnej, wysiłkiem wsi, uzyskiwała 

ogromną ilość traktorów, jakie w razie wojny 

mogła wykorzystać do swoich potrzeb. Zarówno 

sam pomysł, jak i sposób jego wykonania strona 

polska oceniała jako: «(...) inwestycję military-

styczną, mającą w myśl na wskroś nowoczesnych 

pojęć przygotować pokojowy organizm narodowy 

do dostarczenia armii w chwili potrzeby 

dziesiątków tysięcy wyszkolonych specjalistów 

wraz z cennym sprzętem» [21]. 

Rzeczywistość jednak przez długi jeszcze 

czas daleko odbiegała od tych założeń. Brak było 

bowiem odpowiedniej infrastruktury, z czym 

władze sowieckie nie potrafiły sobie poradzić 

jeszcze w końcu lat 30-tych. 

Przytoczone powyżej przyczyny spowodowały, 

że żywe zainteresowanie polskich służb 

wywiadowczych wzbudzały posiadane przez 

ZSRS fabryki traktorów, jak choćby wspomniana 

już wcześniej Charkowska Fabryka Traktorów 

(Харьковский Тракторный Завод), która 

według danych uzyskanych przez stronę polską i 

zamieszczonych w dokumencie «ZSRR. Komunikat 

informacyjny z dn. 15.X.33» w pierwszym 

półroczu 1933 r. wyprodukowała aż 13.528
10

 

traktorów typu «Kommunar» i nowego typu 

nazwanego «Komintern» o mocy silnika 

                                                 
10

 Według informacji posiadanych wtenczas przez stronę 

polską całość planowanej na 1933 r. produkcji traktorów 

w Związku Sowieckim (fabryki w Charkowie, 

Stalingradzie i Czelabińsku) miała wynieść, nie licząc 

produkcji ciągników gąsienicowych na potrzeby wojska, 

aż 60.500 pojazdów tego typu. W pierwszym półroczu 

tego roku wyprodukowano 33.031 ciągników. Natomiast 

w analogicznym okresie roku poprzedniego produkcja 

wyniosła 21.024 traktory. Wynika stąd, iż tempo tej 

produkcji nadal było bardzo duże, a z punktu widzenia 

potencjalnych możliwości i potrzeb polskich (i nie tylko) 

gigantyczne. Ponadto w zakładach tych czyniono 

przygotowania do uruchomienia wielkoseryjnej produkcji 

ciężkich motocykli wzorowanych na amerykańskich 

motocyklach typu Harley-Dawidson. 

130 KM i szybkości dochodzącej do 30 km/h
11

. 

W ówczesnych meldunkach podkreślano jednak 

niską jakość produkowanych pojazdów, co 

powodowało ich ogromną awaryjność oraz brak 

odpowiedniej ilości części zamiennych i 

dostatecznej bazy naprawczej
12

. 

Ponadto za jedną z głównych przyczyn 

masowego psucia się traktorów strona polska 

uznała niedostateczne wyszkolenie traktorzystów i 

mechaników oraz brak należytej konserwacji i 

zupełny brak umiejętności prawidłowej ich 

eksploatacji. Poza tym brakowało odpowiedniej 

ilości i jakości smarów, przy czym często nie 

było ich wcale. Nierzadko też zastępowano je 

różnymi olejami, które wcale się do tego nie 

nadawały. Nie bardzo potrafiono rozwiązać 

również problem zaopatrzenia baz traktorowych 

w odpowiednią ilość paliwa. Z reguły bowiem, 

szczególnie w okresach intensywnych prac 

polowych, notowano liczne przestoje ciągników 

wynikające z braku oleju napędowego oraz 

innych paliw. 

Źle funkcjonowały także stacje obsługi 

(MTS-y)
13

, gdzie nie było dostatecznej liczby 

wykwalifikowanych mechaników lub choćby 

ludzi mogących dokonywać prawidłowej 

konserwacji sprzętu ciągnikowego. Powodowało 

to, że jego remonty oraz przeglądy 

konserwacyjne były wykonywane nieterminowo 

lub też nie były wykonywane wcale. Ponadto 

nie sposób też było ocenić, jak przedstawiają się 

rzeczywiste możliwości tych stacji dotyczące 

remontów traktorów. Pracę niektórych z nich 

utrudniał, a niekiedy wręcz uniemożliwiał brak 

prądu. 

Kolejną przyczyną złego stanu traktorów 

pracujących w rolnictwie był brak odpowiednio 

wyszkolonych traktorzystów. Często bowiem 

                                                 
11

 Były to pojazdy wykorzystywane w Armii Czerwonej 

jako ciągniki, głównie artyleryjskie – vide choćby: [22]. 

Dodać także należy, iż w przypadku sprzętu tego typu 

oraz rozmiarów jego produkcji nie wszystkie dane 

posiadane wtenczas przez stronę polską były 

dostatecznie ścisłe. 
12

 Na początku lat 30-tych podobne informacje Oddział II 

Sztabu Głównego uzyskał również od Czecha emigranta 

z sowieckiej Rosji, który oceniając ciągniki gąsienicowe 

produkowane w ówczesnym Stalingradzie stwierdził: 

«(...) motory źle pracują, stale się psują i są bardzo 

mało trwałe, po roku traktor przeważnie nie jest zdatny 

do pracy. Wady te są przeważnie spowodowane złym, 

mało precyzyjnym wykonaniem, złym materiałem oraz 

wadami konstrukcyjnymi» – cyt. za: [23]. 
13

 Машино-тракторная станция. 



Історичний архів 

124 

pracowali na nich kierowcy nie posiadający 

żadnych kwalifikacji, którzy uczyli się obsługi 

ciągnika w trakcie prac polowych. Dopiero 

około połowy lat 30-tych poczęto organizować 

specjalne kursy dla mechaników, brygadierów i 

kierowców ciągników. Mechaników szkolono 

jeden rok, a brygadierów trzy miesiące. W 

przypadku kierowców zamierzano przeszkolić 

zarówno już pracujących, jak i szkolić zupełnie 

nowych traktorzystów, wybierając do tego 

kandydatów, ochotników, spośród wiejskiej 

młodzieży, ale jedynie komunistów i 

komsomolców z wielkich gospodarstw  

kolektywnych. Mogli to być zarówno mężczyźni 

jak i kobiety w wieku od 17 do 45 lat. Chętnych 

zachęcano również zarobkami, które zgodnie z 

postanowieniami Rady Pracy i Obrony ZSRS 

miały wynosić 2,5 rubla oraz 3 kg zboża za dzień 

pracy. Kursy te należało organizować w sezonie 

zimowym, a więc wówczas, gdy nie było pilnych 

prac polowych. 

Ponadto, aby zapewnić większą dbałość 

traktorzystów o powierzony im sprzęt wpro-

wadzono zasadę, że do każdego ciągnika zostało 

na stałe przydzielonych po dwóch kierowców, 

którzy pracując na zamianę byli odpowiedzialni 

za jego stan techniczny i zdolność do pracy. 

Poza tym każdy z ciągników otrzymał swój 

«paszport», co ułatwiało przeprowadzanie w 

odpowiednim czasie remontów bieżących, 

średnich i kapitalnych. Tych ostatnich należało 

dokonywać raz w roku. Jednocześnie ułatwiało 

to ewentualną mobilizację tego sprzętu na 

potrzeby Armii Czerwonej. Natomiast o 

ewentualnej kasacji i złomowaniu ciągników od 

1934 r. mogły decydować wyłącznie odpowiednie i 

powołane specjalnie w tym celu  komisje 

techniczne. Zwracano także uwagę, aby tak 

przeszkoleni poborowi trafiali do służby w 

technicznych i zmotoryzowanych formacjach 

Armii Czerwonej. 

Warto tutaj jednak zauważyć, iż pomimo 

podjęcia tych zakrojonych na szeroką skalę 

działań, wyniki, jakie osiągnięto nie były zbyt 

imponujące. Zadecydowała o tym inercja 

sowieckiej ekonomiki oraz warunki życia 

politycznego i społecznego, a co najważniejsze 

niska jakość techniczna i technologiczna 

produkowanych traktorów oraz bardzo niski 

poziom kultury technicznej większości 

mieszkańców sowieckiej wsi. Na niekorzystne 

efekty kumulacji wszystkich tych czynników nie 

trzeba było wcale długo czekać. Pierwszym 

sygnałem ostrzegawczym dla sowieckich władz 

cywilnych i wojskowych była agresja Armii 

Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 r. 

Natomiast rok 1941 przyniósł już tragedię. 

Rozmiary niepowodzeń w tej kwestii przerosły 

nawet niekorzystne oceny oraz zastrzeżenia 

zgłaszane przed wrześniem 1939 r. przez 

analityków polskich służb wywiadowczych [24]. 

Dodać tutaj również należy, iż bardzo 

poważne zainteresowanie polskich czynników 

wywiadowczych budziło tempo oraz zakres 

budowy i rozbudowy sowieckiego przemysłu 

motoryzacyjnego oraz poziom motoryzacji 

sowieckiej gospodarki i Armii Czerwonej. W 

porównaniu do rzeczywistych możliwości 

przemysłu polskiego oraz stanu ówczesnej 

polskiej gospodarki, produkcja sprzętu moto-

rowego, jaka w wyniku II-ej pięciolatki poczęła 

rozwijać się w ZSRS była ogromna i wręcz 

imponująca [25]. Stąd też budziła stałe 

zainteresowanie oraz rosnące i uzasadnione 

zaniepokojenie polskich władz wojskowych. 

Bowiem również w tej dziedzinie Rzecz-

pospolita Polska oraz Wojsko Polskie poczęło 

coraz bardziej odstawać od ZSRS i Robotniczo-

Chłopskiej Armii Czerwonej
14

. 

Do Oddziału II Sztabu Głównego napływały 

informacje o problemach sowieckiego transportu 

kolejowego na Ukrainie, co mogło mieć bardzo 

poważny wpływ na ewentualną sprawność 

mobilizacyjną i koncentracyjną stacjonujących 

tam formacji Robotniczo-Chłopskiej Armii 

Czerwonej. Brakowało głównie wagonów 

towarowych i innego taboru. O skali tego 

zjawiska może świadczyć fakt, iż w czerwcu 

1933 r. kolej jekatierińska podstawiła o około 

9.600 wagonów za mało w stosunku do potrzeb 

zgłaszanych przez kopalnie rudy żelaza w 

Krzywym Rogu. Jeszcze gorzej było w sierpniu 

                                                 
14

 W 1935 r. w Polsce znajdowało się ogółem zaledwie 

34.200 zarejestrowanych samochodów oraz motocykli, 

z czego 24.800 stanowiły samochody osobowe, a 

jedynie 19.900 ciężarowe. Pozostała liczba pojazdów 

przypadała na motocykle oraz «inne pojazdy 

mechaniczne». Liczby te nie obejmowały pojazdów 

znajdujących się w posiadaniu Wojska Polskiego – vide: 

[26, s. 113]. Do 1939 r. liczba samochodów osobowych 

i ciężarowych, bez wojska, wzrosła natomiast zaledwie 

do 41.948 pojazdów, a liczba motocykli do 12.061 sztuk – 

vide: [26, s. 199]. Tymczasem w ZSRS już w styczniu 

1933 r. było zarejestrowanych około 87.000 różnego 

rodzaju samochodów. 
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i pierwszej dekadzie września, kiedy to braki te 

sięgnęły 21.000 wagonów potrzebnych do 

wywozu rudy. Ponadto w zastraszającym tempie 

rosła ilość katastrof i wypadków kolejowych 

oraz przestojów w ruchu wynikających, między 

innymi, z bardzo złego stanu torowisk. 

Niedomagała również produkcja nowych i 

remont starych parowozów
15

 oraz wagonów 

kolejowych. 

Kolejną bolączką był brak odpowiedniej 

ilości kadry technicznej i płynność zatrudnienia 

w tej gałęzi gospodarki, a także zła organizacja 

pracy sowieckich kolei. Zdaniem analityków 

Oddziału II wyrażało się to, między innymi, w 

przeroście etatów zatrudnienia, zbytniej 

koncentracji fachowych sił technicznych w 

urzędach zamiast w poszczególnych służbach 

kolejowych, pomieszaniu kompetencji oraz w: 

«(...) zaniku czynnika odpowiedzialności»
16

. 

Wartym podkreślenia jest natomiast fakt, iż 

strona polska zauważyła działania mające na 

celu elektryfikację leżącego na Ukrainie i 

liczącego 188 km odcinka Dołgincewo-Zaporoże 

należącego do Jekatierińskiej Linii Kolejowej. 

Miał on być ponoć oddany do ruchu jeszcze w 

1933 r. Podobnie miało się również stać z siecią 

charkowskiej kolei podmiejskiej, a mianowicie 

połączeń Charkowa z miejscowościami Ljubotin, 

Mieriefa, Industrialnaja i Dergaczi. 

Ponadto odnotowano także fakt zakończenia 

budowy nowych linii kolejowych leżących na 

Ukrainie, jak choćby odcinków Białokorowicze-

Owrucz (około 50 km) i Kaniów-Mironowka 

(około 40 km) oraz budowę drugiej nitki na 

odcinku Fastów-Cwietkowo liczącym około 

180 km. Polski wywiad wiedział również o 

rozpoczęciu lub kontynuowaniu takich 

inwestycji na odcinku Korosteń-Olewsk (drugi 

tor na długości około 78 km) i budowy nowej 

linii Żytomierz-Fastów, jaką rozpoczęto już w 

1930 r. Zauważono jednak, iż Sowiety stały w 

tym czasie przed niezwykle pilną koniecznością 

rekonstrukcji i remontu wielu starych linii 

                                                 
15

 Według danych polskich w pierwszym półroczu 1933 r. 

Fabryka Parowozów w Charkowie zdołała wyprodukować 

tylko 76 parowozów. Natomiast w całym Związku 

Sowieckim zbudowano wówczas 448 maszyn tego typu, 

podczas gdy plan na cały ten rok wynosił 1.175 

parowozów towarowych i osobowych. 
16

 Warto tutaj zauważyć, iż były to problemy, które 

pojawiły się na kolejach rosyjskich niemal natychmiast 

po przejęciu przez bolszewików władzy w Rosji – szerzej 

vide choćby: [27]. 

kolejowych, na co brak było zarówno materiałów 

(jak choćby szyn) oraz odpowiednich środków 

finansowych jak i wykwalifikowanej siły 

roboczej. Wiele z tych remontów należało 

wykonać na Ukrainie. Ich realizacja mogła mieć 

natomiast istotny wpływ na poprawę 

sowieckich możliwości mobilizacyjnych, 

głównie zaś na tempo mobilizacji i koncentracji 

Armii Czerwonej. 

Warto też dodać, iż z tych samych co 

wymienione powyżej powodów strona polska 

pilnie obserwowała rozwój sieci dróg bitych 

oraz przepraw rzecznych, jakie miały związek z 

ogólnym rozwojem motoryzacji w Związku 

Sowieckim
17

. Ze szczególnym zainteresowaniem 

zbierano wszelkie informacje dotyczące tej 

problematyki i zmian, jakie zachodziły w tych 

kwestiach na Ukrainie. Stąd też w 1933 r. na 

terenie Ukraińskiego Okręgu Wojskowego 

zauważono budowę następujących szos: 

Olewsk – Białokorowicze – Łuhiny – 

Korosteń, 

Horodnica – Emilczyn – Korosteń, 

Korosteń – Żłobicze, 

Korosteń – Paulin, 

Zwiahel – Jaruń – Filipowicze, 

Zwiahel – Baranówka – Miropol, 

Sudiłków – Połonne, 

Baranówka – Radulin – Kołodenka, 

Miropol – Czudnów, 

Rozważew – Kijów, 

Lubar – Januszpol – Machnówka – Koziatyn – 

Rużyn – Skwira, 

Deraźnia – Wołkowicze – Słoboda, 

Machnówka – Kalinówka, 

Ułanów – Chmielnik, 

Winnica – Żmerynka, 

Winnica – Słoboda – Bar, 

                                                 
17

 Według informacji zdobytych przez polski wywiad w 

1930 r. na Ukrainie, «zgodnie z sowieckimi urzędowymi 

zestawieniami», miało być zaledwie 3.200 pojazdów 

samochodowych oraz motocykli. Tak niski jeszcze 

wówczas ich stan liczebny miał być wynikiem 

niezrealizowania planu zaopatrzenia Ukrainy w roku 

budżetowym 1928/1929. Sprowadzono ponoć wtenczas 

jedynie 345 samochodów osobowych, 290 ciężarowych, 

15 samochodów specjalnych, 25 autobusów i 410 

motocykli. Z tej liczby zaledwie 420 sztuki były to 

pojazdy nowe, a reszta przypadała na wcześniej już 

używane i remontowane. Już jednak w 1934 r. na terenie 

Ukrainy, według oficjalnych danych sowieckich, miało 

być 19.000 samochodów, z czego około 3.500 sztuk w 

sowchozach i przeszło 6.000 w «stacjach motorowo-

traktorowych» – szerzej vide choćby: [28]. 
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Bar – Mohylów. 

Z tych samych powodów obserwowano 

również budowę nowych i naprawy oraz 

modernizację starych mostów. Na obszarze 

Ukraińskiego Okręgu Wojskowego odnotowano 

wówczas budowę drewnianego mostu o 

długości 120 m przez rzekę Słucz w Horodnicy 

oraz budowę mostu kolejowego przez Dniepr w 

Dniepropietrowsku. 

Ponadto na Ukrainie natomiast, jako inwestycje 

zakończone w 1933 r.
18

, odnotowano wtenczas 

również następujące drogi kołowe:  

Owrucz – Janów – Czernichów, 

Korosteń-Paszyny, 

Malin – Radomyśl – Korostyszew, 

Kijów – Pietrowcy, 

Żytomierz – Czudnów – Januszpol – 

Ułanów, 

Romanowo – stacja Romanowo, 

Czartoryja – Lubar, 

Czudnów – Berdyczów, 

Szepietówka – Horodyszcze, 

Szepietówka – Szadiłków, 

Szepietówka – Zasław – Białogródka, 

Starokonstantynów – Krasiłów – 

Czerniejówka, 

Satanów – Hreczany, 

Felsztyny – Hreczany, 

Winnica – Niemirów – Bracław – Tulczyn, 

Skwira – Popielnica, 

Biała Cerkiew – Skwira, 

Gniewań – Tywrów, 

Jełtuszów – Hula, 

Latyczów – Snitówka – Deraźnia, 

Kalinówka – Janów, 

__________________________ 

 
18 

Po raz pierwszy ich budowę polski wywiad 

odnotował bowiem w 1931 r. 

 

Jampol – Tychom, 

Kamieniec Podolski – Podolsk – Smotrycz – 

Gorodok. 

Natomiast jako mosty już ukończone 

cytowany tutaj dokument wymieniał: most w 

Czernihowie przez rzekę Desnę, drewniany 

most o długości 120 m w Hulsku przez Słucz 

oraz dwa mosty kolejowe przez Dniepr w 

Dnieprostroju. 

Jak z powyższego siłą rzeczy krótkiego 

przeglądu omawianego tutaj dokumentu («ZSRR. 

Komunikat informacyjny z dn. 15.X.33») [29] 

wynika, polski wywiad interesowało wszystko, 

co w jakikolwiek sposób najwyższym władzom 

wojskowym, czyli Generalnemu Inspektorowi 

Sił Zbrojnych oraz Sztabowi Głównemu mogło 

pomóc w ocenie potencjału wojskowego Związku 

Sowieckiego. Ze szczególnym zainteresowaniem i 

jednocześnie należytą uwagą traktowano w 

Warszawie wszelkie informacje dotyczące tego, 

co się wtenczas działo na terenie Ukraińskiego 

Okręgu Wojskowego. Należy też zauważyć, że 

mimo aktywnego przeciwdziałania sowieckiego 

kontrwywiadu oraz całego szeregu trudności 

wynikających z samego charakteru państwa i 

bardzo specyficznych cech społeczeństwa 

sowieckiego Oddziałowi II Sztabu Głównego 

zarówno w latach 20-tych jak i w latach 30-tych 

udawało się zdobywać cały szereg bardzo 

cennych i niezwykle ważnych informacji na 

temat życia gospodarczego ówczesnej Ukrainy 

oraz całego Związku Sowieckiego. Ich dokładna 

analiza pozwala lepiej zrozumieć motywy wielu 

decyzji i przedsięwzięć wojskowych podejmo-

wanych przez Rzeczpospolitą Polską i jej armię 

w okresie międzywojennym. 
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«СХІД» ТА «ЗАХІД» У НАУКОВІЙ ПРОБЛЕМАТИЦІ 
ПРЕДСТАВНИКІВ КРАКІВСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ 

 
 

Цивілізаційні орієнтири впродовж багатьох десятиліть і навіть століть є 
предметом дискусії в середовищі російської, української і польської політичної та 
наукової думки. У статті здійснено спробу проаналізувати погляди представників 
краківської історичної школи на проблему «Сходу» і «Заходу». 

Ключові слова: краківська історична школа, проблема «Сходу» та «Заходу». 

 

В течение многих десятилетий и столетий проблема «Востока» и «Запада» есть 
предметом дискуссий в среде российской, украинской и польской политической и 
научной мысли. В статье осуществлено попытку проанализировать взгляды 
представителей краковской исторической школы на проблему «Востока» и «Запада». 

Ключевые слова: краковская историческая школа, проблема «Востока» и «Запада». 

 

For many decades and even centuries civilizational landmarks are the subject of debate 
among Russian, Ukrainian and Polish political and scholarly opinions. In the article is made an 
attempt to analyse the views of Krakow historical school representatives on the problem of East 
and West. 

Key words: Krakow historical school, the problem of East and West. 

 

 

Проблема «Сходу» і «Заходу» була і 

залишається характерною ознакою суспільно-

політичного життя російського, польського, 

українського та деяких інших європейських 

народів в період другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. і навіть сучасного цивілізаційного 

вибору моделі національного розвитку. Полеміка, 

що точилася у середовищі російської інтелігенції 

другої половини ХІХ ст., обумовила формування 

двох напрямків (течій) – слов’янофілів та 

західників. Чітка поляризація в українському 

культурно-освітньому русі особливо випукло 

проявилася на теренах Галичини, обумовивши 

поділ на русофілів і українофілів. Ще більш 

розмаїтим був процес формування ціннісних 

орієнтирів у поляків, що внаслідок поділів Речі 

Посполитої перебували у складі трьох 

імперій [1]. 

Листопадове і Січневе повстання, Краківська 

революція 1846 року не дали відповіді на 

питання, яким шляхом потрібно рухатися, аби 

відродити державність, на яку зовнішню силу 

чи обставину необхідно зробити ставку в цій 

боротьбі. Не було консолідованої позиції ні на 

поневолених теренах, а ні в середовищі досить 

впливової польської політичної еміграції в 

Парижі, Лондоні та Брюсселі. Виразником 

тенденцій, які запанували після Весни 

народів серед значної частини галицької 

шляхти та її ідеологічним і політичним 

ватажком стало угрупування, що 

ґрунтувалися навколо заснованого у 1848 р. 

в Кракові часопису «Czas» («Час»), який на 

довгі роки став органом галицьких 

консерваторів. «Доки була не визначеною 

доля державного устрою, «Czas» вороже 

ставився щодо ідеї Конституції …гаряче 

боронив бахівську ідею співпраці» [2, s. 145]. 

Мауріцій Манн, багаторічний редактор 

часопису, у 1855 р. стверджував, що «...було би 

неправильно і навіть небезпечно стверджу-

вати, що питання державницької ідеї 

стало однорідним і виключно національ-

ним» [2, s. 114]. Ці слова йшли в розріз із 

незалежницькою політикою, яка провадилася 

шляхтою Галичини відразу по занепаді Речі 

Посполитої. 

Пропозиції співпраці з монархією галицька 

шляхта складала неодноразово, однак 

достатньо довго вони не зустріли однознач-

ної реакції центральної влади. Поступово 

віденський уряд став звертати на них увагу, 

оскільки вони були свідченням відмови 

шляхти від боротьби за від’єднання від 
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Австрії. Окрім остаточної відмови від думок 

про незалежність і самостійної боротьби проти 

загарбників певні кола не відмовилися ще від 

думки про утворення самостійної польської 

держави за допомогою інтервенції інших 

європейських країн, перш за все Франції. 

Угрупування князя Адама Чарторийського 

(Готель Лямбер) нав’язало з Галичиною досить 

жваві стосунки, причому висловлювалося 

сподівання про утворення польської незалежної 

держави під покровительством дому Габсбургів. 

Ці плани видавалися їм тим більше можливими 

до реалізації, що на кінець Кримської війни 

стосунки між Росією та Австрією значно 

погіршилися. Але пропозиції, подані багато-

кратно Францу Йосипу (між іншим у 1858 р. 

самим Чарторийським під час його візиту до 

цісаря), натикалися на відмову. Кожен раз 

лідери галицької шляхти в своїх розмовах із 

представниками Готелю Лябмер виразно 

стверджували, що поза діяльністю легіонерів 

по реалізації тієї концепції, про жодну іншу 

модель не може йти мови [3, s. 13]. 

Надія на втручання дипломатії Франції, 

вславленої новими перемогами, отриманими 

над Росією і Австрією, – то все, про що 

мислили шляхетські політики в Галичині, 

підтримуючи зрештою жваві товариські 

стосунки з французькою аристократією.  

Частина галичан марила про війну проти Росії, 

опираючись на союз із Францією і Австрією. 

Однак, такі розрахунки були нездійснені, по-

скільки ані Франція, ані Австрія не були в 

найменшому ступені зацікавлені в розв’язу-

ванні війни за інтереси поляків. 

Першим, хто охолов від повстанської 

гарячки і піддав гострій критиці визвольницькі 

плани галицької шляхти, був Павел Попель. 

Свої погляди він виклав влітку 1864 р. у 

брошурі «Kilka słόw z powodu odezwy 

ks. Adama Sapiehy», вказавши, що повстанський 

рух приводив до революційних виступів, які 

несли небезпеку для шляхти. 

Програна Австрією в 1866 р. війна з 

Пруссією мала наслідком зміни у внутрішній 

політиці австрійського уряду, що дозволило 

галицьким політикам звернутися до віденських 

верхів зі своєю програмою влаштування 

відносин у Галичині. Під час невдалої для 

австрійської армії компанії увесь загал 

шляхетських політиків став на бік Австрії тим 

більше, що до тієї лінії їх схиляли й інструкції 

з Парижу. Пов’язання польських інтересів 

із долею австрійської монархії стало цього 

разу найкращим проявом патріотизму. 

Свідченням такої політики галицької шляхти 

був відомий адрес, схвалений 18 грудня 

1866 р. шляхетсько-міщанською більшістю 

в Сеймі, де містилися програмні постулати 

шляхти стосовно устрою Галичини. Шляхта 

прийшла до висновку, що найкраще 

вирішення ситуації наступило би для неї у 

тому випадку, коли австрійська монархія 

була б організована на засадах федералізму. 

У тих політичних намірах вона знайшла 

досить несподіваного союзника, а саме 

ліберальних міщан, керованих Францішком 

Смолькою (батьком відомого представника 

краківської історичної школи Станіслава 

Смольки), який у 1866 р. також стояв на 

федералістських позиціях. Однак, шляхетські 

політики змушені були відмовитися від 

боротьби за федерацію, так як ці устремління 

не знайшли схвалення у Відні. Тут шляхи 

Ф. Смольки і консервативної шляхти 

розійшлися. 22 серпня 1868 р. Ф. Смолька 

на другій сесії крайового Сейму зробив 

подання щодо федеративного устрою 

Австрії. Організована громадська думка, 

зокрема міщанські елементи Львова, а 

також частково шляхта спричинили, що для 

Галичини визнано за необхідне створення 

окремого регіонального уряду, підпоряд-

кованого Відню та запровадження широкої 

автономії. 

У певній мірі «олії у вогонь» додала 

публікація «Teky stańczyka» («Папки блазня») 

і поява краківської історичної школи. В 

період від травня до грудня 1869 р. в 

друкованому молодими краківськими полі-

тиками «Przeglądi Polskim» було опубліковано 

зібрання двадцяти листів, написаних від 

імені не існуючої особи (stańczyka – 

королівського блазня) «Teka Stańczyka», де 

давалося бачення історичного минулого 

Польщі [3, s. 154]. Характерно, що «станьчики» 

загалом не творили якогось окремого 

політичного напрямку з окресленою 

програмою і ніколи не збиралися залучати 

для підтримки своєї політики широкі 

верстви суспільства. Творці «Теки…» 

висміювали змовницько-повстанську тактику, 

направлену на відновлення державності. 

«Тека станьчика» і висловлені в ній 
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твердження зустріли з різних боків, а власне з 

боку політичних противників, низку заперечень 

перш за все в тому, що її автори для 

аргументації своїх політичних гасел зігнорували і 

знехтували патріотичним значенням Січневого 

повстання [4]. Думку про згубність повстання 

обстоював у «Теці» Ю. Шуйський, який 

перетворювався на одного із виразників 

«політичної та історичної краківської школи», 

а в 1867 р. в брошурі «Kilka prawd z dziejόw 

naszych» гостро виступив проти повстання, 

вбачаючи в ньому причину нещасть 

польського народу. Формування краківської 

історичної школи безпосередньо пов’язане із 

наслідками «весни народів». Елементи «песимізму» 

проступили й у середовищі, пов’язаному із 

Готелем Лямбер в еміграційних «Wiadomości 

Polskich», одним із редакторів яких був 

В. Калінка – історик, який по праву вважається 

засновником краківської історичної школи. 

Висунута В. Калінкою теза, згідно з якою 

«свого занепаду поляки самі були винуватцями» 

(1868 р.) стала найбільш експлуатованою, 

свого роду візитною карткою краківської школи. 

Ключові представники краківської історичної 

школи Валеріан Калінка, Юзеф Шуйський, 

Станіслав Смолька, Міхал Бобжинський вважали, 

що всі негаразди, які звалилися на Річ 

Посполиту наприкінці ХVІІІ ст. були викликані 

перш за все внутрішніми чинниками. В 

минулому країни вони вбачали урок, який має 

засвоїти нація. В одному із видань опонентів 

школи зазначалося: «Ніхто не заперечить, що 

народна освіта, зокрема в Галичині, де є 

автономія, випливає, як з головного джерела, з 

університетів у Кракові і у Львові, а навіть 

сміливо можна сказати, з історичної краківської 

школи. Її погляди розійшлися по всьому регіону, а 

що найстрашніше, змінили, занапастили про-

вінційної молоді під пануванням московським і 

прусським» [5, s. 47-48]. 

У нових умовах австрійські правлячі кола 

змушені були враховувати зростання самосві-

домості націй, що входили до складу Австрії. 

Переломним у цьому сенсі став 1867 р., коли 

імперія перетворилася на дуалістичну – 

Австро-Угорську. Певних поступок у політичному 

та культурному житті добилися й поляки. 

Запровадження в 1869 р. в Ягеллонському 

університеті кафедри історії Польщі стало 

подією, що вийшла далеко за локальні межі. 

Поетапна полонізація кафедр, де досліджу-

валася історія Польщі вселяла надію, що 

шляхом цілеспрямованого мирного тиску 

на владу можна добитися відродження 

втраченої державності. Характерно, що 

ключові представники краківської історичної 

школи поряд із науковою діяльністю брали 

активну участь у політичному і громадському 

житті регіону [6]. Тому й проблематика, 

пов’язана із цивілізаційним вибором і 

поступом польської нації у них часто 

перепліталася чи екстраполювалася у науковій 

творчості та суспільно-політичній діяльності. 

Саме на цю обставину вказували їх 

опоненти та непримиренні критики. Очевидно 

в цьому криється той інтерес, який 

проявляли до діяльності школи їх сучасники і 

наступні покоління істориків. Із моменту 

свого зародження та впродовж існування 

краківська історична школа заручилася 

підтримкою своїх палких прихильників, а 

також зазнавала нищівної критики 

опонентів [7-9]. 

Місіонерське переконання щодо заслуго-

вуючої на подив винятковості поляків і їх 

історії школа визнала за «фальшиву 

історію», яка провадила до «фальшивої 

політики» [10, s. 83-94; 11, с. 72-78]. 

Історики, зараховані до краківської історичної 

школи, вбачали в минулому Польщі двоякі 

відхилення від західного (західноєвро-

пейського) типу розвитку. Перший із них 

мав характер аномалії устрою, що полягала 

в формуванні «згубної форми уряду», з 

елекційністю трону (виборами короля), 

розкошами і правом «veto», – нездатністю 

Польщі перейти до стадії «правової», 

«розвинутої держави». Друге відхилення – 

це характерна аномалія, яка ніби проявилася в 

притаманному всім слов’янам браку «політичної 

логіки» під впливом несприятливої еволюції 

польських національних рис [12]. 

Які об’єктивні фактори та суб’єктивні 

чинники зумовили формування, розквіт і 

занепад школи? Відповідь на це питання, 

очевидно, необхідно шукати в самому процесі 

розвитку суспільно-політичних, економічних 

та культурно-освітніх процесів, які склалися 

на початку ХХ ст., а також у стані 

польської історичної науки і впливі на неї 

європейської історіографії. На 70-ті – першу 

половину 80-х років XIX ст. припадає 

істотне переосмислення попередніх поглядів 
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на унію Польщі з Литвою та її наслідки для 

дальшого розвитку держави і польського 

народу. Пов’язано це з історичним ревізіо-

нізмом краківської школи, перш за все з 

науковою і публіцистичною творчістю Ю. Шуй-

ського, а також М. Бобжинського. На початку 

90-х років ХІХ ст. авторитет краківської 

історичної школи підупав, що було наслідком 

полеміки, яка велася істориками, пов’язаними 

із варшавськими позитивістами (варшавська 

історична школа), а пізніше з середовищем 

неоромантиків [13, s. 301-340.]. В «Часі» від 

29 червня 1889 р. за номером 147 знаходимо 

повідомлення: «В парку Д-ра Йордана на 

Блонях, пару днів тому бачили поприклеювані 

до лавок плакати такого змісту: «Польська 

молодь здійснила операцію, спалила гангрену з 

тіла народу! Спалила праці Шуйського, Калінки, 

Клачки, Тарновського, Бобжинського» [14, s. 33]. 

Створення політичних партій і розгортання 

національно-визвольного руху, поява неоро-

мантизму, що набув особливого розвитку 

напередодні Першої світової війни [15, с. 19], 

помітно вплинули на тогочасну польську 

історіографію. Місце апатії після низки 

повстань ХІХ ст. зайняло зацікавлення полі-

тичними концепціями [16, s. 117]. Відбулася 

зміна суспільно-політичної парадигми польської 

історичної науки. На вимогу польського 

суспільства історики, відійшовши від методо-

логічних експериментів, повернулися до 

написання традиційних історичних праць, які 

могли пояснити долю народу; історіографія 

переорієнтувалася на практичні завдання [17, 

с. 38]. Суспільним явищем і науковою подією 

в польській історіографії початку ХХ ст. стало 

завершення дискусії щодо поглядів на 

історичне минуле Речі Посполитої між пред-

ставниками варшавської і краківської історичних 

шкіл, а також молодої генерації істориків, які 

представляли неоромантичний та модерністський 

напрямки. На переконання опонентів, краківська 

історична школа, перебуваючи під впливом 

німецької науки, перебільшувала роль держави 

в історії, а також трактування фактів, які 

обумовили занепад Речі Посполитої, сприяючи 

негативній оцінці минувшини. Підпорядку-

вання історичної науки політиці, ідеологізація 

історії не свідчать про відхід школи від 

критеріїв науковості та заперечення наукових 

цінностей. Однак, такий зв’язок історії й 

політики витворив суб’єктивні оцінки про 

слушність чи помилковість певних напрямів 

політичної думки, які наклали відбиток на 

історичні праці [18, s. 56]. Польська 

історична наука характеризувалася появою 

та вкоріненням історико-політичних міфів: 

«історичних кордонів» 1772 р.; ідеї цивілі-

заторської місії давньої Речі Посполитої на 

Сході, «підмурку» християнства супроти 

орд кочовиків; загальнокультурної вищості 

польського народу над українським, що 

вплинуло на свідомість частини польського 

суспільства [19, с. 84-85]. Вона також була 

інструментом формування як масової 

польської національної свідомості, так і 

професійної – історичної. Звернення до 

минулого, поширення «ягеллонської ідеї», 

ідеалізація шляхетської Речі Посполитої 

прислужилися зміцненню національної свідо-

мості та патріотизму в польському 

суспільстві, ідеї відбудови польської держави. 

У 1908 р. по загибелі А. Потоцького 

намісником Галичини став М. Бобжинський, 

який у практичній своїй діяльності намагався 

примирити поляків та українців, вбачав на 

тому етапі доцільним поступові кроки у 

напрямку розширення автономії. Його 

опоненти піддавали гострій критиці таку 

тактику у «Przeglądi Polskim» та при інших 

нагодах. З гіркою іронією писав у 1908 р., 

дивлячись на політику співпраці з  

центральною владою, Станіслав Віткевич: 

«В Галичині є повна свобода, можна грати 

і співати Jeszcze Polska nie zginęla! (Ще не 

вмерла Польща!) можна говорити про її 

відбудову, можна ходити в кунтушах з 

кривими шаблями на боці. Свобода та 

закінчується там, бо ніхто не вірить, що 

Вона загинула, ніхто не прагне до Її 

відбудови, а кунтуші і криві шаблі стали 

етнографічними ознаками, за якими 

впізнають поляків серед численних лояльних 

підданих» [20, s. 40]. В свою чергу один із 

найближчих співпрацівників М. Бобжинського, 

Яворський, у 1912 р. в Раді Держави мовив: 

«Не робімо різниці між польською 

політикою і династичною політикою 

держави» [21, s. 60]. Відомий дослідник 

минувшини Вільгельм Фельдман визнавав 

на шпальтах «Krytyky»: «В поточному році 

минає 140 років від часу приєднання 

Галичини до Австрії. Сумна подія – тим 

сумніша, що переддень тої «річниці» чути 
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слова про «моральну підтримку» надану нам 

Австрією і, що кожен день приносить тої 

підтримки реальні свідчення. Мислимо 

категоріями Галичини і Лодомерії, категоріями 

австрійської провінції, очевидно втратили ми 

перспективи і духовні зв’язки з всією Польщею. 

Ніхто з нас, нажаль, не є не винним» [22, s. 1]. 

Вже й саме гасло автономії було «пустим 

звуком без жодного змісту» [23, s. 199]. 

Таким чином, представники краківської 

історичної школи заклали підвалини 

широкої дискусії щодо цивілізаційних 

орієнтирів і шляхів відродження державності. 

Та дискусія не втратила актуальності з 

початком розбудови ІІ Речі Посполитої, 

коли своє бачення проблеми запропонували 

Ю. Пілсудський і Р. Дмовський. 
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ЖУРНАЛИ «ЖЕНСКИЙ ВЕСТНИК» (1904-1917) 
ТА «СОЮЗ ЖЕНЩИН» (1907-1909) ЯК НОВИЙ ТИП 

«ІДЕЙНИХ» ЖІНОЧИХ ВИДАНЬ 
 
 

Проаналізовано типологічні особливості, структуру та редакційну політику 
журналів «Женский вестник» і «Союз женщин» як особливих «ідейних» жіночих видань 
початку ХХ ст., на сторінках яких формувалась та апробувалась нова феміністська 
ідеологія. Доведено, що зазначені журнали не просто фіксували факти дискримінації 
жінок або їх окремі досягнення, але й намагалися визначити шляхи подолання існуючих 
проблем, розробляючи поряд із традиційними темами жіночої рівноправності у шлюбно-
сімейній, освітній та професійній галузях, питання політичної рівноправності. 

Ключові слова: «ідейні» жіночі журнали, жіноча періодика, гендерна рівноправність. 

 

Проанализировано типологические особенности, структуру и редакционную 
политику журналов «Женский вестник» и «Союз женщин» как особых «идейных» 
женских изданий начала ХХ в., на страницах которых формировалась и апробировалась 
новая феминистская идеология. Доказано, что данные журналы не просто 
фиксировали факты дискриминации женщин или их отдельные достижения, но и 
пытались найти пути решения существующих проблем, разрабатывая наряду с 
традиционными темами женского равноправия в брачно-семейной, образовательной и 
профессиональной сферах, вопросы политического равноправия. 

Ключевые слова: «идейные» женские журналы, женская периодика, гендерное 
равноправие. 

 

The article below analyzes typical peculiarities, the structure and the editorial policies of the 
magazines «Women’s Journal» and «Union of Women» as special publications of the early ХХ 
century known as «women’s ideas’» ones. It is on the pages of these publications that the new 
feminist ideology was being formed. It is proven that the magazines in question not only 
depicted discriminating against women or certain women’s achievements, but also tried to 
determine ways to overcome problems that existed at the time. Thus these publications 
explored the traditional issues of gender equality in marriage and family life, but also in such 
fields as education, professional development and politics. 

Key words: «women’s ideas’» magazines, women’s printed press, gender equality. 

 

 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

феміністичні ідеї проникли на сторінки 

багатьох жіночих журналів, але найбільш 

послідовно вони презентувались періодичними 

виданнями, які були «рупором» жіночих 

організацій. Визначну, а можливо, й 

вирішальну роль у конструюванні нового 

феміністського дискурсу зіграли журнали 

«Женский вестник» (1904-1917) – орган 

друку організованої в 1905 р. Жіночої 

прогресивної партії та «Союз женщин» (1907-

1909), створений рішенням третього деле-

гатського з’їзду Союзу рівноправності жінок. 

Поява цих журналів співпала з початком 

«другої хвилі» жіночого руху, пов’язаного з 

оформленням «наступальної феміністської 

ідеології», в основу якої було покладено 

ідею рівноправності жінки у правовому полі 

держави [1, c. 461-462]. 

Зазначимо, що до цього часу відповідні 

періодичні видання розглядалися виключно 

як складова частина жіночого руху в Росії [1, 

с. 277-293; 2, с. 246-258], тому наразі не 

стали об’єктом спеціального дослідження. 

Виходячи із цього, метою даної статті є 

аналіз типологічних особливостей, структури 

та редакційної політики журналів «Женский 

вестник» і «Союз женщин», що дозволить 

визначити специфіку так званих «ідейних» 

жіночих видань початку ХХ ст. 
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На чолі «Женского вестника» стояла лікар-

гігієніст, публіцист, відома громадська діячка 

Марія Іванівна Покровська (1852 – не раніше 

1922). Шлях М. І. Покровської до обраної 

професії був непростим: здобувши домашню 

освіту, вона склала іспит на звання 

домашньої вчительки і упродовж 1873-

1876 рр. працювала в початковій школі. У 

1876 р. Марія Іванівна вступила на Жіночі 

медичні курси в Петербурзі, по закінченні 

яких у 1881 р. отримала місце земського 

лікаря в м. Опочки Псковської губернії [2, 

с. 299]. Нерозуміння з боку місцевої влади, 

городян, колег-чоловіків супроводжувалось 

розчаруванням у можливостях медицини, 

однак поступово на зміну початковому 

скептицизму прийшло усвідомлення необхідності 

подальшої роботи в напрямку розвитку 

гігієни [3, арк. 1]. Повернувшись у 1888 р. до 

Петербургу, вона влаштовується на роботу до 

гігієнічної лабораторії професора О. П. Доб-

рославіна у Військо-медичній академії, 

захоплюється дослідницькою та популяри-

заторською роботою, що надає їй широкої 

відомості. У своїй автобіографії вона з 

гордістю згадує про участь у роботі  

Російського товариства охорони народного 

здоров’я та створення за її ініціативи комісій 

із покращення житла робітників та лікарсько-

поліцейського нагляду за проституцією [3, 

арк. 1]. Водночас у Петербурзі М. І. Покровська 

долучається до жіночого руху. Її психоло-

гічний портрет, складений І. І. Юкіною, 

змальовує жінку широко мислячу, рішучу, 

гостру на язик та критично налаштовану до 

усього «чоловічого». Як зазначає І. І. Юкіна, 

на відміну від більшості феміністок початку 

ХХ ст., М. І. Покровська не змогла створити 

прийнятний для оточуючих образ «нової 

жінки», що призвело до певної маргінальності і 

активного пошуку нових форм колективної 

ідентичності [2, с. 300-301]. У цілому із цією 

характеристикою можна погодитися, хоча 

зазначена безкомпромісна опозиційність до 

світу чоловіків здається дещо перебільшеною. 

М. І. Покровська усіляко пропагує свої 

погляди на «жіноче питання», постійно 

виступаючи із публічними лекціями [4] та у 

пресі. Відомо, що вже навесні 1902 р. у неї 

виникла ідея видання «щотижневого громадсько-

науково-літературного журналу, присвяченого 

дослідженню та вивченню жіночого руху, 

побуту жінок, умов жіночої праці і жіночої 

освіти під назвою «Женский вестник» [5, 

арк. 1]. У листопаді того ж року 

М. І. Покровська отримала право на видання 

журналу, однак відразу ж звернулась до 

Головного управління у справах друку з 

новим клопотанням – відкласти цю справу 

до 1904 р. [5, арк. 17-21]. Скоріш за все, її 

турбував фінансовий бік справи, оскільки 

основний тягар падав на видавця, а 

М. І. Покровська мала незначні статки, 

живучи за рахунок лікарської практики та 

літературної праці [5, арк. 5]. Напевне, з цієї 

ж причини з часом змінюється формат та 

підписна ціна видання. Журнал, перший номер 

якого вийшов друком у вересні 1904 р., 

перетворився із «щотижневого» на «щомі-

сячний» (з часом кількість номерів зменшилась 

із 12 до 10 на рік), був невеликим за обсягом – 

до 32 сторінок на місяць (мав річну 

пагінацію), не містив передбачених програмою 

ілюстрацій. Відповідно, підписна ціна 

зменшилась із 6 до 3 рублів на рік [5, 

арк. 17], і щоб якось утримати журнал «на 

плаву», редактор-видавець звернулась за 

підтримкою до читачок «Женского 

вестника» [6, с. 2]. У подальшому в журналі 

публікувалися відомості про кошти, зібрані 

на розвиток жіночої справи, у тому числі на 

розповсюдження журналу, але кількість 

передплатниць ніколи не перевищувала 

1 000 осіб і сподівання редакції на розши-

рення і покращення якості журналу [7, с. 64] 

не виправдались. 

Метою «Женского вестника» проголо-

шувалось всебічне обговорення «жіночого 

питання», агітація за повну рівноправність 

жінок та чоловіків у родині та суспільстві, 

боротьба із пануванням чоловіків. При цьому 

важливим завданням бачилося з’ясування 

«умов, за яких ця віковічна боротьба між 

обома статями може бути якщо не зовсім 

знищена, то …значно зменшена» [4, с. 1-2]. 

До речі, пошук такого компромісу, дійсно мав 

місце. Так, серед тих, хто дав згоду співпрацю-

вати в журналі, називалися імена не лише 

відомих феміністок – П. Н. Аріан, М. В. Безе-

бразової, Є. Ф. Літвінової, Є. О. Чебишевої-

Дмітрієвої, О. А. Шапір, але й чоловіків – 

адвоката і політичного діяча Є. І. Кедріна, 

перекладача і ученого М. В. Кечеджи-

Шаповалова, геолога, професора Петер-
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бурзького університету і Вищих (Бесту-

жівських) жіночих курсів Ф. Ю. Левінсон-

Лессінга. На цю особливість нового 

феміністичного журналу звернув увагу 

віденський часопис «Neues Frauenleben» 

(«Нове жіноче життя»). Зазначивши, що 

програма «Женского вестника» загалом має 

багато спільного із програмами закордонних 

жіночих журналів, рецензент відзначив 

відсутність у Росії надто гострого  

антагонізму між статями [7, с. 60-61]. Ще 

однією відмінною рисою журналу було 

прагнення привернути увагу як до проблем 

жінок-інтелігенток, так і жінок простого 

звання [6, с. 1], що виявилось у серії 

відповідних статей: «Умови життя петербурзької 

фабричної робітниці» (автор – М. І. Покров-

ська) [9], «Жіноча праця на казенних винних 

складах» (автор підписався псевдонімом 

«М.Є.Ш.» [10]) та ін. 

Відділи «Женского вестника» значною 

мірою були традиційними для жіночої 

періодики кінця ХІХ – початку ХХ ст.: 

публікувались урядові розпорядження та 

статті із «жіночого питання», белетристика, 

літературні та наукові огляди, характеризу-

валося правове становище жінок, наводилася 

російська та міжнародна хроніка «жіночої 

справи», публікувались новини жіночих 

організацій, критика та бібліографія, статистика 

про жінок та ін. Однак, як точно відзначила 

І. І. Юкіна, «журнал принципово відрізнявся 

від видань ХІХ ст. Він не тільки констатував 

факти несправедливості по відношенню до 

жінок, а й інтерпретував їх у термінах 

дискримінації і тим самим конструював 

критичний феміністський дискурс» [2, с. 250]. 

Інколи питання, які ставив журнал, були 

доволі гострими, що призводило до зіткнень 

із Петербурзьким цензурним комітетом. У 

1905 р. останній заборонив статті під назвою 

«Союз рівноправності жінок» та «Державна 

Дума». Цензор Тучапський, пояснюючи своє 

рішення, повідомив, що перша зі статей 

описує жіночий мітинг, який відбувся 

7 серпня 1905 р. в Москві, та подає його 

резолюцію вкрай тенденційного змісту. Щодо 

статті «Державна Дума» М. І. Покровської, то 

в ній критикується Маніфест 6 серпня, який 

не надав жінкам виборчих прав. Формальним 

приводом до заборони статті стала ціна 

журналу: за законом видання, ціна якого 

нижча за 7 рублів, не мало права критики 

законодавства, ще не впровадженого в життя. 

У відповідь на вищенаведені зауваження 

М. І. Покровська розпочала боротьбу за 

розширення програми журналу за рахунок 

юридичного відділу, де можна було б 

публікувати та обговорювати закони. Хоча 

такі дії редактора-видавця викликали 

занепокоєння з боку цензурного комітету, 

який побоювався, що перетворення видання 

із «вузькоспеціального» на «загальнолі-

тературне» змінить його в цілому «спокійний» 

характер, М. І. Покровська отримала відповідний 

дозвіл [5, арк. 25-36], після чого були 

опубліковані і обидві раніше заборонені 

статті [11; 12]. Утім, журнал досить рідко 

привертав увагу державних установ, і його 

напрямок характеризувався як «ліберальний, 

помірковано опозиційний, вільний від партійного 

забарвлення» [13, арк. 49-50]. 

Останнє твердження не зовсім відповідає 

дійсності, оскільки «Женский вестник» з перших 

номерів розпочав публікацію повідомлень 

про найбільш впливові феміністські органі-

зації – Російське жіноче взаємоблагодійне 

товариство та Союз рівноправності жінок 

[12; 14], а зі створенням Жіночої прогре-

сивної партії перетворився на її офіційний 

орган друку. Ідея створення жіночої партії 

була висловлена М. І. Покровською у грудні 

1905 р., а вже на початку 1906 р. відбулось 

організаційне оформлення партії та її Клубу. 

По суті ці структури разом із «Женским 

вестником» становили єдине утворення. 

Оскільки чоловіки не допускалися до участі 

в діяльності партії та Клубу, в історіографії 

затвердилась думка про опозиційність 

М. І. Покровської та керованого нею 

журналу до усього чоловічого. 

На сторінках «Женского вестника» було 

опубліковано політичну програму Жіночої 

прогресивної партії, основними вимогами 

якої були: демократична конституційна 

монархія; громадянські права, у тому числі 

рівноправність подружжя у фінансових та 

родинних справах; лібералізація шлюборо-

злучного законодавства; відміна ліцензованої 

державою проституції; реформа трудового 

законодавства; рівні права на землю селянок 

та селян; спільне навчання. У подальшому ці 

вимоги неодноразово обговорювалися корес-

пондентами «Женского вестника». 
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Зрозуміло, що на зміст журналу значною 

мірою впливала постать видавця-редактора, 

яка поряд із прізвищем з гордістю зазначала 

свій професійний статус – «жінка-лікар». У 

науковому огляді та відділі «Із життя» 

розміщувався матеріал із області суспільної, 

домашньої та особистої гігієни, чимало 

сторінок було присвячено проблемам боротьби 

із алкоголізмом та проституцією. Необхідність 

висвітлення цих тем, а також насильства над 

жінками, ставилась під сумнів рядом 

рецензентів. Відстоюючи свої позиції, 

журнал активно дискутував зі своїми 

критиками, пояснюючи, що своїми читачами 

він бачить «жінок…, які… розуміючи 

ненормальність становища жінки і сучасного 

суспільного ладу, прагнуть світла, знання, 

самостійної праці, намагаються боротися з 

неосвіченістю і різними важкими явищами 

нашого життя» [15, с. 86]. При цьому 

«Женский вестник» намагався дослідити 

власну читацьку аудиторію, вдаючись до 

широкомасштабних анкетувань [16, с. 60-61]. 

Певної еволюції зазнав журнал у роки 

Першої світової війни, поставивши питання 

про жіночий трудовий самозахист, створення 

жіночих кооперативних союзів, нові напрямки 

діяльності жіночих організацій (підтримка 

біженців, організації лазаретів для поранених 

тощо). 

Як вже зазначалося, тираж «Женского 

вестника» був невеликим, але вплив того чи 

іншого органу друку вимірюється не лише 

кількісними показниками. Відомо, що статті 

«Женского вестника» цитували інші жіночі 

журнали, зокрема «Женщина», «Женская 

мысль», «Женское дело» [17, с. 364], із 

М. І. Покровською полемізували «Русская 

мысль», «Новое время» та інші періодичні 

видання. 

Деякий час паралельно із «Женским 

вестником» видавався ще один феміністичний 

журнал – «Союз женщин», створений діячами 

Союзу рівноправності жінок, найбільш 

активного жіночого об’єднання дореволю-

ційної Росії. Союз рівноправності виник у 

1905 р. в Москві, у тому ж році було 

організовано його Петербурзьке відділення та 

філії в багатьох містах Росії. Пропагуючи ідеї 

політичної та соціальної рівноправності 

жінок усіх станів, Союз розглядав боротьбу 

за жіночі права як складову загально-

національного руху за демократизацію 

російського суспільства [18, с. 87-98]. Така 

позиція, з одного боку дозволяла рекрутувати 

до складу феміністської організації чоловіків, з 

іншого – шукати союзників серед тих 

політичних партій, які включали до своїх 

програмних документів пункт щодо вирішення 

«жіночого питання». Зокрема, «рівноправки» 

співпрацювали з трудовиками, кадетами, 

лівими партіями, сподіваючись на те, що 

вони будуть відстоювати інтереси жінок у 

Державній думі [1, с. 292-293]. Утім, 

прагнення інкорпоруватися до легітимного 

політичного процесу мало дезінтегруючі 

наслідки для самої організації, яка поєднала 

у своїх лавах представниць різних політичних 

сил [1, с. 294-296; 2, с. 347]. Часті конфлікти 

поряд із зміною політичної ситуації призвели 

до поступового згортання діяльності Союзу: 

уже в 1906 р. кількість його членів знизилась 

із 8 000 до 800 [1, с. 294-298]. Фактично 

останньою масштабною акцією Союзу 

рівноправності жінок став ІІІ з’їзд делегатів 

партії (травень 1906 р.), на якому було 

прийняте рішення про створення журналу 

«Союз женщин». Журнал більш ніж на рік 

пережив саму організацію, продовжуючи 

започатковану «рівноправками» розмову про 

політичну рівноправність жінок. 

Дозвіл на видання журналу було отримано 

10 квітня 1907 р. [19] Його видавцем-

редактором стала відповідальний секретар 

Союзу рівноправності жінок Марія 

Олександрівна Чехова, уроджена Аргамакова 

(1866-1937). Марія Олександрівна походила 

із небагатої дворянської родини. По 

закінченню Петровської гімназії в 1883 р. 

вона вступила на математичне відділення 

Педагогічних жіночих курсів Відомства 

імператриці Марії, де захопилась народ-

ницькими ідеями. Своє професійне майбутнє 

М. О. Чехова пов’язувала із педагогічною 

діяльністю, мріючи про створення власної 

школи. У 1889 р. вона відкрила підготовчу 

школу для дівчаток, однак вже через рік 

одружилась із колишнім народовольцем 

М. В. Чеховим і разом із чоловіком переїхала 

до Тульської губернії, а згодом до Катерино-

слава та Твері. Упродовж десяти років Марія 

Олександрівна народила сімох дітей, з яких 

вижило п’ятеро. Велика родина не стала на 

заваді громадській та педагогічній діяльності: 
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М. О. Чехова викладала в недільних школах, 

жіночих гімназіях та робітничих курсах. 

Після переїзду родини до Москви в 1904 р. 

Марія Олександрівна захопилась «жіночим 

питанням», вирішення якого вважала загаль-

нодемократичним завданням. У 1905 р. вона 

ініціює створення Союзу рівноправності жінок, 

у 1906 р., залишивши родину, переїжджає до 

Петербургу, де бере участь у роботі Петер-

бурзького відділення Союзу, вступає до 

Російського взаємоблагодійного товариства, 

Товариства захисту жінок, у 1907 р. органі-

зовує Петербурзьке товариство сприяння 

дошкільній освіті, у 1908 р. очолює Лігу 

рівноправності жінок, працює в організаційній 

комісії Першого Всеросійського жіночого 

з’їзду. Тільки із послабленням темпу полі-

тичної діяльності в 1910 р. М. О. Чехова 

повертається до Москви [2, с. 304-310]. 

Видання «Союза женщин» співпадає із 

надзвичайно насиченим петербурзьким етапом 

діяльності М. О. Чехової. Навколо неї форму-

ється коло однодумців, готових працювати 

безкоштовно. Як зазначається у відозві до 

читачок за 1908 р., «журнал може існувати 

лише завдяки даровій праці редактора та 

співробітників і грошовим внескам декількох 

пайщиків» [20]. Дійсно, невелика підписна 

ціна журналу – 1 руб. 50 коп. на рік не 

покривала усіх витрат, і видання постійно 

дотувалося двадцятьма пайовичками – учас-

ницями руху. Фінансові труднощі пояснюють 

доволі скромний вигляд журналу: обсяг 

щомісячника не перевищував 24 сторінок, за 

виключенням подвійних номерів, що нарахо-

вували 40 сторінок; він не мав ілюстрацій та 

додатків. Скоріш за все, із цим пов’язана і 

певна лаконічність змісту: у журналі відсутній 

традиційний для жіночої періодики відділ 

белетристики (лише в окремих номерах 

пропонувались невеликі літературні твори), а 

основні його завдання вирішувались засобами 

публіцистики. 

Журнал презентувався читацькій аудиторії 

як видання, «присвячене питанням, пов’язаним 

із боротьбою за рівноправність жінок і, 

головним чином, за її виборчі права, як 

перший необхідний крок на шляху до її 

звільнення» [21, с. 1]. Ця теза тісно пов’язувала 

російських «рівноправок» із американськими 

та європейськими суфражистками. Журнал 

постійно апелював до їхнього досвіду у 

відділі «Хроніка жіночого руху за кордом» 

та у спеціальних розвідках і перекладах [22]. 

До речі, Союз рівноправності жінок підтри-

мував тісні міжнародні контакти, зокрема в 

1906 р. вступив у Міжнародний жіночий 

суфражистський альянс. Зображення значка 

альянсу розміщувалась на першій сторінці 

«Союза женщин», а сам значок можна було 

купити в редакції журналу [23, с. 24]. 

Водночас, на відміну від закордонних 

феміністичних видань, журнал солідаризувався 

із чоловіками, зазначаючи у своїй програмній 

статті: «так зване «жіноче питання» є 

питання загальнолюдське,… його не можна 

відірвати від питання чоловічого… і вирішення 

усіх соціальних, економічних і політичних 

питань сучасного життя тісно із ним 

пов’язано» [21, с. 1]. Крім того, прагнучи 

розширити свою соціальну базу, «рівноправки» 

звертались до проблем робітниць та 

селянок [24]. 

Говорячи про боротьбу жінок за виборчі 

права журнал окреслював надзвичайно 

широкий спектр проблем: робилися спроби 

надати визначення поняттю «фемінізм», 

висвітлювались зв’язки жіночих організацій 

з іншими соціальними рухами, аналізувалось 

ставлення до жіночого виборчого права 

різних політичних сил, чимало уваги 

приділялось діяльності усіх Державних Дум. 

Поряд з цим журнал намагався охопити й 

інші сторони жіночого життя: правове та 

економічне становище жінки, її родинні 

обов’язки, освіту. Програма журналу перед-

бачала «розгляд» жінки «в біологічному та 

психологічному відношенні», історичні розвідки 

та дослідження такої соціальної проблеми як 

проституція. Деякі з питань під впливом 

сучасних подій набували особливої гостроти. 

У 1908 р., коли нові правила прийому 

студентів знову закрили жінкам доступ до 

університетів, редакція «Союза женщин» 

поширила серед професорів близько тисячі 

екземплярів анкети, в якій досліджувався 

досвід перебування жінок в університетах та 

ставлення професорів до можливості отримання 

жінками вищої освіти [25; 26]. Редакція 

отримала 198 відповідей, аналіз яких здійснив 

М. В. Чехов [27], а деякі відповіді вийшли у 

вигляді окремих статей [28]. 

Подібно до того, як Союз рівноправності 

об’єднував представниць різних політичних  
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партій, так і журнал «Союз женщин» служив 

трибуною для усіх бажаючих взяти учать в 

обговоренні «жіночого питання». У журналі 

публікувались соціалістка З. Л. Шадурська, 

кадетки Н. Мирович (З. С. Іванова), Л. М. Рутцен, 

С. О. Тюрберт, К. М. Щепкіна, безпартійні, 

О. А. Шапір, Г. М. Шабанова та ін. Доволі 

швидко з’ясувалось, що відсутність єдиної 

редакційної політики та широкої суспільної 

підтримки (про що свідчить незначний 

тираж), надзвичайно ускладнюють видання 

журналу. В останньому номері за 1909 р. 

М. О. Чехова звернулась до московського 

відділення Російської ліги рівноправності 

жінок із пропозицією взяти «Союз женщин» 

під свою опіку, із оптимізмом написавши 

наприкінці редакційної статті: «Ми не 

прощаємося, ми говоримо – до зустрічі» [2, 

с. 255]. Утім, омріяної зустрічі не сталося, і 

хоча в історіографії зустрічаються згадки про 

спадкоємця «Союза женщин» – дамський 

ілюстрований щотижневик «Женское дело» 

[1, с. 305], насправді після 1909 р. єдиним 

феміністським органом друку залишився 

«Женский вестник» М. І. Покровської. 

Щоправда, у Києві у 1909-1910 рр. було 

здійснено спробу видавати «журнал, присвячений 

рівноправності та покращенню економічного 

становища жінки» під назвою «Женская 

мысль» (редактор-видавець М. П. Свободіна, 

справжнє ім’я – М. А. Петрова) [29], однак за 

оцінкою сучасників рівень його журнальних 

публікацій був надзвичайно низьким [30]. 

Отже, «Женский вестник» М. І. Покровської 

та «Союз женщин» М. О. Чехової являли 

собою абсолютно новий тип ідейних жіночих 

журналів. З одного боку, кожен із цих 

журналів мав певну специфіку, акумулюючи 

ідеї своїх видавців та тих організацій, 

інтереси яких вони представляли, з іншого 

боку, і «Женский вестник», і «Союз женщин» 

були тим плацдармом, на якому формувалась 

та апробувалась нова феміністська ідеологія. 

Орієнтовані не на минулі досягнення 

жіночого руху, а на вирішення нагальних 

«викликів» сучасності, ці журнали не просто 

фіксували дискримінацію жінки або окремі 

досягнення жінок, але й намагалися визначити 

шляхи подолання існуючих проблем, залучаючи 

до їхнього обговорення усіх зацікавлених 

представників громадськості. При цьому 

поряд із традиційними темами жіночої 

рівноправності у шлюбно-сімейній, освітній 

та професійній галузях, вони розробляли 

питання політичної рівноправності. 
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ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ 
В НІМЕЧЧИНІ 

У ФОНДАХ АРХІВУ ФЕДЕРАЛЬНОЇ ЗЕМЛІ БЕРЛІН 
 
 

Досліджено джерела з історії української еміграції в Німеччині у фондах Архіву 
Федеральної Землі Берлін. 

Ключові слова: зарубіжна україніка, Архів Федеральної Землі Берлін, українська 
еміграція, Українське товариство допомоги біженцям, Товариство підтримки 
української науки та культури, Українське національне об’єднання, Українська громада в 
Німеччині. 

 

Исследовано источники по истории украинской эмиграции в Германии в фондах 
Архива Федеральной Земли Берлин. 

Ключевые слова: зарубежная украиника, Архив Федеральной Земли Берлин, 
украинская эмиграция, Украинское общество помощи беженцам, Общество помощи 
украинской науке и культуре, Украинское национальное объединение, Украинская 
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Sources on the history of Ukrainian émigrés in Germany in the funds of the Archives of the 
Federal Land of Berlin (Berlin, Germany) are analyzed in the article. 

Key words: foreign Ucrainica, Archives of the Federal Land of Berlin (Berlin, Germany), 
Ukrainian émigrés, Ukrainian Society of aid to refugees, Society for support of Ukrainian 
science and culture, Ukrainian National Union, Ukrainian Community in Germany. 

 

 

У 20-30-ті роки після поразки українських 

визвольних змагань, за підрахунками сучасних 

українських дослідників, в Німеччині проживало 

приблизно 15 000 українців (крім того, 

тимчасова економічна еміграція з Західної 

України) [38; 39]. По Першій світовій війні на 

території Німеччини в таборах військово-

полонених (Раштат, Вецляр, Зальцведель) 

перебувало – за різними оцінками – близько 

100 000 українців, переважна більшість з 

яких повернулась на Україну [10; 15-17; 24; 

25; 32; 33; 36; 38; 39; 41-43]. Багато колишніх 

українських політиків, громадських та державних 

діячів Української народної республіки, 

Західноукраїнської народної республіки, 

Української Держави, Директорії УНР  

мешкали у міжвоєнний період у Берліні та 

інших містах Німеччини. Це гетьман України 

Павло Скоропадський, президент Західноукра-

їнської народної республіки Євген Петрушевич, 

президент Директорії УНР Андрій Макаренко, 

міністр закордонних справ Української Держави 

Дмитро Дорошенко, посли УНР в Берліні 

Олександр Севрюк і Микола Порш та ін. [10; 

15-17; 24; 25; 32; 33; 36; 38; 39; 41-43]. 

Українські емігранти в Німеччині в 

міжвоєнний період мешкали головним чином 

в Берліні, Мюнхені, Лейпцигу, Дрездені; 

студіююча молодь – у Данцигу, Тюбінгені, 

Кілі, Геттінгені тощо  [6-9; 11; 24-25; 33; 38-

39; 43; 47; 48; 57]. В Берліні була сконцентрована 

переважна більшість українських емігрантів 

Німеччини, серед яких українські політики, 

вчені, студенти [38; 39]. 

Українська еміграція в Німеччині між 

двома світовими війнами чисельно була 

набагато меншою, ніж у Польщі, Чехосло-

ваччині або Франції. Проте, саме в Німеччині 

знаходились головні центри українського 

націоналістичного та гетьманського рухів. У 

20-30-ті роки в Німеччині були представлені 

всі основні напрямки української політичної 

еміграції: націоналістичний; монархістсько-

гетьманський; ліберально-республіканський; 

соціал-демократичний. У 20-ті роки в Берліні 

знаходилась також і штаб-квартира Кому-
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ністичної партії Західної України [10; 15-17; 

24; 25; 32; 36; 38; 39; 41-43]. 

Точну кількість українських емігрантів, які 

перебували у Німеччині у міжвоєнний період 

встановити достатньо складно. Чисельність 

значно коливалась в різні проміжки часу; 

проблематично виокремити українців з  

загального комплексу емігрантів з Російської 

імперії, до складу якого належали росіяни, 

українці, білоруси, народи Кавказу тощо; до 

того ж, слід додати й переселення українських 

емігрантів з Німеччини до інших країн або з 

інших країн до Німеччини. 

Українська еміграція суттєво чисельно 

збільшилась внаслідок окупації Угорщиною 

Карпатської України та викликаної нею нової 

хвилі емігрантів-українців до Третього рейху 

[13; 46; 58]. З вибухом Другої світової війни в 

1939 році почалась масова еміграція 

українців на Захід, спершу до окупованої 

німцями Польщі, а з Польщі – до Німеччини 

[14; 15; 17; 28-30]. Українська еміграція до 

Німеччини знову посилилася по окупації 

німцями Франції та Бельгії, де у міжвоєнний 

період жили та працювали емігранти з 

України. Найбільший наплив українців до 

Німеччини почався після того, як у 1941-1942 

роках німецька армія окупувала українські 

землі. За статистикою Української Установи 

Довіри в Берліні, в 1943-му році було лише із 

Західної України 800 000 молодих людей на 

праці в Німеччині. Ця статистика не охоплює 

великої маси робітників, привезених зі 

східноукраїнських земель [43, с. 212]. 

Отець доктор Петро Вергун, голова греко-

католицької церкви в Німеччині періоду 

Другої світової війни, у своєму «Життєписі» 

писав, що було «разом усіх один і пів (1,5) 

мільйона лишень українців-католиків в Німеччині. 

Тому то Апостольська Столиця оснувала 

Апостольську Візитатуру в Берліні для нас – 

українців-католиків в Німеччині дня 

23 листопада 1940 року. Це була велика 

юрисдикційна територія» [43, с. 208-225]. 

Доктор Микола Сушко, голова Української 

Установи Довіри при німецькому уряді в 

Берліні, організації яка опікувалась українськими 

емігрантами на території Третього Рейху у 

1938-1945 роках, зазначав: «Лишень у 

границях Німеччини, включно з Австрією та 

Чехословаччиною, за виключенням Польщі, 

найменше 2 мільйони українців жили в 1944 

році» [43, с. 212]. В самому Берліні в тому 

часі жило приблизно 25 000 українців 

[43, с. 212]. 

У міжвоєнний період в Німеччині були 

засновані та діяли ряд українських емігрант-

ських організацій, товариств та об’єднань: 

Спілка українців у Німеччині, Українська 

громада в Німеччині, Українське національне 

об’єднання, Українське товариство червоно-

хресної допомоги біженцям, Товариство 

підтримки української науки та культури, 

українські професійні товариства, об’єднання 

української студіюючої молоді, видавництва 

тощо. 

Джерела з історії життя і діяльності 

української еміграції в Німеччині зберігаються 

в усіх провідних архівах та бібліотеках 

Федеративної Республіки Німеччини: Федераль-

ний архів ФРН (Берлін), Політичний архів 

Міністерства закордонних справ ФРН (Берлін), 

Таємний державний архів Прусської культурної 

спадщини (Берлін), Архів Федеральної Землі 

Берлін (Берлін), Архів Університету Гум-

больдта (Берлін), Державна бібліотека Прусської 

культурної спадщини (Берлін), Державний 

архів в Мюнхені (Мюнхен), Архів міста 

Мюнхена (Мюнхен), Баварська державна 

бібліотека (Мюнхен), Військовий архів (Фрай-

бург) тощо [1-5; 16; 19-23; 26; 27; 34; 40; 44]. 

Достатньо велика кількість документів і 

матеріалів з історії української еміграції в 

Німеччини міжвоєнного періоду, зберігається у 

фондах Архіву Федеральної Землі Берлін 

(Landesarchiv Berlin) [44]. Товариства, орга-

нізації, об’єднання української еміграції, які 

засновувались та діяли на території Німеч-

чини (та Берліну зокрема), мусили подавати 

установчі документи та реєструватись у 

відповідних німецьких судових інстанціях за 

місцем заснування та діяльності, а також 

періодично подавати звіти про свою діяльність 

та зміни у статутах і керівництві. Саме 

такого характеру документи зберігаються в 

фондах Архіву Федеральної Землі Берлін: 

– документи з історії діяльності 

Українського наукового інституту в Берліні 

1926-1945 рр. (Ukrainisches Wissenschaftliches 

Institut in Berlin) [44; 49] 

– документи з історії діяльності 

Українського товариства червонохресної 

допомоги біженцям (Українського товариства 

допомоги біженцям) 1924-1945 рр. (Ukrainischer 
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Verein für Rotekreuz – Hilfe – Leistungen 

(Hilfsverein für Ukrainische Flüchtlinge)) [44, 50] 

– документи з історії діяльності  

Товариства підтримки української науки та 

культури (Verein zur Förderung der ukrainischen 

Wissenschaft und Kultur (Berlin)) [44; 51] 

– документи з історії діяльності  

Української громади в Берліні (Ukrainische 

Gesellschaft in Berlin («Ukrajins’ka Hromada v 

Berlini»)) [44; 52] 

– документи з історії діяльності 

Українського національного об’єднання 

(Ukrainische Nationale Vereinigung, Berlin) [44; 

53] 

– документи з історії діяльності  

Української громади в Німеччині (Verein der 

Ukrainer in Deutschland, e. V. Sitz in Berlin.) 

[44; 54] 

– документи, пов’язані з діяльністю 

студентських організацій Університету, зокрема, 

товариств, які об’єднували українських студентів 

(Gemeinschaft ausländischer Studierenden an 

der Handels – Hochschule Berlin; 

Hauptgemeinschaft ausländischer Studierender. 

Sitz in Berlin) [44; 55; 56] 

В Архіві Федеральної Землі Берлін, між 

іншим, зберігаються документи і матеріали з 

історії Українського товариства червонохресної 

допомоги біженцям (з березня 1929 року: 

Українське товариство допомоги біженцям), а 

саме Статут Товариства, протоколи засідань 

Загальних Зборів Товариства та листування з 

німецькими урядовими установами [50]. 

Українське товариство червонохресної 

допомоги біженцям було засновано в Берліні 

українськими емігрантами 10 травні 1924 

року. Заснування Товариства було зареєстровано 

26 червня 1924 року судом нижчої інстанції 

району Берлін-Митте. 12 липня 1924 року 

Товариство було внесено до Реєстру товариств 

під № 4229, про що повідомлялось в 

«Публічному віснику Адміністративного  

округу Потсдам та міста Берлін» (Öffentlicher 

Anzeiger für den Regierungsbezirk Potsdam und 

die Stadt Berlin Nr. 1) [50, Blätter 11-12]. 

Головою Товариства було обрано Олександру 

Скоропадську (дружину гетьмана Павла 

Скоропадського), співголовою – Володимира 

Коростовця, секретарем – Олександра Скорописа-

Йолтуховського (пізніше – Сергія Шемета). 

До складу Товариства в різні роки належали: 

О. Березовський, М. Данильченко, Д. Дорошенко, 

Н. Дорошенко, І. Д’яков, О. Д’якова, О. Ко-

ростовець, М. Кочубей, О. Сахно-Устимович, 

Є. Скоропадська, Д. Скоропадський, П. Скоро-

падський, О. Скоропис-Йолтуховський, В. По-

летика та інші. 

Місцем осідку Товариства, як зазначалось 

в установчих документах, було передмістя 

Берліна Ваннзее, адреса: Альзенштрассе, 17. 

В будинку за цією самою адресою мешкала 

під час еміграції й родина Гетьмана Павла 

Скоропадського. 

Українське товариство червонохресної 

допомоги біженцям мало «за мету надання 

всіх видів допомоги, які зазвичай надаються 

організаціями Червоного Хреста, головним 

чином особам, які народилися в Україні та 

опинилися в скрутному становищі та наразі 

в наслідок пануючої в Україні диктатури 

комуністичної партії позбавлені допомоги 

як їхньої держави, так і їхнього націо-

нального Червоного Хреста». В Статуті 

також зазначалось, що «Товариство не 

переслідує політичних та господарських 

цілей» [50, Blätter 5-5 RS.]. 

Українське товариство червонохресної 

допомоги біженцям проводило діяльність у 

наступних напрямах: «а) допомога хворим: 

організація безкоштовних лікарських консуль-

тацій, забезпечення тих, хто потребує, 

безкоштовними ліками та іншими лікарськими 

засобами, утримання хворих у лікарнях та 

санаторіях, при наявності коштів – організація 

свого власного лікувального закладу; 

б) допомога безробітним: організація бюро з 

працевлаштування, забезпечення інструмент-

тами та матеріалами тих, хто може 

займатися продуктивною працею, однак 

через відсутність засобів не може її 

розпочати; створення робочих місць з  

навчання різноманітним ремеслам та надання 

можливості працевлаштування особам без 

фаху, укладання угод з фабриками та 

заводами про надання пільг при прийнятті 

на роботу біженців; в) допомога дітям: 

забезпечення дітей збіднілих родин продуктами 

харчування, покращення умов виховання 

дітей шляхом організації дитячих садочків 

та відділів соціального забезпечення, забез-

печення школярів підручниками, одягом, 

шкільними грошима, турбота про покращення 

стану фізичного виховання та матеріаль- 
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ного забезпечення дітей та школярів і т.д.» 

[50, Blätter 5-5 RS.]. 

У рамках Українського товариства допомоги 

біженцям в різні роки діяло кілька спеціальних 

комітетів: Комітет допомоги голодуючим в 

Україні, Комітет допомоги Карпато-українцям, 

Комітет допомоги українським робітникам 

та нужденним та ін. 

Українське товариство червонохресної 

допомоги біженцям виступило ініціатором в 

справі заснування Українського наукового 

інституту в Берліні, урочисте відкриття 

якого відбулось 10 листопада 1926 року [6-9, 

11, 24-25, 37, 45, 47-48, 57]. 

У березні 1929 року Товариство змінило 

назву на «Українське товариство допомоги 

біженцям». Діяло Товариство до 1945 року. 

У публікації подано установчі документи 

Товариства – протокол Установчих Зборів 

Українського товариства червонохресної 

допомоги біженцям, а також Статут 

Товариства, – які було подано до судових 

інстанцій Берліна для реєстрації. 

Документи друкуються за німецькомов-

ними оригіналами, із збереженням мовних і 

стилістичних особливостей. Українською  

переклав Дмитро Бурім. 

 

Документ 1 

PROTOKOLL 

Der Hauptmitgliederversammlung des Ukrainischen Vereins für Rotekreuz Hilfsleistungen 

 

Berlin, den 10. Mai 1924. 

Wannsee, Alsenstr. 17. 

 

1. Die Versammlung wird um 6 Uhr nachmittags von Herrn Wladimir Korostowez eröffnet. 

2. Erschienen sind: die Personen, die auf beiliegendem Bogen verzeichnet sind. Das Verzeichnis 

der Erschienenen ist Bestandteil dieses Protokolls. 

3. Zum Vorsitzenden der Versammlung wird Paul Skoropadsky gewählt, zum Schriftführer – 

Herr Sergius Schemet. 

4. Die Tagesordnung wird verlesen und einstimmig genehmigt.  

5. Der Entwurf der Satzungen wird verlesen und von der Versammlung einstimmig 

angenommen. Der Vorsitzende erklärt hierauf den Ukrainischen Verein für Rotekreuz 

Hilfeleistungen als gegründet und die Anwesenden als ordentliche Mitglieder desselben. 

6. Es wird einstimmig beschlossen, dass die gegenwärtige Versammlung als erste Haupt-

Mitgliederversammlung des Ukrainischen Vereins für Rotekreuz Hilfeleistungen zu gelten hat. 

7. Gemäss § 17 der Satzungen die Wahlen des Vorstandes, des Aufsichtsrats, sowie des 

Prüfungsausschusses vorgenommen. Als gewählt erwiesen sich: 

Als Vorstandsmitglieder: 

1. Frau Alexandra Skoropadsky, 

2. Herr Wladimir Korostowez, 

3. Herr Alexander Skoropyss. 

Als Mitglieder des Aufsichtsrats: 

1. Herr Johann Korostowez, 

2. Herr Arnold von Renteln, 

3. Sergius Schemet. 

Als Mitglieder des Prüfungsausschusses: 

1. Herr Nicolaus Daniltschenko, 

2. Frau Charlotte von Renteln, 

3. Frau Anna Köhler. 

Die Mitgliederversammlung wurde hierauf unterbrochen. Nach Wiedereröffnung der 

Versammlung. 
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8. Eröffnet der Vorsitzende der Mitgliederversammlung, dass die I. Sitzung des Vorstandes 

stattgefunden habe und gemäss § 10 die Wahlen des Vorstandes im Sinne des § 26 des B. G. B. 

vorgenommen sei.  

Gewählt sind: 

1. Vorsitzender: Frau Alexandra Skoropadsky, 

2. Vorsitzender: Wladimir Korostowez, 

Schriftführer: Alexander Skoropyss. 

Gemäss § 6 der Satzungen ist für Einzelmitglieder die Aufnahme gebühr auf 5 Gmk., der 

Jahresbeitrag auf 6 Gmk. festgesetzt. Das Geschäftslokal des U. V. wird sich befinden: Wannsee, 

Alsenstr. 17. 

9. Die Mitgliederversammlung beauftragt den Vorstand sämtliche Schritte zu unternehmen, um 

den U. V. in das Vereinsregister einzutragen. Die Mitgliederversammlung bevollmächtigt hiermit 

den Herrn russ. Rechtsanwalt Gustav Boehme, Chlburg, Uhlandstr. 20, etw. vom Amtsrichter 

geforderte Abänderungen der Satzungen, sowie Zusätze zu denselben zu tätigen. 

10. Die Haupt-Mitgliederversammlung wurde um 8 Uhr geschlossen. 

 

Gez. Alexandra Skoropadsky, Alsenstr. 17, Wannsee. 

Paul Skoropadsky, Alsenstr. 17, Wannsee. 

Alexandra Korostowetz, Kurfürstendamm 261. 

Vladimir Korostowetz, –  –  –  –  –  –  – –   

Nikolaus Danyltschenko, Berlin – Friedenau, Sentastr. 3 

Alexander Skoropys-Joltuchowsky, Nikolassee, von Luckstr. 15. 

Sergius Schemet, Berlin, Friedenau, Gosslerstr. 18. 

 
Landesarchiv Berlin. Bestand Amtsgericht Charlottenburg. Sonderinventar. Vereinregister. Rep. 42, Acc 2147, 

Nr. 26637. – Ukrainischer Verein für Rotekreuz – Hilfe – Leistungen (Hilfsverein für Ukrainische Flüchtlinge). 1924–

1955. Blätter 2–2 RS. 

Переклад 

Протокол 

Загальних зборів членів Українського товариства червонохресної допомоги біженцям 

 

Берлін, 10 травня 1924 року. 

Ваннзее, Альзенштрассе, 17 

 

1. Загальні Збори Товариства відкрив Володимир Коростовець о 18.00. 

2. Присутні: особи, які підписались під протоколом. Підписи присутніх є складовою 

частиною протоколу. 

3. Головою Загальних Зборів було обрано Павла Скоропадського, секретарем – Сергія 

Шемета. 

4. Порядок денний було оголошено та прийнято одноголосно. 

5. Проголошений перед Загальними Зборами Проект Статуту було прийнято одноголосно. 

Голова проголосив заснування Українського товариства червонохресної допомоги біженцям, 

а присутніх – його дійсними членами. 

6. Було вирішено одноголосно вважати Збори першими Загальними Зборами Членів 

Українського товариства червонохресної допомоги біженцям. 

7. У відповідності до § 17 Статуту, відбуваються вибори Правління, Наглядової Ради, а 

також Ревізійної Комісії. Були обрані: 

Членами Правління: 

1. Пані Олександра Скоропадська, 

2. Пан Володимир Коростовець, 

3. Пан Олександр Скоропис. 

Членами Наглядової Ради: 

1. Пан Іван Коростовець, 
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2. Пан Арнольд фон Рентельн, 

3. Сергій Шемет 

Членами Ревізійної Комісії: 

1. Пан Микола Данильченко, 

2. Пані Шарлотта фон Рентельн, 

3. Пані Анна Кьолер. 

На цьому Збори членів Товариства були перервані. Після повторного відкриття Зборів. 

8. Відкривши Збори членів Товариства, Голова повідомив, що відбулося перше засідання 

Правління та відповідно до § 10 (Статуту – Д. Б.) було проведено вибори Правління згідно 

з § 26 Цивільного кодексу Німеччини. 

Було обрано: 

1. Головою: Пані Олександра Скоропадська, 

2. Співголовою: Володимира Коростовця, 

Секретарем: Олександра Скорописа. 

Відповідно до § 6 Статуту, встановлено для членів Товариства вступний внесок у 5 марок, 

та щорічний внесок у 6 марок. 

Місце перебування Українського Товариства: Ваннзее, Альзенштрассе, 17. 

9. Збори членів доручають Правлінню зробити всі необхідні кроки для офіційної 

реєстрації Українського Товариства. У зв’язку з цим, Збори членів Товариства уповноважили 

адвоката Густава Бьоме, який проживає за адресою: Берлін, Шарлоттенбург, Уландштрассе, 

20, на вимогу судді внести зміни та доповнення до Статуту. 

10. Загальні Збори членів Товариства були закриті о 20.00. 

 

Підписали: Олександра Скоропадська, Альзенштрассе, 17, Ваннзее. 

Павло Скоропадський, Альзенштрассе, 17, Ваннзее. 

Олександра Коростовець, Курфюрстендамм 261. 

Володимир Коростовець, Курфюрстендамм 261. 

Микола Данильченко, Берлін – Фріденау, Зенташтрассе, 3. 

Олександр Скоропис-Йолтуховський, Ніколасзее, фон Люкштрассе, 15. 

Сергій Шемет, Берлін, Фріденау, Госслерштрассе, 18. 

 

Документ 2 

Satzungen 

des Ukrainischen Vereins für Rotekreuz Hilfeleistungen 

(Eingetragener Verein) 

 

§ 1. 

Zweck des Ukrainischen Vereins für Rotekreuz Hilfeleistungen ist Mittel zu beschaffen und aller 

Art Hilfeleistungen zu organisieren, die gewöhnlich von den Organisationen des Roten Kreuzes 

geleistet werden, hauptsächlich an Personen, welche in der Ukraine geboren und von 

irgendwelchem Unglück oder Not betroffen sind und augenblicklich infolge der in der Ukraine 

herrschenden Diktatur der kommunistischen Partei die Hilfe sowohl ihres Staates, wie auch ihres 

nationalen Roten Kreuzes entbehren müssen. 

Wirtschaftliche und politische Zwecke verfolgt der Verein nicht. 

§ 2. 

Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung wird der Verein 

den Namen tragen: «UKRAINISCHER VEREIN FÜR ROTEKREUZ HILFELEISTUNGEN, 

EINGETRAGENER VEREIN». 

§ 3. 

Der Ukrainische Verein für Rotekreuz Hilfeleistungen (weiterhin kurz U. V. genannt) hat seiner 

Sitz in Berlin. 

§ 4. 
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Entsprechend den Einnahmen entwickelt der Verein seine Tätigkeit in folgender Richtung: 

a) Krankenhilfe. Organisation von unentgeltlichen ärztlichen Beratungen, Versorgung der 

Bedürftigen unentgeltlichen Heil- und anderen ärztlichen Mitteln, der Unterhalt von Kranken in 

Krankenhäusern und Sanatorien, falls genügende Mittel vorhanden sind – Organisation seiner 

eigenen Kuranstalt. 

b) Hilfeleistung an Arbeitslose. Organisation eines Arbeits-Vermittelungsbüros, Versorgung mit 

Instrumenten und Materialien derjenigen, die eine produktive Arbeit unternehmen möchten, 

dieselbe jedoch wegen Mangel an Mitteln nicht organisieren können; Einrichtung von Werkstätten 

zwecks Erlernen verschiedener Handwerke und die Verdienstmöglichkeit an Personen ohne 

Fachkenntnis zu gewähren, mit Fabriken und Werken Vereinbarungen zu treffen zwecks 

Vergünstigung bei der Aufnahme der Flüchtlinge zur Arbeit. 

c) Hilfeleistung an Kinder. Versorgung der Kinder von verarmten Familien mit Lebensmitteln, 

Verbesserung der Erziehungsbedingungen der Kinder durch Organisation von Kindergärten und 

Fürsorgestellen, Versorgung der Schüler mit Schulbüchern, Kleidung, Schulgeld, Fürsorge für die 

Besserung der Zustände der körperlichen Erziehung und der materiellen Versorgung der Kinder und 

der Schuljugend u. s. w. 

§ 5. 

Mitglied des U. V. kann jede rechtsfähige und makellose Personen/Person werden, die einen 

schriftlichen Antrag um Aufnahme als Mitglied des Vereins gestellt hat, der vom Vorstand gewilligt 

worden ist. Ausserdem können von der Generalversammlung auf Antrag des Vorstandes Personen, 

die hervorragende Verdienste dem Verein erwiesen haben, zu „Ehrenmitgliedern“ gewählt werden. 

Die Ehrenmitgliederschaft ist lebenslänglich. Die Ehrenmitglieder sind von den obligatorischen 

Beiträgen befreit und geniessen alle Rechte der ordentlichen Mitglieder. 

§ 6. 

Eine Person, die einen schriftlichen Antrag um Aufnahme in die Zahl der Mitglieder des Vereins 

gestellt hat und vom Vorstand auf genommen ist, wird als Mitglied des Vereins betrachtet, von dem 

Augenblick ab, wenn sie alle Formalitäten des Vereins erfüllt, die vorschriftsmässigen Beiträge 

bezahlt und vom Vorstand eine entsprechende Karte erhält. Die Mitglieder des Vereins sind 

verpflichtet die einmalige Aufnahmegebühr und danach die Jahresbeiträge zu zahlen. Die Höhe der 

beiden Beiträge wird von der Generalversammlung festgesetzt, auf Antrag des Vorstandes auf ein 

Jahr voraus. 

§ 7. 

Die Mitglieder können jederzeit aus dem Verein ausscheiden, indem sie dem Vorstand eine 

schriftliche Mitteilung darüber machen. Mitglieder, die im Laufe eines Monats nach schriftlicher 

Mahnung die vorschriftsmässigen Beiträge nicht eingezahlt haben, werden aus der Zahl der 

Mitglieder ausgeschlossen. 

§ 8. 

Bestehen seitens des Vorstandes Bedenken gegen das weitere Verbleiben eines der Mitglieder im 

U. V., so kann der Vorstand gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, wenn ein freiwilliger Austritt nicht 

erfolgt, die betreffende Person aus dem Verein ausschliessen. Dem ausgeschlossenen Mitglied staht 

es frei gegen diesen Beschluss vor der Mitgliederversammlung Widerspruch zu erheben. Der 

endgültige Beschluss geschieht in geheimer Abstimmung mit einfacher Stimmenmehrheit. Die 

Abstimmung darf nur stattfinden, wenn den Mitgliedern in der Ladung zur Mitgliederversammlung 

angezeigt werden ist, dass in derselben die Frage der Ausschliessung eines Mitglieds zur 

Abstimmung kommen soll. 

§ 9. 
Alle Angelegenheiten des Vereins werden vom Aufsichtsrat und Vorstand, die bei der Jahres-

Mitgliederversammlung gewählt werden, geleitet. Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern, der 
Aufsichtsrat – aus drei bis sechs. Beide werden auf drei Jahre gewählt, wobei ein Drittel des 
Vorstandes und des Aufsichtsrates jährlich neugewählt werden. Während der ersten zwei Jahre 
werden diejenigen Mitglieder, die neuzuwählen sind, durch Los bestimmt. Das Los wird nur von 
denjenigen gezogen, die noch nicht der Neuwahl unterliegen. In einer gemeinsamen Versammlung 
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des Aufsichtsrats und des Vorstandes wird aus der Zahl der Vorstandsmitglieder der Vorsitzende 
des Vereins und sein Stellvertreter gewählt. 

 
§ 10. 

Zwei Vorstandsmitglieder, darunter unbedingt der Vorsitzende des Vereins oder sein 
Stellvertreter vertreten den Verein gerichtlich und aussergerichtlich. 

§ 11. 
Der Vorstand hat folgende Befugnisse: 
a) Er leitet die Geschäfte, führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen aus und verwaltet 

des Vereinsvermögen. 
b) Er fordert geeignete Personen auf, als Mitglieder beizutreten, prüft die Anmeldungen, 

entscheidet über die Aufnahmen der neuen Mitglieder, legt der Mitgliederversammlung Vorschläge 
bezüglich Wahl der Ehrenmitglieder vor. 

c) Er beruft die Mitgliederversammlungen, bereitet sie vor stellt die Tagesordnung auf. 
d) Er stellt den Jahresbericht und Rechenschaftsbericht für das verflossene Jahr und den 

Voranschlag für das kommende Geschäftsjahr auf und legt sie der Mitgliederversammlung vor. 
§ 12. 

Der Aufsichtsrat hat folgende Befugnisse: 
a) Allgemeine Aufsicht und Leitung der Tätigkeit des Vereins und seiner Organe. 
b) Nötigenfalls Aenderungen und Ergänzungen der Voranschläge und Pläne, die von der 

Mitgliederversammlung bestätigt worden sind und überhaupt die Entscheidung dringender 
laufender Angelegenheiten, die die Kompetenz des Vorstandes übersteigen. 

c) Entscheidung der Fragen über Kauf, Verkauf oder Beleihung der Immobilien des Vereins. 
d) Beschluss über den Ausschluss der Mitglieder auf Antrag des Vereins. 
Der Aufsichtsrat wird regelmässig am Anfang eines jeden Monats einberufen und in dringenden 

Fällen nach Ladung des Vorsitzenden des Vereins. 
§ 13. 

Die Mitgliederversammlungen des Vorstandes sind beschlussfähig bei Anwesenheit von zwei 
Mitgliedern; die des Aufsichtsrats – bei Anwesenheit von vier Mitgliedern. In beiden Fällen ist die 
Anwesenheit des Vorsitzenden des Vereins oder seines Stellvertreter erforderlich. 

§ 14. 
Der Vorsitzende des Vereins führt den Vorsitz bei den Generalversammlungen, bei den 

Sitzungen des Aufsichtsrats und des Vorstandes. 
Auf Wahl des Vorsitzenden übernimmt das zweite Vorstandsmitglied die Pflichten des Sekretärs 

und das Dritte – die des Schatzmeisters. 
§ 15. 

Die Haupt-Mitgliederversammlung wird nicht später, als am 1. Mai jedes Jahres einberufen. Die 
ordentlichen Mitgliederversammlungen werden vom Vorstande auf eigenes Ermessen, die 
ausserordentlichen – auf schriftlichen Antrag des Prüfungsausschusses oder von mindestens 10 
Mitgliedern einberufen. Die Ladungen zu den Mitgliederversammlungen erfolgen durch die Post 
mit Angabe der Tagesordnung, mindestens eine Woche vor dem für die Mitgliederversammlung 
bestimmten Tage. Die Mitgliederversammlungen sind beschlussfähig bei Anwesenheit von ¾ 
sämtlicher Mitglieder, die ihren Wohnsitz in Berlin haben. 

§ 16. 
Der Vorsitzende des Vereins führt den Vorsitz bei den Mitgliederversammlungen. Die 

Beschlüsse der Mitgliederversammlungen werden mit einfacher Stimmenmehrheit entschieden, 
soweit die Satzungen nicht ausdrücklich eine qualifizierte Mehrheit verlangen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Abwesende Mitglieder können ihr 
Stimmrecht durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Vertreter aus der Zahl der 
Mitglieder des U. V. ausüben. Schriftliche Äusserungen abwesender Mitglieder sind vor der 
Abstimmung zur Erörterung zu stellen. Alle Fragen werden der Mitgliederversammlung vom 
Vorstande vorgelegt. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu protokollieren und von 
dem Vorsitzenden, sowie von der Person, die mit der Schriftführung bei der 
Mitgliederversammlung betraut ist, zu unterzeichnen. 
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§ 17. 
Gegenstand der Beschlussfassung der Mitgliederversammlungen ist: 
a) Wahl und Abberufung des Vorstandes und des Prüfungsausschusses. 
b) Wahl der Ehrenmitglieder. 
c) Ausschluss von Mitgliedern. 
d) Entgegennahme des Jahres- und Rechenschaftsberichts bez[ü]gl[ich] des abgelaufenen 

Geschäftjahres, sowie Beschlussfassung nach Anhören des Gutachtens des Prüfungsausschusses 
über die Entlastung des Schatzmeisters und des Vorstandes. 

e) Bestätigung der Voranschläge für das kommende Geschäftsjahr. 
f) Entscheidung über alle vom Vorstande vorgelegten Fragen und Anregungen. 
g) Beschlussfassung über Gründung von Zweigniederlassungen in anderen Städten. 
h) Änderung der Satzungen. 
i) Beschluss betr[e]f[fend] Auslösung des U. V. und Liquidation des Vereinsvermögens. 

§ 18. 
Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern, die weder dem Vorstande angehören, noch 

dem Aufsichtsrat, noch Angestellte des Vereins sein können. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses werden von der Mitgliederversammlung in geheimer Abstimmung für die 
Dauer eines Geschäftsjahres gewählt. Der Prüfungsausschuss hat von Zeit zu Zeit die Vereinskasse 
und die Geschäftsbücher, sowie nach Jahresabschluss die Jahresabrechnung des Vorstandes zu 
prüfen. Das Gutachten des Prüfungsausschusses wird der Mitgliederversammlung mit dem 
Jahresabschluss vorgelegt. 

§ 19. 
Anträge auf Änderung der Satzungen oder auf Auflösung des Vereins können vom Vorstande 

gemeinschaftlich mit dem Aufsichtsrat oder einem Drittel der Mitglieder gestellt werden. Eine 
Abänderung der Satzungen kann nur durch einen Mehrheitsbeschluss von 2/3 der anwesenden oder 
vertretener Mitglieder erfolgen, wobei nicht weniger als 3/4 der Mitglieder, die ihren Wohnsitz in 
Berlin haben, anwesend oder vertreten sein muss. Dasselbe gilt für die Beschlüsse betreffend 
Auflösung des Vereins. 

Wird wegen Beschlussunfähigkeit die Angelegenheit auf die Tagesordnung einer neuen 
Mitgliederversammlung gebracht, so ist diese Versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen oder vertretenen Mitglieder beschlussfähig. 

§ 20. 
Bei einer Auflösung das U. V., sowie bei Entziehung der Rechtsfähigkeit, hat die 

Mitgliederversammlung über die Art der Liquidation, sowie über die Verwendung des 
Vereinsvermögens zu beschliessen. Das Vereinsvermögen soll für ähnliche Zwecke verwandt 
werden. 

§ 21. 
Sollte eine nationale Ukrainische Organisation des Roten Kreuzes gegründet werden, die keine 

eigenen Klassen- oder Partei-Ziele verfolgt, so ist der Wunsch dieses Vereins sich einer solchen 
Organisation des Ukrainischen Roten Kreuzes anzuschliessen. 

 
Berlin, den 10. Mai 1924 

Gez. Alexandra Skoropadsky. 
Paul Skoropadsky. 
Alexandra Korostovetz. 
Vladimir Korostovetz. 
Nikolaus Danyltschenko. 
Sergius Schemet 

Печатка: Preußisches Amtsgericht. Berlin–Mitte 
Підпис уповноваженої особи 
 
Landesarchiv Berlin. Bestand Amtsgericht Charlottenburg. Sonderinventar. Vereinregister. Rep. 42, Acc 2147, 

Nr. 26637. – Ukrainischer Verein für Rotekreuz – Hilfe – Leistungen (Hilfsverein für Ukrainische Flüchtlinge). 1924–
1955. Blätter 5-8. 
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Переклад 

Статут Українського товариства червонохресної допомоги біженцям 

(Зареєстроване товариство) 

 

§ 1. 

Українське товариство червонохресної допомоги біженцям має за мету надання всіх видів 

допомоги, які зазвичай надаються організаціями Червоного Хреста, головним чином особам, 

які народилися в Україні та опинилися в скрутному становищі та наразі в наслідок пануючої 

в Україні диктатури комуністичної партії позбавлені допомоги як їхньої держави, так і 

їхнього національного Червоного Хреста. 

Товариство не переслідує політичних та господарських цілей. 

§ 2. 

Товариство має бути зареєстровано в реєстрі товариств. Після реєстрації Товариство буде 

мати назву: «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОХРЕСНОЇ ДОПОМОГИ БІЖЕНЦЯМ, 

ЗАРЕЄСТРОВАНЕ ТОВАРИСТВО». 

§ 3. 

Українське товариство червонохресної допомоги біженцям (надалі скорочено УТ – 

Українське товариство – Д. Б.) територіально знаходиться в Берліні.  

§ 4. 

Відповідно до обсягу фінансових надходжень, Товариство здійснює діяльність у 

наступних напрямках: 

а) Допомога хворим. Організація безкоштовних лікарських консультацій, забезпечення 

тих, хто потребує, безкоштовними ліками та іншими лікарськими засобами, утримання 

хворих у лікарнях та санаторіях, при наявності коштів – організація свого власного 

лікувального закладу. 

б) Допомога безробітним. Організація бюро з працевлаштування, забезпечення 

інструментами та матеріалами тих, хто може займатися продуктивною працею, однак через 

відсутність засобів не може її розпочати; створення робочих місць з навчання різноманітним 

ремеслам та надання можливості працевлаштування особам без фаху, укладання угод з 

фабриками та заводами про надання пільг при прийнятті на роботу біженців. 

в) Допомога дітям. Забезпечення дітей збіднілих родин продуктами харчування, 

покращення умов виховання дітей шляхом організації дитячих садочків та відділів 

соціального забезпечення, забезпечення школярів підручниками, одягом, шкільними 

грошима, турбота про покращення стану фізичного виховання та матеріального забезпечення 

дітей та школярів і т. д. 

§ 5. 

Членом Українського товариства може стати кожна правоздатна особа з бездоганною 

репутацією, яка надала письмову заяву про прийняття в члени Товариства, що була 

погоджена Правлінням. Крім того, за поданням членів Правління, Загальні збори можуть 

обирати «Почесними членами» з осіб, які мають визначні заслуги перед Товариством. 

Почесне членство є пожиттєвим. Почесні члени звільняються від обов’язкових внесків та 

користуються всіма правами звичайних членів. 

§ 6. 

Особа, яка подала письмову заяву про прийняття до числа членів Товариства та була 

прийнята Правлінням, розглядається як член Товариства з моменту, коли нею виконані всі 

формальності, сплачено належні внески та отримано відповідне посвідчення від Правління. 

Члени Товариства зобов’язані сплатити одноразовий вступний внесок та пізніше сплачувати 

щорічні внески. Розмір обох внесків на кожен наступний рік встановлюється Загальними 

Зборами, за поданням Правління. 

 

 

 



Випуск 9  

153 

§ 7. 

Члени мають право в будь-який час залишити Товариство, про що вони мають письмово 

повідомити Правління. Члени, які протягом місяця після письмового попередження не 

сплатили приписані внески, виключаються з числа членів. 

§ 8. 

Якщо у Правління виникає сумнів щодо доцільності подальшого перебування члена в 

Українському товаристві, Правління разом з Наглядовою радою може виключити з 

Товариства зазначену особу, якщо не відбулося її добровільного виходу. Виключений з 

членів Товариства може заявити протест проти цього рішення перед Зібранням членів. 

Остаточне рішення приймається таємним голосуванням простою більшістю. Голосування 

може відбутися тільки тоді, коли у запрошенні на Зібрання членів буде зазначено, що 

питання щодо голосування про виключення члена буде внесено до порядку денного. 

§ 9. 

Всіма справами Товариства керує Правління та Наглядова Рада, які обираються 

щорічними Зборами членів Товариства. Правління складається з трьох членів, Наглядова 

Рада – з трьох – шести членів. Правління та Наглядова Рада обираються на три роки, при 

чому третина Правління та Наглядової Ради переобираються щороку. Протягом перших двох 

років ті члени, що мають бути переобраними, визначаються жеребкуванням. Жеребкування 

можуть здійснювати лише тими особами, які не підлягають переобранню. На спільному 

Зібранні Наглядової Ради та Правління з числа членів Правління обирають Голову 

Товариства та його заступника. 

§ 10. 

Два члени Правління, серед них обов’язково Голова Товариства або його заступник, 

представляють Товариство в суді та поза межами суду. 

§ 11. 

Правління має наступні повноваження: 

а) Керує справами, реалізує рішення Зборів членів та управляє майном Товариства. 

б) Запрошує осіб, які відповідають усім критеріям, стати членами Товариства, перевіряє 

подання, приймає рішення про прийняття нових членів, подає Зборам членів Товариства 

пропозиції стосовно обрання почесних членів. 

в) Скликає Збори членів Товариства, займається підготовкою Зборів, представляє його 

Порядок денний. 

г) Подає річний звіт та звітну доповідь за минулий рік та подає Зборам членів Товариства 

попередній кошторис на поточний рік. 

§ 12. 

Наглядова Рада має наступні повноваження: 

а) Загальний нагляд та керівництво діяльністю Товариства та його органів. 

б) У разі необхідності вносити зміни та доповнення до попереднього кошторису та планів, 

затверджених Зборами членів Товариства, та взагалі приймати рішення з нагальних 

поточних справ, які не належать до компетенції Правління. 

в) Вирішення питань щодо купівлі, продажу, оренди нерухомого майна Товариства. 

г) Рішення щодо виключення членів за поданням Товариства. 

Наглядова Рада скликається регулярно на початку кожного місяця та у екстрених 

випадках за ініціативи Голови Товариства. 

§ 13. 

Збори членів Правління є повноважними за присутності двох та більше членів; Збори 

членів Наглядової Ради – за присутності чотирьох та більше членів. В обох випадках 

присутність Голови Товариства або його заступника є обов’язковою. 

§ 14. 

Голова Товариства проводить засідання Загальних зборів Товариства, засідань Наглядової 

Ради та Правління. 
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На вибір Голови другий член Правління обіймає обов’язки секретаря та третій – обов’язки 

скарбника. 

§ 15. 

Головні Загальні Збори Товариства скликаються щороку не пізніше 1 травня. Звичайні 

Загальні Збори Товариства скликаються Правлінням, надзвичайні – за письмовим поданням 

Ревізійної комісії або 10 членів Товариства. Запрошення на Збори членів Товариства 

розсилаються поштою з додатком порядку денного, не пізніше, ніж за тиждень до дати, 

визначеної як день Зборів членів Товариства. Збори членів Товариства є повноважними в 

разі присутності ¾ всіх членів, які проживають в Берліні. 

§ 16. 

Голова Товариства проводить засідання Зборів членів Товариства. Рішення Зборів членів 

Товариства приймаються простою більшістю, якщо Статут не вимагає більшості 

кваліфікаційної. В разі рівності голосів вирішальним є голос Голови. Відсутній член може 

здійснити своє право голосувати, письмово передавши повноваження представникові з числа 

членів Українського Товариства. Письмові заяви відсутніх членів мають бути оголошені 

перед голосуванням. На зібранні членів Товариства всі питання оприлюднюються 

Правлінням. Рішення Зборів членів Товариства мають бути внесені до протоколу та 

засвідчені підписом як Голови, так і особи, якій Зібранням членів Товариства було доручено 

вести протокол. 

§ 17. 

Збори членів Товариства мають такі повноваження: 

а) Вибори та відкликання членів Правління та Ревізійної комісії. 

б) Вибори почесних членів. 

в) Виключення членів. 

г) Заслуховування річного звіту за минулий фінансовий рік, а також прийняття рішення 

після заслуховування заключення Ревізійної комісії про витрати скарбника та Правління. 

д) Затвердження проекту кошторису на наступний фінансовий рік. 

е) Прийняття рішення щодо всіх запропонованих Правлінням питань та ініціатив. 

є) Прийняття рішень стосовно заснування філій Товариства в інших містах. 

ж) Зміни Статуту. 

з) Прийняття рішення стосовно розпуску Українського Товариства та ліквідації майна 

Товариства. 

§ 18. 

Ревізійна комісія складається з трьох членів, які не належать ані до складу Правління, ані 

до Наглядової Ради, та не є працівниками Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються 

таємним голосуванням на Зборах членів Товариства на період одного фінансового року. 

Ревізійна комісія має періодично перевіряти касу та бухгалтерські книги Товариства, а також 

річний фінансовий звіт Правління. Висновки Ревізійної комісії подаються разом з річним 

балансом Зібранню членів Товариства. 

§ 19. 

Пропозиції стосовно внесення змін до Статуту або розпуску Товариства можуть 

вноситись Правлінням спільно з Наглядовою Радою Товариства або ж одною третиною 

членів Товариства. Зміни до Статуту можуть бути запроваджені тільки рішенням більшості в 

2/3 присутніх або представників членів Товариства, при чому не менше 3/4 членів 

Товариства, які проживають в Берліні, мають бути присутніми або представленими на 

Зборах. Ті самі правила діють і під час прийняття рішення стосовно розпуску Товариства. 

Якщо через неспроможність прийняття рішення, питання буде внесено до порядку 

денного нових зборів членів Товариства, то ці збори є повноважними, незважаючи на 

кількість присутніх або представлених членів. 

§ 20. 

У разі розпуску Українського Товариства, а також у разі позбавлення його повноважень, 

Збори членів Товариства мають прийняти рішення щодо способу його ліквідації та 
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подальшого використання майна Товариства. Майно Товариства повинно використовуватися 

для подібних цілей. 

§ 21. 

Якщо буде створено Національну Українську Організацію Червоного Хреста, яка не 

переслідуватиме класових або партійних цілей, Товариство висловить бажання приєднатися 

до такої Організації Українського Червоного Хреста.  

 

Берлін, 10 травня 1924 року 

Підписали: Олександра Скоропадська 

Павло Скоропадський 

Олександра Коростовець 
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Микола Данильченко 

Сергій Шемет 

Печатка: Прусський суд нижчої інстанції. Берлін-Мітте 
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УДК 947.7(=112.2)«19/20» 
А. А. Задерейчук 

 
 

ЧИ БУЛИ ФАЛЬЦ-ФЕЙНИ БАРОНАМИ? 
(ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ СТАНОВОГО СТАТУСУ 

РОДИНИ ФАЛЬЦ-ФЕЙНІВ) 
 
 

Розглянуто питання, пов’язані з отриманням родиною Фейн/Фальц-Фейн станових 
статусів Російської імперії: вільний колоніст, спадковий почесний громадянин, 
особистий та спадковий дворянин.

 
Показані підстави для переходу членами роду 

Фальц-Фейн у новий становий статус. Вказано причини появи об’єднаного прізвища 
Фальц-Фейн. Пояснено моменти, пов’язані з неправомірністю приєднання до прізвища 
Фальц-Фейн будь-яких титулів Російської імперії. 

Ключові слова: колоніст, почесний громадянин, особисте та спадкове дворянство, 
Фальц-Фейн. 

 

Рассмотрено вопросы, связанные с приобретением семьей Фейн/Фальц-Фейн 
сословных статусов Российской империи: вольный колонист, потомственный 
почетный гражданин, личный и потомственный дворянин. Показаны основания для 
перехода членами рода Фальц-Фейн в новый сословный статус. Указано причины 
появления объединенной фамилии Фальц-Фейн. Объяснено моменты, связанные с 
неправомерностью присоединения к фамилии Фальц-Фейн любых титулов Российской 
империи. 

Ключевые слова: колонист, почетный гражданин, личное и потомственное 
дворянство, Фальц-Фейн. 

 

The article discusses issues related to the acquisition of subjects born Fein/Falz-Fein birth 
status: the free colonist, hereditary honourable citizen, private gentleman, as well as the 
hereditary nobility of the Russian Empire. Showing the base to move members of the genus 
Falz-Fein to a new status of the Estates. The reasons for the appearance of the joint names of 
Falz-Fein. In addition, due to aspects related to the illegality of accession names Falz-Fein any 
titles of the Russian Empire. 

Key words: colonist, the nobility, hereditary honorable citizen, hereditary nobility, Falz-Fein. 

 

 

Фальц-Фейни – родина, яка привертає 

увагу значної кількості сучасних краєзнавців. 

Представники цього славетного роду з’явилися 

на теренах Південної України на початку 

ХІХ ст. За сто років свого існування вони 

створили величезну, добре облаштовану 

сільськогосподарську «імперію». Фальц-

Фейни були відомі як великі землевласники, 

активні учасники громадського і політичного 

життя регіону, благодійники. 

Ставлення до Фальц-Фейнів у різні часи 

було різним: від зацікавленості та уваги серед 

сучасників до повного знищення та 

зневаження у радянський період. На 

сучасному етапі вивчення історії сім’ї Фальц-

Фейнів і її спадщини отримало широкого 

резонансу. За роки незалежності була 

опублікована низка наукових публікацій, 

присвячених громадській, економічній, полі-

тичній діяльності Фальц-Фейнів на Півдні 

України [2; 5-6; 16; 19; 21-22]. Крім того, 

з’являється велика кількість статей в пресі 

про життя цієї родини. Частина з них 

присвячується нащадкові Фальц-Фейнів, 

який нині мешкає в Ліхтенштейні, – 

Е. А. Фальц-Фейну [3-4; 6; 17; 20]. 

Переважна кількість їх є інтерв’ю з бароном, 

в яких він охоче розповідає про своє 

дитинство, сім’ю, а також історію роду. 

Вірогідно, саме ці спогади Е. А. Фальц-

Фейна надихають сучасних краєзнавців на 

створення публікації щодо історії родини та 

їх маєтків. Ці статті в великої кількості 

можна зустріти в мережі Інтернет. На жаль, 

вони не є досконалими, містять у собі велику 

кількість неточностей, а деколи навіть 
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зовсім вигаданих фактів. Саме для того, щоб 

уникнути цих неточностей серед краєзнавців 

постає потреба у з’ясуванні деяких питань з 

історії цієї родини. Одним із таких є питання 

про те, чи були Фальц-Фейни баронами та як 

вони від статусу вільного колоністу дійшли 

до спадкового дворянства Російської імперії? 

Перший представник цього роду з’явився 

на теренах країни на початку ХІХ ст. Ним був 

Іоганн Георг Фейн (1773-1824) з Саксонії. У 

1807 році він на запрошення Таврійського 

губернатора А. М. Бороздіна прибув до Кате-

ринославу для участі в заснуванні текстильних і 

суконних фабрик як фахівець цієї справи. 

Згідно з різноманітними архівними матеріалами, 

спочатку Іоганн Фейн разом зі своєю родиною 

записався як вільний колоніст. У такому стані 

він перебував до 1816 року, коли був 

«виключений з колоністського звання для вступу 

на цивільну службу». 3 лютого 1816 року 

І. Фейн отримав свідоцтво за № 279 на своє 

ім’я, а також на ім’я дружини Варвари, синів 

Карла, Іоганна, Августа, та дочок Фредеріки, 

Христини та Лоти. Але ж, вірогідно, І. Фейн 

так і не знайшов для себе цікавої роботи на 

державному поприщі. Через декілька років, а 

саме у 1819 році він звернувся до Сімферо-

польського городового магістрату. Метою 

цього звернення було зачислення його разом 

із родиною в міщани міста Сімферополя. 

Магістрат передав прохання на розгляд у 

Казенну експедицію. Справа так і не була 

доведена до логічного кінця – члени родини 

Фейн не були зараховані у міщан-ський стан 

[8, арк. 1]. У 1824 році І. Фейн помер, а його 

нащадки вирішували цю справу кожен за 

своїм сценарієм. 

Для подальшої історії родини Фальц-

Фейнів найбільш цікавою є особистість 

старшого сина – Фрідріха. У 1818 році він 

одружився з дочкою колоніста Генріха 

Мельмана – Доротеєю з німецької колонії 

Грюнталь. Завдяки цьому шлюбу він був 

зарахований до складу колоністів цієї колонії 

до родини свого тестя. Свідоцтво про це від 

20 лютого 1820 року за № 531 його родичі 

отримали з Катеринославської контори 

поселенців [8, арк. 2зв.]. У пізніших 

документах Фрідріх Фейн рахується  

колоністом молочанського округу колонії 

Молочної (Пришиб), наприклад у купчій на 

маєток Асканія-Нова [7, арк. 1]. Мабуть, 

зачислення до іншої колонії сталося у той 

час, коли молода родина Фрідріха Фейна 

почала самостійно вести господарство. 

Відомо, що після смерті батька у 1824 році 

Фрідріх Фейн став власником маєтку 

Елізабетфельд у Мелітопольському повіті. 

Наступним кроком в отриманні родиною 

нового станового статусу стало заміжжя 

єдиної дитини Фрідріха Фейна – доньки 

Елізабет (в подальшому – Єлизавета Федорівна 

Фальц-Фейн). У 1836 році з відома батька 

вона вийшла заміж за Іоганна Готліба (Івана 

Івановича) Фальца (Пфальца). У зв’язку з 

тим, що у Фрідріха Фейна не було нащадків 

чоловічої статі досить гостро постало 

питання про збереження прізвища. За сімейної 

легендою він звернувся з особистим проханням 

до царя Олександра ІІ про дозвіл об’єднати 

своє прізвище та прізвище свого зятя [1, 

с. 3]. Після смерті Ф. І. Фейна, 22.07.1864 р., 

за поданням міністра державного майна 

А. А. Зеленого
18

 від 25.11.1864 р. у Сенаті 

що Править Російської імперії (СПРІ) 

слухали справу про дозвіл носити прізвище 

Фальц-Фейн. 7 грудня 1864 року було 

прийнято наступне рішення: «Для збереження 

імені померлого без потомства чоловічої 

статі Фрідріха Фейна, як прекрасного діяча 

Новоросійського краю, дозволити чоловікові 

його дочки Івану Фальцу
19

 з подальшим 

потомством іменуватися прізвищем Фальц-

Фейн» [9, арк. 1; 13, арк. 1]. 

У 1871 році зять Фрідріха Фейна Іван 

Іванович Фальц-Фейн піднімає питання про 

зарахування його з усіма подальшими 

нащадками у спадкове почесне громадянство. 

В зв’язку з цим він у квітні цього року подав 

до СПРІ відповідне прохання. Згідно до 

російського законодавства була сформована 

окрема справа. По-перше вона включала в 

себе прохання самого І. І. Фальц-Фейна, в 

якому згідно правил були сформульовані всі 

підстави для порушення справи та названі 

всі члени його родини. Крім того, додавалися 

папери, які б підтверджували право на 

отримання почесного громадянства: свідоцтво 

про приналежність до Севастопольської 

купецької гільдії з 1858 по 1871 рік, 

                                                 
18 Зелений А. А. – міністр державного майна з 

1.01.1862 до 16.04.1872. 
19

 Літеру «п» у прізвищі Пфальц було забрано для 

зручності російської вимови. 
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метричні свідоцтва членів родини, а також 

довідка про те, що ніхто з родини не 

знаходився під судом [10]. Не зважаючи на 

те, що в справі були зібрані всі необхідні 

папери, розгляд у Сенаті було відхилено. 

Виникли неясності в часі прийняття 

І. І. Фальц-Фейном підданства Росії (зі 

свідоцтва про одруження сина І. Фальц-

Фейна Едуарда випливає, що його батько в 

1862 році ще не був підданим Росії) 

[10, арк. 2]. 

У 1872 р., по смерті чоловіка, через свого 

повіреного спадкового почесного громадянина 

Іони Шнуркова Є. Ф. Фальц-Фейн знову 

звертається до СПРІ з проханням про 

зарахування з усім сімейством у спадкові 

почесні громадяни. У справі зазначалося, що 

чоловік Є. Ф. Фальц-Фейн вже помер, а вона 

та її діти є російськопідданими лютеран-

ського віросповідання. Цього разу прохання 

було розглянуто й прийнято наступне 

рішення: «Возвести Єлизавету Фальц-Фейн з 

вищезазначеним сімейством у спадкове 

почесне громадянство та видати їй 

встановлену на це звання грамоту з 

художніми прикрасами» [9, арк. 4]. Згідно з 

законами Російської імперії Є. Ф. Фальц-

Фейн повинна була сплатити податки за 

отримання грамоти. Навіть не зважаючи на 

те, що це не зазначається в архівних справах, 

можна вести мову про те, що вона сплатила 

згідно тарифам біля 330 руб сріблом: 30 руб – 

за саму грамоту, 240 руб – на розвиток 

торгівлі та промисловості, 60 руб – на 

розвиток благодійних закладів у Таврійській 

губернії. 

Останньою сходинкою на шляху станової 

трансформації родини Фальц-Фейнів стало 

отримання дворянства. Слід зауважити, що в 

Російський імперії дворянське звання не було 

однорідним, існувала своя класифікація: 

виділяли титуловане, спадкове та особисте 

дворянство. Досить вірогідним є той факт, що 

деякі з представників цього роду були 

особистими дворянами Російської імперії, 

хоча архівних підтверджень цьому поки що 

не виявлено. Справа у тому, що згідно 

законів Російської імперії на особисте 

дворянство мали право всі, хто дослужився 

до громадянського чину колезького асесора, 

або ті, хто отримав нагороди Святої 

Анни II, III і IV ступенів після 22 липня 

1845 р., Святого Станіслава II і III ступеня 

після 28 червня 1855 р., Святого Володи-

мира IV ступеню після 28 травня 1900 р. У 

родині Фальц-Фейнів цим вимогам відповідали 

Густав Іванович (дослужився до чину колезького 

асесора та мав нагороду – орден Святого 

Станіслава III ступеня), Олександр Іванович 

(дослужився до чину колезького асесора), 

Олександр Едуардович (був нагороджений 

орденом Святої Анни III ступеню) та 

Володимир Едуардович (нагороджений – 

орденом Святого Станіслава II і III ступеня 

та Святої Анни III ступеня) [18, с. 43, 91; 14, 

арк. 3-4]. Крім того, згідно закону, особисте 

дворянство поширювалося й на дружин цих 

чоловіків: Софію Богданівну (дружина Густава 

Івановича), Софія Степанівна (дружина 

Олександра Івановича). Необхідно ще раз 

підкреслити, що підтвердження цієї інформації 

поки що не знайдено в архівних матеріалах, 

а тому висловлюється у вигляді припущення 

за необхідними для отримання особистого 

дворянства умовами. 
Але ж є достовірна інформація про 

отримання статусу спадкового дворянства 
Російської імперії членами роду Фальц-
Фейнів. Першим членом роду, який отримав 
цей статус був Олександр Едуардович 
Фальц-Фейн (1864-1919). Він народився 
23 листопада в Чаплі Таврійської губернії і 
був хрещений 29 грудня 1864 р. [10, арк. 24]. 
О. Е. Фальц-Фейн був власником землі у 
Херсонській та Таврійській губернії. Він 
здобув освіту в Одесі та «витримав іспит в 
обсязі курсу шестикласного реального 
училища, про що йому педагогічною радою 
Одеського реального училища видано 
свідоцтво за № 678» [23, арк. 10-13]. Вищу 
освіту здобув у Берліні, закінчивши там 
сільськогосподарську академію [15, арк. 8]. З 
грудня 1886 року перебував на службі у 
відомстві Імператриці Марії як почесний 
член Херсонського губернського опікування 
дитячими притулками, а в 1913 році по 
вислузі років був возведений в чин 
колезького секретаря [11, арк. 32; 12, арк. 5]. 
За свою службу по відомству був 
нагороджений: орденом Св. Анни III ст., 
срібною медаллю на Станіславській стрічці, 
для носіння на грудях, височайше засновану 
в пам’ять 300-ліття царювання Дому Романових, 
світло-бронзовою медаллю для носіння на 
грудях. О. Е. Фальц-Фейн неодноразово 
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надавав меценатську допомогу різноманітним 
установам. В липні 1913 року Велика княгиня 
Марія Павлівна повідомила про «надання 
землевлас-ником Таврійської губернії 
Олександром Едуардовичем Фальцфейном в 
розпорядження Їя високості, як августійшого 
Президента Імператорської академії 
мистецтв, щедрого грошового 
пожертвування в розмірі 40 тис. руб. на цілі 
розвитку російського мистецтва». У зв’язку з 
цим вона висловила бажання подати на 
розгляд государя питання про надання 
О. Е. Фальц-Фейну з усім його низхідним 
потомством російського дворянства. Це 
клопотання підтримав й главнокеруючий 
землеустроєм та землеробством, який 
засвідчив перед імператором «про те, що 
великі заслуги, надані розвитку сільського 
господарства на Півдні Росії особисто 
О. Е. Фальцфейном і чотирма поколіннями 
його предків, повною мірою виправдовували б 
обдарування роду Фальцфейнів спадковим 
дворянством» [26, арк. 1]. Російський імператор, 
ретельно розглянув цю справу 23 серпня 
1913 року у Лівадії підписав указ СПРІ про 
надання О. Е. Фальц-Фейну разом з його 
низхідним потомством російського дворянства 
[23, арк. 1]. Треба зауважити, що на цей час 
новоспечений дворянин був одружений другим 
шлюбом з В. М. Єпанчиной і на цей час мав 
чотирьох дітей: двох від першого шлюбу та 
двох від другого. Згідно документам про 
отримання дворянства лише двоє дітей від 
другого шлюбу отримали дворянство разом з 
батьком: донька Таїсія та син Едуард 
(відомий сучасний меценат, нині живе у 
Ліхтенштейні) [23, арк. 3]. Двоє інших дітей 
залишились у статусі спадкових почесних 
громадян. Для отримання необхідних паперів, 
які б підтверджували його дворянське звання, 
О. Е. Фальц-Фейн разом зі своїм повіреним у 
справах О. О. Бертельсом досить швидко формує 
необхідну справу у складі 14 документів. 
Крім того, виступає з проханням до Депар-
таменту Герольдії про виготовлення для 
нього та його нащадків гербу та оплачує всі 
державні збори: 62 руб. в Міністерство 

юстиції на виготовлення гербу; в доход 
казни 15 руб. за свідоцтво про дворянство та 
15 руб. за герб [23, арк. 3, 5-16]. Герб був 
затверджений імператором 22 жовтня 1915 року 
у Царському Селі [25, арк. 11]. 

Друга частина сім’ї Фальц-Фейн, а саме: 
мати О. Е. Фальц-Фейна Софія Богданівна та 
його брати Фрідріх, Густав, Карл, Микола та 
Володимир Едуардовичі отримали спадкове 
дворянство у 1914 році, після приїзду царя 
до родинного маєтку Асканія-Нова. Указ про 
зачислення до цього стану С. Б. Фальц-Фейн 
та її синів був підписаний імператором 
14 травня 1914 року у Лівадії, 22 травня того 
ж року було затверджено у СПРІ, а у червні 
1915 року родина отримала необхідні 
свідоцтва [24, арк. 1, 13]. 

Особливо треба підкреслити, що згідно 
документам родина Фальц-Фейнів отримала 
лише спадкове, але ніяк не титуловане 
дворянське звання, тобто вони ніколи в 
Російський імперії не іменувалися ніякими 
титулами: князі, графи, барони тощо. Помилка, 
яка вкралась у більшість сучасних публікацій 
про родину Фальц-Фейнів, вірогідно, пов’язана 
з ім’ям Едуарда Олександровича Фальц-
Фейна. Справа в тому, що він дійсно є 
бароном, але ж цей титул він отримав не в 
спадок від свого батька О. Е. Фальц-Фейна, а 
від князя Ліхтенштейна Франца І. Він був 
послом Австрії в Росії і добре знав родину 
Фальц-Фейнів. Після революційних подій в 
Російський імперії Франц І запропонував 
родині оселитися в Ліхтенштейні та наділив 
їх, окрім баронського титулу, ще й певними 
привілеями [27, с. 337]. 

Таким чином, підводячи підсумки цього 
дослідження, треба зауважити наступне: по-
перше, й головне – помилковою щодо 
представників роду Фальц-Фейнів є назва 
барони; по друге, завдяки лише завзятості та 
наполегливості носіїв фамілії Фальц-Фейн 
вдалось пройти шлях від вільного колоніста 
до спадкового дворянина Російської імперії 
та заслужити повагу своїх нових спів-
вітчизників. 
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СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОЗНАВЧОЇ ДУМКИ 
ТА ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ 

В ІДЕЯХ ПИЛИПА ОРЛИКА 
 
 

Відображенням складності українського образу світу є правова система держави, 
яка віддзеркалює основні труднощі, що характеризують суспільне життя. Розглянуто 
розвиток правових ідей в Україні, що призвели Пилипа Орлика до створення першої 
Конституції в Європі, що зафіксувала концепції, до яких світ доростає лише на 
сьогодні, коли метою права, його змістом стає неповторність буття кожної людини, її 
цінність. 

Ключові слова: держава, ідеї, право, правова система, конституція, влада. 

 

Отражением многогранности украинского видения мира есть правовая система 
государства, которая отображает сложности, что характеризуют общественную 
жизнь. Рассмотрено развитие правовых идей в Украине, которые привели Филиппа 
Орлика к созданию первой в Европе Конституции, что отразила концепции, к которым 
человечество приходить лишь сейчас, когда целью права, его сущностью становится 
непревзойденность каждого человека. 

Ключевые слова: государство, идеи, право, правовая система, конституция, 
власть. 

 

The state legal system, reflecting the main difficulties of the social life, is the regeneration of 
the complexity of Ukrainian image of the world. Development of the legal ideas in Ukraine led 
Pylyp Orlyk to the creation of the first constitution in Europe that fixed conceptions, which the 
whole world reaches only today, when the aim of the right, its content are connected with the 
uniqueness of each human being. 

Key words: State, idea, right, legal system, constitution, power. 

 

 

Звертання до минулого України, яке ми 

спостерігаємо у наші дні, цілком виправдане. 

Адже ні історії, ні культури свого народу ми 

не маємо. Це пов’язане з тим, що Україна 

впродовж 700 років була у складі інших 

держав, в основному як нація колонізована. 

Тому вся її духовна культура була підпоряд-

кована інтересам колонізаторів і отримала 

відповідно відцензуроване відображення, яке 

відтворювало духовність крізь бачення  

панівної над нею нації. І лише на сьогодні ми 

маємо право побачити власну культуру 

своїми очима [1, с. 3]. 

Можна погодитися з відомим твердженням 

В. Винниченка, що історія України «неможливо 

читати без брому». Як і в інших народів, які 

перебували у становищі підлеглих, підкорених, 

у ній багато гіркого і трагічного. Тому часто 

у сучасному висвітленні історії духовного 

буття українців протягом сторіч домінує 

песимістичне світобачення [1, с. 3]. 

Варто звернути увагу на інший бік цього 

питання. Якщо за сторіччя поневолення 

українці зберегли себе як націю, свою мову, 

свою самобутність, то це свідчить про 

велику духовну силу народу, який не тільки 

зберігся, але й створив цінності, що 

збагачують світову культуру. 

Таким аспектом є проблема особистості. 

Як відомо, лише починаючи з XIX ст., ця 

проблема набуває помітного звучання у 

духовній культурі європейських народів. 

«Від Котляревського, Гулака, Малиневського 

через «братчиків» до нашого часу включно 

українська інтелігенція, за винятком кількох 

бунтарів, страждала і страждає на 

культурне позадництво. Без російського 

диригента наш культурник не мислить себе. 

Він здатний тільки повторювати зади, 
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мавпувати. Він ніяк не може втямити, що 

нація тільки тоді зможе культурно виявити 

себе, коли найде їй одній властивий шлях 

розвитку» [7, с. 471]. 

Сказане М. Хвильовим і на сьогодні 

звучить цілком сучасно – адже у тих спробах 

економічної, політичної і духовної розбудови 

постійно проголошується «позадництво», 

коли «за звичкою» продовжують українські 

державні та політичні діячі озиратися на 

«російського диригента» [1, с. 7]. 

Відлунням цієї рабської невільничої  

психології є непереборне тяжіння частини 

населення України до «сильної руки», яка хоч 

і буде владарювати, але, одночасно буде 

управляти, спрямовувати. Скеровувати , 

залишивши на долю українців лише роль 

послушенства. Звідси – сумніви і страх перед 

європейськими цінностями, що є цілком 

закономірним, оскільки саме ці цінності 

стверджували самостійну відповідальність і 

рішучість щодо власної держави, народу та й 

свого власного буття, інакше кажучи. Ту саму 

громадянську позицію, яку сповідують 

народи Європи, особливо ті, що не були 

скалічені тотальним диктатом радянської 

системи, або ж недовго перебували під її 

тиском [1, с. 7]. 

Відродженням складності українського 

образу світу є правова система держави, яка 

віддзеркалює основні труднощі, що характе-

ризують суспільне життя. 

Адже ще в дохристиянській і додержавні 

часи певні правові норми були сформу-

льовані у такій пам’ятці національної 

культури як «Велесова книга», і вже тут 

зафіксована основна ідея конституційних 

пошуків на землях України – орієнтація на 

моральні цінності добра, справедливості, 

істини. Все це виступає у формі закону, який 

регулює поведінку та вчинки людей, сам же 

закон, накреслений у звичаях, зафіксований в 

письменах «Велесової книги» [2, с. 145]. Крім 

закликів до єдності та поваги до традицій, 

помітне у цій пам’ятці різко негативне 

ставлення до греків. Це абсолютно недопус-

тимо у літературі християнській, де Візантія 

та Греція є найвищим авторитетом. Шанобливе 

ставлення до пантеону язичницьких богів 

незаперечно свідчить про те, що «Велесова 

книга» є пам’яткою дохристиянської епохи. 

Головний мотив твору – заклик до єдності 

русів, їх вірності своїй землі, своєму 

народові [2, с. 148]. 

Тому одна з найдавніших землеробських 

культур, так звана трипільська, виникає 

раніше, ніж грецька та єгипетська, десь, як 

зазначають сучасні вчені, близько VII тисячо-

ліття до н. е. А в ІІІ тисячолітті виникають 

протослов’янські племена, які були «мовними 

предками слов’ян», межі якої, відповідно до 

твердження чеського вченого Л. Нідерле, 

охоплювали на заході Верхню та Середню 

Віслу, на півночі – Прип’ять, на північному 

сході включала пониззя Березини і Десни, по 

Дніпру доходило до гирла р. Сули. На півдні 

рубіж праслов’янського світу йшов від 

Дніпра й Росі до верхів’їв Південного Бугу, 

Дністра, Пруту та Сену. 

Визнання слов’янської прабатьківщини 

надзвичайно важливе, оскільки дає змогу 

зафіксувати наявність на цьому терені, 

починаючи з трипільських часів, автохтонного 

населення. А це, своєю чергою підкреслює 

неперервність історичного зв’язку нинішніх 

українців з прадавніми трипільцями і дає 

підставу стверджувати, відповідно до новітніх 

археологічних даних, що вже в ІІІ тис. 

до н.е. на території України відбувається 

перше державне утворення на кшталт 

Крито-Мікенської культури [1, с. 13]. 

Переживши численні завоювання – від 

скіфів, сарматів і до готів, гунів та аварів 

включно, в V – на початку VI ст. слов’янське 

плем’я полян розпочало об’єднання слов’ян-

ських племен. Це і було започаткуванням 

проукраїнського етносу, який почав називатися 

Русь, а з ХІ ст. все частіше вживається інша 

назва – Україна, що походить від слова 

«край», тобто територія мешкання того 

народу, який проживає на цій землі. 

Таким чином, про український етнос 

виникає в кінці V – на початку VI ст., 

прабілоруський і прановгородських – у 

VIII ст., промосковський (проросійський) – у 

ХІ – ХІІ ст. 

У селянському середовищі, яке на той час 

домінувало на землях України, виробляються 

певні риси ментальності, в першу чергу 

орієнтовані на індивідуалізм (на відміну від 

російського «общинного колективізму») і 

породження тими багатими ґрунтами, які 

сприяли індивідуальному господарюванню 

[3, с. 155]. 
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Не останню роль у становленні індиві-

дуалізму відіграв і той факт, що, перебуваючи 

на кордоні між Європою і Азією, на 

перехресті шляхів, а значить, і нападницько-

військових, праукраїнці здавна, аж до 

XVIII ст., виходили орати свою землю зі 

зброєю при боці. Більше 2 000 років 

українець був вільною людиною, яка 

змушена була вирішувати свою власну долю, 

долю своєї сім’ї і свого народу самостійно, не 

сподіваючись на будь-яку допомогу. Це, 

своєю чергою, виховувало в українцеві 

почуття власної гідності та потяг до 

незалежності, до свободи [5, с. 158]. 

Варто відзначити, що в Україні звичаєве 

право відіграло надзвичайно важливу роль. 

Адже, перебуваючи сторіччями під владою 

інших держав та народів, українці зберегли 

свою самобутність у тих моральних вимогах, 

що були зафіксовані саме в нормах 

звичаєвого права. 

Водночас жодною мірою не варто не 

враховувати ранніх норм законів, які виступали 

у формі договорів – між окремими особами, 

окремими територіями, сільськими громадами. 

У давньоукраїнських письменних пам’ятках 

договір називається – ряд, мир, правда. Зміст 

таких договорів донесли до нас договори 

київських князів з греками. 

Спершу договори складалися в усній та в 

письмовій формі, а з кінця ХІІ ст. – тільки в 

письмовій. 

Ідеї суверенітету народу є головними в цих 

законодавствах. І саме вони знайшли законо-

давче утвердження у першому кодифі-

кованому документі Русі, який є вінцем 

правової думки того часу – «Руської правди». 

До наших днів дійшло близько 100 списків 

«Руської правди», які були поділені на три 

редакції – коротка, просторова і скорочена з 

просторової. Коротка редакція включає Правду 

Ярослава та Ярославичів, а просторова – всю 

коротку та доповнення до неї, зроблені до 

ХІІ ст. 

Ознайомлення з західноєвропейським 

тогочасним правом дає можливість дійти 

висновку, що правові норми, зафіксовані в 

«Руській правді», складали достатньо 

розвинену систему, незаперечно прогресивну. 

Це проглядається у низці статей та положень, 

викладених у зафіксованих правових нормах 

«Руської правди». Практично ліквідована 

смертна кара, яка замінена на право викупу. 

Навіть можна простежити становлення цієї 

гуманістичної ідеї. 

Як бачимо, ті принципи, до яких ішла 

світова правова думка впродовж сторіч, 

лише у XVIII ст. фіксуються у ряді 

конституційних норм, коли основною 

цінністю стає людське життя та права 

індивідуума і, що було найповніше відтворене 

в Декларації прав людини та громадянина. 

Прийняті Установчими зборами Франції 

4 серпня 1789 року, виникає в духовній 

культурі Русі ХІ – ХІІ ст. в принципах та 

ідеях, висловлених у статтях «Руської правди». 

Цілком закономірно, що це стало 

завершенням того соціального процесу, який 

сформувався на землях Русі і про який йшла 

мова вище. Ідеї «Руської правди» отримали 

значне поширення на землях Великого 

князівства Литовського, до складу якого 

водила Україна, починаючи з ХІІІ ст. 

[1, с. 20]. 

Військово-демократичні принципи, на 

яких будувалася Литовська державність, 

відповідали руському духовному буттю. 

Все це і знайшло продовження у 

становленні нової правової системи, яка 

отримала назву Литовського статуту і тією 

чи іншою мірою прямувала шляхом 

західноєвропейської культури. 

Отже, основним авторитетом, який визначав 

правові норми в Литовській державі, була 

«Руська правда», тим більше, що українці і 

були більшістю населення. Основним 

принципом, неодноразово відображеним у 

так званих «привілеях», був – «ми старини 

не рушимо, новин не вводимо». І все ж статті 

«Руської правди»доповнювалися звичаєвим 

правом. А от єдиною формою писаного 

закону водночас були «привілеї». 

Різноманіття правових норм різних земель і 

територій потребувало певної кодифікації. 

Таку спробу зробив Великий князь Казимир, 

видавши Судебник в 1468 році, де 

проголошується ідея рівності громадян усіх 

верств перед законом, заперечується відпові-

дальність дітей та дружин за злочин батька. 

У містах поширюється Магдебурзьке 

право, яке, зі свого боку, підтверджувало 

незалежність від влади князя кожного 

міського магістрату, починаючи з ХІІІ – 

ХІV ст. 
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Із ХІІІ-ХVІ ст. Магдебурзьке право 

поширюється на землях Литовській,  

Польській, Українській. Водночас дослідники 

його відзначають, що воно ніколи не діяло, 

так би мовити, у чистому вигляді, завжди при 

цьому враховувалися місцеві звичаї, хоча в 

статті, які стверджували особисту відповідаль-

ність кожного громадянина міста, цитувалися 

та й використовувалися у суді [1, с. 35]. 

Всі ці різноманітні правові норми у ХІV ст. 

зрештою були кодифіковані і упорядковані у 

Литовському статуті, в його трьох редакціях 

(1529, 1568, 1588). І що дуже важливо – всі ці 

редакції були зроблені руською мовою, тобто 

тогочасною українською. 

Але нас цікавить інша сторона цього 

питання, а саме – гуманістичний зміст 

законодавства, яке відображало зміцнення 

індивідуально-суб’єктної сторони суспільного 

життя. 

На жаль, з кінця ХVIII ст., коли була 

ліквідована автономія земель Лівобережної 

України та здійснені три поділи Речі 

Посполитої, Правобережна Україна повністю 

входить до Російської імперії і втрачає всі 

окремішні правові норми. 

Для України, як і для інших народів, які 

потрапили до колонізаційного поневолення, 

визначальною і вирішальною в їх долі завжди 

була воля «центру», тобто колонізатора. І 

лише можна дивуватися і захоплюватися тим 

фактом, що українці, які зазнали 750 років 

втрати власної державності все ж не 

розчинилася, не загинула під тиском 

колоніальних режимів. 

Боротьба за це національне самоусвідомлення 

розпочинається ще з ХІІІ ст. і лише в ХХ ст. 

отримує певну практичну реалізацію. Варто 

відзначити, що ця боротьба велася в дуже 

несприятливих умовах не лише зовнішнього 

порядку, але, й не меншою мірою внутрішніх 

ситуацій. 

Одним із центральних питань, що 

привертають увагу мислителів Європи і 

стають надзвичайно гострим для України, 

були державно-правові питання. 

Найяскравіше втрата етнічної та націо-

нальної самостійності проявилася в політичній 

та правовій сферах. Починаючи з Юрася 

Хмельниченка та Івана Виговського і 

завершуючи Іваном Мазепою та Кирилом 

Розумовським Москва невтомно і несхибно 

проводила політику обмеження українських 

прав і злиття українців з російською 

ментальністю аж до розчинення в ній. 

Вирішальним у цьому сенсі виявися період, 

який випадав на середину XVII – початок 

XVIII ст. [4, с. 106]. 

Почалося це з так званих «Статей Богдана 

Хмельницького», які були прийняті на раді 

27 жовтня 1659 року. 

Таким чином, всі ті права, за які 

проливали українці кров, були зневажені, що 

викликало хвилю обурення практично всіх 

кіл населення України. 

Важливе місце у встановленні правознавчої 

думки в Україні є феномен Пилипа Орлика 

та його Конституція, яка була написана в 

1710 році, майже за 80 років перед 

Конституцією США. 

Конституція Пилипа Орлика мала дві 

частини: декларативну та, власне, суспільний 

договір, який складався з 16 пунктів. 

Перше, на що орієнтована Конституція, – 

це проблема встановлення національного 

суверенітету, визначення території української 

держави, забезпеченням демократичних прав 

людини. 

Що вирізняло цю Конституцію – це те, 

що законодавча (Генеральна рада, що 

повинна була скликатися тричі на рік), 

виконавча (сам гетьман і генеральна 

старшина в цілому) та судова влада 

виступали в єдності. «Цим були вироблені 

незначні ще в Європі демократичні засади 

суспільного життя… У ряді статей 

йдеться про встановлення парламентської 

республіки, в якій має постати загальне 

виборче право, виборність усіх цивільних і 

військових посад і принцип поділу влади на 

законодавчу, виконавчу та судову», – 

відзначає відомий український вчений-

юрист О. Ф. Фрицький [6, с. 60]. 

Єдність цю можна пояснити тим, що не 

виділені основні структурні державні 

складники в Україні на той час. 

Те, що різко відокремлює Конституцію 

Пилипа Орлика від інших європейських, – 

це досить заглиблене включення в історію 

нашого народу. Та й не могло бути інакше, 

оскільки навколо національно-ідентичних 

питань кривавились всі події XVI – 

XVIII ст., і основною ідеєю цих подій була 

«золота вольность» як суспільно-народної. 
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Державної, з одного боку, а з другого – 

особистої ідеї [1, с. 89]. 

Розвиток правових ідей в Україні, що 

привели Пилипа Орлика до створення першої 

Конституції в Європі, що зафіксувала 

концепції, до яких світ доростає лише на 

сьогодні, коли метою права, його змістом 

стає неповторність буття кожної людини, її 

цінність. 
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МОДИФІКАЦІЇ ЯЗИЧНИЦТВА 
В СУЧАСНОМУ НЕОЯЗИЧНИЦТВІ 

 
 

Порівняння сучасного неоязичництва з відтворюваним ним язичництвом. Подібні 
спроби відтворення архаїчних культів, призводять до появи зовсім нових культів, які 
лише за зовнішнім обрядовим фасадом нагадують язичництво. 

Ключові слова: язичництво, неоязичництво, неорелігійні рухи, культи. 

 

Сравнение современного неоязычества с воссоздаваемым им язычеством. 
Подобные попытки воссоздания архаических культов приводят к появлению 
совершенно новых культов, которые только по внешнему обрядовому фасаду 
напоминают язычество. 

Ключевые слова: язычество, неоязычество, неорелигиозные движения, культы. 

 

The contemporary neopaganism is compared with the paganism it reconstructed. The results 
of such attempts of the reconstruction of the archaic cults are the absolutely new cults which 
merely in their outward rite form resemble paganism. 

Key words: paganism, neopaganism, neoreligious movements, cults. 

 

 

У другій половині XX – початку XXI ст. 

все більш помітним неорелігійним прошарком у 

світі стає неоязичництво, яке виникло як 

протистояння християнській традиції та її 

цінностям. Неоязичники не мають власної 

історії, а тому змушені вдаватися до 

самостійного історичного міфотворення для 

освячення своєї віри. Слід також зазначити, 

що це явище «постмодерну», яке, не 

враховуючи різні культурні та територіальні 

межі, виникло та поширилось майже на 

всьому територіальному просторі Європи, 

Росії та США. Переставши бути християнами, 

представники цієї течії постають перед 

питанням про власну ідентичність в 

культурному контексті свого існування. А 

тому, головним аспектом створення неоязич-

ницької історико-культурної ідентичності є 

встановлення асоціацій з автентичними 

язичницькими культурами та запозичення 

їхнього фасаду релігійних ідей та ритуалів. 

Серед багатьох дослідників з теми 

неоязичництва слід зазначити таких авторів 

як: Ю. Антонян, Д. Базик, Т. Р. Беднарчик, 

А. Гайдуков, А. Я. Гуревич, А. Колодний, 

И. Б. Михеєва, прот. Ю. Мицик, Л. С. Пушная, 

А. А. Саракаєва, И. А. Севастьянов, Е. С. Силаков, 

прот. А. Слюсаренко, Ю. О. Стельмашенко, 

Е. А. Хмеленок, Р. В. Шиженський, В. Шни-

рельман, Е. А. Ягафова. Окремо слід зазначити 

послідовників неоязичництва – Я. Оріон, 

В. Шаян, Л. Силенко, Г. Лозко, М. Шкавритка, 

С. Кокряцький і т.д. 

Мета написання статі є порівняння 

сучасного неоязичницького руху з 

відтворюваним ним язичництвом, в ході 

дослідження якого, ми намагатимемось 

показати їхню невідповідність, шляхом 

аналізу обрядів, вірувань та світогляду. 

Під неоязичництвом слід розуміти 

сукупність релігійних, парарелігійних, 

суспільно-політичних та історико-культурних 

об’єднань і рухів, які звертаються у своїй 

діяльності до дохристиянських вірувань і 

культів, обрядових і магічних практик, та 

займаються їх відродженням і реконструк-

цією [2, c. 229; 6, c. 59]. Приставка «нео-» 

позначає насамперед перервану традицію, 

яка після тривалого періоду домінування 

християнства, а потім атеїстичної ідеології, 

збереглася лише в фрагментарному вигляді. 

Враховуючи це, слід говорити не стільки про 

відродження традиційного язичництва, 

пам’ять про яке все ще місцями зберігається 

на побутовому рівні, скільки про пропаганду 

власне неоязичництва, покликаного вирішити 
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всі сучасні проблеми суспільства та 

особистості [8, c. 68; 3, c. 111]. Також 

характерною рисою для неоязичництва є 

переважно «міський» характер, оскільки воно 

виникло і розвивається в містах. Цікавим є те, 

що сучасні неоязичники є носіями саме 

міського менталітету [14]. У цьому розумінні 

неоязичництво стає «неорелігійною органі-

зацією», штучно створюваною міської 

інтелігенцією з фрагментів стародавніх 

локальних вірувань та обрядів з метою 

«відродження національної духовності». 

Тобто конструювання ідеологічної основи 

для нової соціально-політичної спільноти, що 

більш відповідає умовам модернізації. Саме 

тому своїми союзниками неоязичництво має 

представників ряду міських субкультур: 

фемінізму, екологізму, субкультури сексуальних 

меншин. Таким чином, хоча самі неоязичники і 

прагнуть відродити традиційні язичницькі 

цінності та з їх допомогою протистояти 

сучасній бездуховній масовій культурі, 

насправді ж виходить, що неоязичницький 

рух є породженням цієї культури, як одна з 

можливих «мов» опису реальності. При 

цьому слід враховувати, що політичні 

уподобання, релігійні вірування та екологічна 

спрямованість неоязичництва є вторинними 

по відношенню до системи координат, яка 

задана сучасною культурою [4, c. 6]. 

Таким чином, із самого початку свого 

оформлення і становлення неоязичництво 

виявляється надзвичайно політизованим і має 

ряд характерних рис, які відтворені у 

численних модифікаціях, серед них можна 

зазначити такі: 

– агресивний націоналізм (якщо це 

слов’янські течії, то антиамериканізм), 

оформлений в концепцію «глобального 

протистояння»; 

– державність, або імперськість, із 

притаманним мілітаризмом та екстремізмом; 

– відсутність економічної доктрини; 

– захоплення старожитностями, під якими 

розуміють і ототожнюють давні арійська 

традиції, і започаткований звідси расизм; 

– активна експлуатація екологічної 

проблематики [3, c. 111]. 

В багатьох неоязичницьких виданнях 

підіймаються та висвітлюються в різних 

варіаціях питання про походження першопредків 

та прабатьківщини. Тут в якості основної (і 

єдиної) подається теорія про багатотисячо-

літню історію арійців (причому майже всі 

організації виводять саме від них своє 

коріння). Слов’янські неоязичники, наприклад, 

ведуть свій рід від Арія – сина Дажбога – 

сина Сварога. Прабатьківщиною слов’ян 

найчастіше виступає Арктида – полярна 

прабатьківщина індоєвропейців-арійців, 

«засновників індійської цивілізації». Безза-

стережне прийняття відповідних положень 

про походження слов’ян від арійців дозволяє 

залучати до духовної спадщини слов’ян 

тексти: старшої Едди та гімни Рігведи. 

Своєрідними сакральними текстами 

слов’янського неоязичництва стали «Велесова 

книга», «Слов’янські Веди», «Книга Коляди», 

справжність яких науково не доведена, але 

це не викликає жодних сумнівів у неоязичників. 

Адже майже вся реконструйована ними 

культова атрибутика – теж переважно їх 

власні домисли [8, c. 70; 9, c. 68]. 

Значний масив досліджень неоязичників 

стосовно світогляду та походження слов’ян, 

їх вірувань, традицій, прабатьківщини 

досить грубо та вільно використовують 

наукові праці про слов’янське язичництво. 

Вільне тлумачення існуючих даних є 

характерним для багатьох неоязичницьких 

груп, адже, маючи приклад сумнівної 

«Велесевої книги», відповідно за тим же 

принципом пояснюється ті чи інші культові 

обряди, вірування та їх значення [12, c. 75]. 

У багатьох випадках матеріал залучається 

лише для обґрунтування тез про найбільшу 

роль аріїв у світовій історії, яка є виключно 

історією боротьби з «інородцями» та їх 

«поплічниками». Навіть вільно викладені 

відомості з курсу генетики  (без всякого 

логічного зв’язку) можуть виправдовувати 

відверто расистські положення. 

Можна припустити, що неоязичництво є 

закономірним явищем свого часу. Так, 

наприклад, у період його появи стали 

набувати загальної популярності окультизм, 

йога, індуїзм, пошуки історичних коренів 

аріїв на Тибеті, теософські вчення, віра в 

Шамбалу. Окультні знання, поєднуючись з 

«національною ідеєю» та розмитими ідеями 

про містичне походження німецького 

націоналізму, мали великий вплив на процес 

формування сучасного неоязичництва [3, 

c. 112]. При цьому не дивно, що пошуком 
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«арійських коренів» захоплені майже всі 

неоязичники (німці, вірмени або слов’яни), 

так як вся їх релігійність носить відверто 

етнографічний, а то й расистський характер 

[1, c. 112; 14]. 

Побудована на арійському міфі, ідентич-

ність неоязичників являє собою досить 

цікавий феномен. Вона в цілому протистоїть 

християнській ідентичності, спростовуючи в 

першу чергу ряд суто християнських 

цінностей, як-то: покірність долі, жертовність, 

відмова відповідати ударом на удар, 

всепрощення і любов до ворога. Натомість, 

пропонуючи: войовничість, вміння захищатися і 

відповідати ударом на удар, тобто якості, які 

нібито властиві саме арійцям. Розуміючи 

християнство, як чужу, привнесену ззовні і 

насильно насаджену віру, яка бере початок 

від іудаїзму, – можливо саме в цьому 

контексті розвивається у неоязичників 

антисемітизм [14]. 

Перш ніж перейти до аналізу компонентів 

неоязичницького світогляду і ритуальних 

практик, необхідно згадати ще декілька 

обставин стосовно внутрішніх організаційних 

процесів. У переважній своїй більшості 

неоязичники слабо інституціоналізовані, вони 

практично не докладають зусиль до 

створення своєї структури з осередками в 

різних регіонах. Якщо такі з’являються, то в 

основному завдяки місцевим ентузіастам чи 

мандрам волхвів. Зв’язки між групами носять 

скоріше родинно-дружній характер, ніж 

ієрархічний. У принципі, щоб сповідувати 

неоязичництво, зовсім не обов’язково бути 

членом групи, відвідувати збори, святкові 

ритуали. Іноді світоглядні розбіжності 

адептів або особисті проблеми із спілку-

ванням призводять до того, що вони можуть 

припинити контакти з членами тієї чи іншої 

групи, з їх жерцями, хоча при цьому не 

перестануть вважати себе язичниками. Є 

приклади неоязичницьких груп, які взагалі не 

планують та не бажають приєднуватись чи 

налагоджувати зв’язки з іншими подібними 

угрупованнями [1, c. 110]. Склад громад 

неоязичників цілком підтверджує тезу 

В. Шнирельмана про те, що «неоязичництво є 

сферою діяльності переважно міської, сильно 

секуляризованої інтелігенції, яка сприймає 

релігію передусім як культурну спадщину» 

[14; 1, c. 107]. 

Система ритуалів неоязичників цікава 

головним чином тим, що знаходиться в 

процесі постійного формування, хоча в ній 

ми можемо прослідкувати ряд стійких 

атрибутів, символів, мовних формул, 

послідовність дій. Вся система включає в 

себе головним чином ритуали річного 

святкового циклу та ритуали життєвого 

циклу (хрещення, укладення шлюбу та 

похорони). 

Можна зазначити, що в ритуальній 

практиці неоязичників найбільш розроблені 

саме свята річного циклу, головним чином 

тому, що більшість з них скопійовано з 

народних свят, які мають свої християнські 

аналоги в церковному календарі. Але слід 

зазначити, що неоязичники не намагаються 

задіяти усі свята та обряди, які поширені в 

сучасній народній практиці і які можливо 

було б реконструювати, наприклад, по 

етнографічній літературі. В основному це 

тільки ті обряди, які є більш-менш 

загальними для всіх регіонів тієї країни, де 

знаходиться їх осередок. 

До двох основних, і можливо, найпоши-

реніших обрядів, що практикуються сучасними 

жерцями (волхвами), слід віднести обряд 

розхрещення та обряд ім’янаречення. 

На думку одного з представників 

слов’янського неоязичництва волхва Богуміла, 

«обряд розхрещення проводиться для 

зняття з особи тих навіяних чар, що були 

накладені на нього під час хрещення». Перед 

описом деяких особливостей даного обряду 

слід навести слова ще одного з лідерів 

неоязичницької громади «Світло Сварога», 

він так характеризує даний обряд: «Цей 

обряд не є канонічним, і його виконання 

залежить від конкретних людей. Найголовніше – 

вловити суть обряду, і не обов’язково 

притримуватись детально цього опису, 

важливо зрозуміти його суть. Подальше 

зробить сама Природа та її Духи, а боги 

Русі допоможуть». Тобто, будь-який так 

званий волхв може провести «процес 

очищення» в ліпшій для нього формі, 

переслідуючи перед усім власне саме свої 

«обрядові» рамки [13, c. 141]. 

В основі «розхрещення» покладено 

дійство, безумовно вигадане сучасними 

неоязичницькими лідерами, яке не містить 

під собою будь-якої історичної основи. Ми 
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можемо назвати це – «обряд-перевертень», 

скопійований з християнського хрещення, так 

би мовити запозичений у ідеологічних 

супротивників язичників. Головним елементом 

дійства є вода, в яку занурюються для 

очищення. Далі, вимовляється змова: «Хрещення 

від себе видаляю, рабський нашийник ламаю, 

я не раб, а онук богів Руських!». Потім неофіт 

повинен власноруч проколоти собі палець, 

видавити декілька крапель крові в воду і 

продовжити: «Кров Богів-Предків в моїх 

жилах тече, Чиста Вода первозданність 

поверне!». Після цього вимовляються наступні 

рядки: «Хрещення вода заподіяти допомогла, 

його ж вода і змити змогла!». Потім адепт 

занурюється з головою під воду і тримається 

там секунд двадцять, потім виринає: 

«Хрещений пішов, онук Богів Руських в 

природу ввійшов! Прийми, Мати-природа, 

(ім’я), почуйте Великі Древні Боги!». І вже 

готовий «язичник» виходить з ванни (чи 

водойми), читає відозви до богів і т.д. 

Очищення закінчується підключенням нео-

язичника до природи за допомогою магічних 

предметів (крейди, серпа, крові) і проханням 

до богів про усиновлення адепта [13, c. 140]. 

Отже, обряд розхрещення, що практикується 

сучасними слов’янськими неоязичницькими 

громадами, являє собою абсолютно нове 

явище, що характеризується, по-перше, част-

ковим копіюванням і зміною християнського 

обряду хрещення (використання води в 

обрядовій практиці, натільних оберегів, 

освячення новоотриманого адепта знаками 

язичницьких богів і т. д.). 

По-друге, смислове навантаження дій як 

волхва, так і майбутнього адепта під час 

проходження «обряду-перевертня» пронизане 

вкрай негативним ставленням до 

християнства. Подібні спроби придушення, 

неприйняття і приниження іншої релігії були 

в принципі неприпустимі в політеїстичних 

суспільствах як стародавнього світу, так і 

середньовіччя. 

І якщо історичне язичництво ототожнювало 

людину з природним єством або певними 

його фрагментами (фетишизм, анімізм як 

прояви подібної самоідентифікації), то 

сучасну культуру неоязичників відрізняє 

екоразмірне мислення, яке направляє 

людське співтовариство на подолання будь-

яких принципових відмінностей між ним і 

цілісним біосферним комплексом. Тобто 

зміна антропоцентричної (антропоморфної) 

установки на біосфероцентричну (біоморф-

ну) свідчить про епохальну відмінність 

неоязичників від відтворюваних ними 

архаїчних культів [4, c. 84]. 

Також цікавим є той факт, що народності, 

які змогли зберегти язичництво і в яких 

немає культурного розриву з цими 

віруваннями, зокрема індіанці, критикують 

неоязичників за спроби відтворити їх 

ритуали поза відповідного культурного, 

лінгвістичного, соціального та 

психологічного контексту. Так, наприклад, 

знахарка з племені апачів пояснює: «Не 

можна практикувати індіанську медицину, 

... якщо ви не були виховані певним чином. 

Потрібно мати тут коріння, родичів, 

людей, які знають, як лікувати, які 

розкажуть вам історію цієї медицини, як 

вона застосовувалася. ... Ці речі не вивчиш 

за чотири чи п’ять днів» [7, c. 144]. 

Іншими словами, індіанці сприймають 

свою релігію як невідривну частину свого 

біологічного і соціального існування, свого 

генетичного досвіду, тоді як сучасні 

неоязичники розглядають її більше як суму 

знань, які можуть бути засвоєні та 

застосовані ким завгодно не враховуючи їх 

контексту. І в цьому вони демонструють 

ментальні моделі, притаманні більш 

модерністській і постмодерністській західній 

цивілізації, а не широко декларовані ними 

язичницькі принципи [7, c. 144]. 

Отже, запозичуючи релігійні звичаї, 

неоязичники не намагаються зрозуміти 

культуру з її власними цінностями, 

обмеженнями і менталітетом, а створюють 

для себе нову колективну ідентичність. Вони 

не стільки наближаються до язичницьких 

цивілізацій, скільки цілеспрямовано дистанцію-

ються від християнської культури, своїх 

сімей і свого дитинства. Їх міф про інші 

народи може бути негативною реакцією на 

церкву чи синагогу, де вони знаходились 

раніше або на розуміння історичної поразки 

язичництва (якщо людина була атеїстом) [5, 

c. 7-9]. Нова ідентичність, яка створена на 

основі широких і довільних культурних 

запозичень, залишається переважно буржуазною 

або так би мовити «білою». А тому вона 

розділяє загальну картину світу, і їй більш 
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властиві способи мислення сучасного сус-

пільства [7, c. 146]. 

Основним, на наш погляд, розходженням, 

наприклад, між російськими, українськими чи 

білоруськими неоязичницькими організаціями є 

напрямок вектора діяльності: якщо перші, 

прагнучи відродити язичницькі традиції і 

вірування, орієнтуються на весь слов’янський 

світ, то другі як би дублюють політику уряду, 

відмежовуючись від Росії [10, c. 48; 6, c. 9-12]. 

Розглядаючи організаційне оформлення 

неоязичницького руху України, відзначимо, 

що серед зареєстрованих у Державному 

комітеті в справах національностей та релігій 

на січень 2011 р. фігурують 13 релігійних 

організацій неоязичницького спрямування: 

Релігійний центр ОСІДУ Рунвіри, Релігійний 

центр силенкіян, Собор Рідної Української 

віри, Незалежні громади Рідної Віри, 

Релігійний центр об’єднань рідної віри 

України, Давньослов’янська Церква, Онуки 

Дажбожі, «Родове Вогнище Рідної Право-

славної Віри», Слов’янська духовна течія 

«Великий Вогонь», «Руське Православне 

Коло», Громада язичників «Сіверяни», 

Громада «Руси», Громада «Трійця». 

Дійсно цікавим в становленні українського 

неоязичництва є розмежування його умовно 

на дві групи, які яскраво виділяються за 

прошарком культурного відтворення, та за 

ставленням до Православної церкви. Перша 

група достатньо представлена вищеназваними 

організаціями і орієнтована на відродження 

слов’янської культури. Друга група, яка 

спрямована на відродження козацтва, впро-

ваджуючи в це відродження окультні складові, 

схиляється до язичного світорозуміння  

характерників (химородників, галдовників чи 

заморочників). При цьому їх ставлення до 

Православної церкви не може бути ворожим, 

що обумовлено історичною спадщиною 

козацтва. Тому вони щиро вірять в те, що ті 

давні язичні знання не знищені, а сховані у 

православних монастирях і за зразком 

східних буддистських монастирів тайно 

передаються лише обраним. Таке ставлення 

обумовлює формальне визнання Православної 

спадщини козацтва і в той же час дозволяє 

легітимувати свої неоязичні практики, які 

також складені відповідно до етнографічних 

описів та власного розуміння. Свою систему 

вони частіше називають «Спас» та різними 

його варіаціями «Слов’янський-Спас», «Спас-

Причорномор’я» та ін. Так, наприклад, 

«Спас-Причорномор’я» цю систему описує 

таким чином: «Спас – особливий стан 

психіки, в яке свідомо входить людина для 

розкриття своїх надприродних сенситивних 

здібностей для вирішення неординарних 

завдань, які не мають рішення звичайними 

методами» [12]. 

Важливим елементом у залученні молоді 

до неоязичницьких угрупувань служать 

бойові мистецтва. Секції слов’яно-горецької 

боротьби, «лютого бою» або системи 

«Спас», як козацького бою, прагнуть 

створити в кожній громаді. Тому подібні 

секції можуть стати головним ядром 

неоязичницької громади, засобом залучення 

нових членів та водночас і рекламою. 

Незважаючи на позитивний вплив гуртків 

бойових мистецтв, слід зазначити, що тут 

може відбуватися небезпечне пов’язування 

ідей відтворення бойових мистецтв і 

бойового духу предків русів чи козаків з 

ідеями войовничих націоналістів [10, c. 47]. 

Таким чином, спроби відтворення 

язичницьких культів закінчуються створенням 

нових культів, які лише за зовнішнім 

фасадом нагадують архаїчні культи. Внутрішня 

антропоцентрична складова язичництва 

залишається поза увагою серед сучасних 

неоязичницьких груп, їх уподобання більше 

схиляються до екоразмірного мислення, що 

є характерною рисою саме для нашого часу. 

Цікавим є ставлення етносів (які залишились 

носіями язичницьких вірувань) до неоязичників 

та їх спроб «відтворення» чи «запозичення» 

культових практик. Неприйняття та обурення 

цих етносів до подібних спроб «відтворень» 

яскраво пояснює, наскільки змогли наблизитись 

до язичництва неоязичники. Таке ставлення 

обумовлене тим, що вірування язичників не 

є лише сумою знань, яку кожний ліпший 

може відтворити, а є невідривною частиною 

їхнього біологічного і соціального існування. 

Наявність же можливості у неоязичних 

волхвів конструювання культу, культових 

практик та наповнення їх власним 

розумінням породжує численні неоязичні 

модифікації язичництва, які навіть між 

собою перебувають у суперечці. 
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На початку ХХІ ст., й особливо після 

ухвалення основного регулюючого закону в 

пам’яткоохоронній галузі України – Закон 

України «Про охорону культурної спадщини», 

знову пожвавилося обговорення пріоритетів 

збереження та охорони пам’яток в Україні. 

Окремі аспекти окресленої теми знаходили 

висвітлення в публікаціях таких дослідників, 

як В. Акуленко [1], В. Вечерський [2; 3], 

В. Горбик [4; 5], Г. Денисенко [4; 5], 

С. Заремба [8]. 

Метою даної статті є спроба висвітлення 

проблем українського законодавства, щодо 

охорони культурної спадщини України. 

Так В. Акуленко відзначав, що «Україні, 

яка визнала верховенство міжнародного 

права над внутрішнім, доцільно внести 

відповідні корективи до законодавства про 

порядок встановлення і зняття монументів, 

які мають бути гармонійним аспектом в 

історико-архітектурному середовищі, а не 

суверенним ідеологічним гранітним домінантом». 

Здійснення ідеологічної конверсії монумен-

тальної пропаганди вчений пропонував 

зробити задля «деполітизації і ренесансу 

українського мистецтва і культури, необхідно 

для утвердження незалежності держави» 

[1, с. 324-325]. 

На думку дослідника, українцям варто 

було б запозичити розумний досвід із 

законодавчої практики Франції щодо 

вирішення фінансових і організаційних 

проблем збереження культурної спадщини, 

де «пам’ятки минулого, порівняно з нашими, 

перебувають у зразковому стані». Там, як 

зазначає В. Акуленко, «держава взяла курс 

на заохочення промислового меценатства, 

тобто на залучення до реставрації 

пам’яток культури капіталів великих фірм, 

яким це також вигідно (податкові пільги, 

реклама, престиж)» [1, с. 337]. 

Акцентуючи увагу на проблемах 

відомчого характеру, створення центральних 

і регіональних органів збереження та 

охорони пам’яток, учений окремо зупиняється 

на церковних пам’ятках. Він справедливо 

відзначає, що Закон України «Про свободу 

совісті та релігійні організації», відновивши 

історичну справедливість щодо репресованої 

церкви, надав їй статус юридичної особи й 

повернув тотально секуляризовані жовтнем 

1917 року собори, костели, синагоги й 

мечеті, над якими понад сім десятиліть 

глумився і які нівечив войовничий атеїзм, 

що цим самим «по суті відкрито шлях до 

врятування багатьох пам’яток архітектури, 

адже щоб від реставрувати їх, держава в 

сучасних кризових умовах не має ні коштів, 

ні можливостей» [1, с. 338]. 

Однак, те, що релігійним організаціям 

надано право засновувати для цього 

реставраційно-будівельні підприємства, 

В. Акуленко пропонує оцінювати зважено. 

«За досить песимістичними прогнозами 
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фахівців, – пише він, – невдовзі більшість 

переданих церкві культових споруд у разі 

нефахової реставрації будуть зіпсовані, 

особливо це стосується давнього малярства». 

На думку вченого, «принцип законності 

вкотре дає збої і збереження пам’яток 

лишається на тому самому низькому рівні до 

чергового емоційного сплеску-протесту 

громадськості». У цьому контексті В. Акуленко 

слушно актуалізує потребу встановлення 

дієвого і «творчого» контакту між органами 

охорони пам’яток, релігійними організаціями 

й реставраційними установами. В цьому він 

вбачає гармонію релігійного і світського 

аспектів відновлення й збереження історико-

художньої цінності пам’яток, їхньої краси 

[1, с. 340]. 

Унаслідок більш як десяти років дискусії 

про потребу єдиного державного органу в 

українській пам’яткоохоронній справі в 

березні 2002 р. постановою Кабінету Міністрів 

України було, зрештою, створено центральний 

урядовий орган, який зосередив у своїх руках 

охорону нерухомих пам’яток України. 

Офіційно він має назву «Державна служба 

охорони культурної спадщини» (яка з 2006 р. 

має назву «Державна служба з питань 

національної культурної спадщини»), входить 

до складу Мінкультури і мистецтв України 

(нині Міністерство освіти і науки культури та 

туризму України) й фінансується за його 

рахунок. У межах компетенції цієї служби 

знаходяться розробка та подання на 

погодження з Міністерство освіти і науки 

культури та туризму України проектів 

державних програм охорони культурної 

спадщини, ведення Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України, виявлення, 

дослідження та документування об’єктів 

культурної спадщини, ведення списків цих 

об’єктів, підготовка пропозицій щодо вилучення 

пам’яток із Державного реєстру нерухомих 

пам’яток України, забезпечення підготовки 

подання Кабінету Міністрів України пропозицій 

щодо занесення у зазначений реєстр пам’яток 

національного значення, обґрунтування пропо-

зицій про знесення, зміну та переміщення 

(перенесення) пам’яток тощо [10]. 

Так, В. Горбик і Г. Денисенко переконані, 

що «Сучасний підхід до збереження й 

використання культурних цінностей неможливий 

без організаційних і структурних змін, без 

удосконалення системи державного управління 

пам’яткоохоронною справою» [4, с. 139. 

Цілком очевидно, що теоретичною (як 

власне і практичною) проблемою номер 

один у цій площині є інтенсивний обмін 

думками працівників державних установ у 

галузі збереження та охорони нерухомих 

пам’яток в Україні, а також представників 

громадських та наукових організацій, які 

безпосередньо, на професійному рівні, 

займаються цими питаннями. 

Надзвичайно цікавими у цій площині є 

думки В. Вечерського. У контексті вивчення 

сучасного стану державного забезпечення 

збереження та охорони архітектурної 

спадщини України дослідник пропонує 

широку серію роздумів стосовно того, чому 

він є таким, і власне яким може бути цей 

стан у державотворчій перспективі. 

На початку роботи «Втрачені об’єкти 

архітектурної спадщини України» (2002) 

В. Вечерський згадує теорію львівського 

мистецтвознавця Андрія Дороша, висловлену 

ще 1982 р. Згідно з нею втрати культурної та 

мистецької спадщини мають бути визнані як 

такі, що є неодмінною передумовою поступу 

людства, бо інакше воно просто «задихнулося 

б» під масою накопичених минулих 

цінностей. В. Вечерський виправдовує 

позицію А. Дороша загальнополітичним 

кліматом епохи «пізнього застою» [2, с. 9]. 

Однак, сьогодні така позиція держави і 

громади навряд чи буде адекватною ситуації. 

У грудні 2004 р. (також у квітні 2007 р.) 

було прийнято Закон України «Про внесення 

змін до Закону України «Про охорону 

культурної спадщини». У ньому простежується 

тенденція до вдосконалення правничих норм 

щодо збереження та охорони нерухомих 

пам’яток України, закладених базовим законом 

у 2000 р. Зміни, щоправда, стосуються 

введення в юридичну термінологію таких 

понять, як «дослідження» та «пристосування» 

культурної спадщини, деякого розширення 

видової класифікації об’єктів культурної 

спадщини [11, с. 72], уточнень, але не 

змінюють основної парадигми пам’ятко-

охоронної справи в Україні, затвердженої у 

2000 р. й провадженої після того. 

Невід’ємною складовою законодавчого 

забезпечення національної пам’яткоохоронної 

справи є також створення і підведення  
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юридичної бази під державні програми зі 

збереження, охорони, використання та 

дослідження пам’яток культурної спадщини. 

Упродовж другої половин 1990-х рр. – на 

початку ХХІ ст. в Україні діяло декілька 

таких урядових програм, що сприяли 

розвитку охорони та реставрації нерухомих 

пам’яток. 

Принагідно зазначимо, що тенденції ринку 

останніх років дають підстави стверджувати, 

що культурна спадщина України може 

служити не останнім джерелом поповнення 

бюджету (в тому числі – необхідного для 

реставрації пам’яток), адже екскурсійно-

туристична справа за цей час помітно 

комерціалізувалася. Належна підтримка з 

боку держави може принести чималу 

користь на шляху до визнання культурної 

спадщини України однією з найприбутковіших. 

У підсумку відзначимо: за роки незалежності 

сталися відчутні зміни в законодавстві 

України щодо охорони культурної спадщини. 

Докорінно змінилися вся парадигма законо-

давця у галузі збереження та охорони 

нерухомих пам’яток. Однак, не бракує і 

проблем, які пов’язані насамперед із відомчими 

розмежуваннями, а також конкретними 

механізмами реалізації положень законодавства 

про збереження, охорону та використання 

пам’яток культурної спадщини України. 

Втім зміни неможливі без проблем, адже 

саме вони їх підживлюють, стимулюють до 

теоретичного та практичного вдосконалення, 

у тім числі – на законодавчому рівні, в 

різних інституціях і відомствах. 
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УДК 97 
Tadeusz Srogosz 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ З. АНУСІКА 

 
Рецензія на монографію: 
Zbigniew Anusik, Studia i szkice staropolskie, Łódź 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 853. 

 
Zbigniew Anusik jest aktualnie najlepszym w 

Polsce specjalistą dziejów Szwecji nowożytnej, 
zwłaszcza w kontekście funkcjonowania tego 
państwa na arenie międzynarodowej. Co do tego 
faktu panuje powszechny consensus w 
środowisku historycznym. W związku z tym 
Jego rozproszone w różnych czasopismach i 
publikacjach zbiorowych prace dotyczące 
dziejów I. Rzeczypospolitej są znane tylko w 
wąskich kręgach specjalistów (aczkolwiek 
również przez zagranicznych badaczy, na 
przykład ukraińskich), szczególnie w czasie 
procedury przygotowywania kwerend do 
własnych badań w tym zakresie. Jestem w 
podobnej sytuacji, dlatego rozumiem frustracje 
uczonego, który kojarzony jest tylko w 
kontekście jednego wątku swoich badań. 
Dlatego dobrze się stało, że powstał pomysł 
zebrania tych rozproszonych i czasem 
niedostrzeganych prac w jeden zbiór, 
oczywiście po dokonaniu niezbędnych korekt, 
związanych zwłaszcza z dostosowaniem 
tekstów do aktualnego stanu badań. 

Praca składa się ze słowa wstępnego i 18 
studiów i szkiców na temat dziejów społeczno-
gospodarczych i politycznych I. Rzeczy-
pospolitej, głównie jednak obszarów południowo-
wschodnich Korony. Z racji różnorodności 
tematyki Zbigniew Anusik podjął decyzję o 
uszeregowaniu poszczególnych tekstów według 
chronologii ich publikowania, co wydaje się 
zabiegiem prostym, a jednocześnie trafnym. Z 
tych samych względów, ucinając dylematy 
własne co do konstrukcji swojej recenzji, 
podjąłem decyzję o omówieniu pracy według 
kolejności studiów i szkiców, jaką zaproponował 
Autor. 

W słowie wstępnym Zbigniew Anusik opisał 
swoją drogę naukową, co wyjaśnia motywację 
zebrania w jedną publikację wcześniejszych 
prac. W słowie wstępnym Autor zamieścił wszystkie 
niezbędne elementy, które ułatwiają lekturę. 

Zasadniczą część pracy otwiera niezwykle 
cenne studium analityczne szlachty bracławskiej 

w 1629 r. (Szlachta bracławska w 1629 roku), 
oparte na rejestrze podymnego, co tylko 
pozornie może się wydawać zawężeniem 
zagadnienia do struktury majątkowej. Ten 
zakres aktywności szlachty powiązany jest z 
problemem piastowania urzędów, koligacjami 
etc. Zbigniew Anusik zweryfikował wiele 
sądów dość ugruntowanych w historiografii, na 
przykład zanegował tezę o wzmożonej ekspansji 
polskiej szlachty na kresy po unii lubelskiej, a 
także stwierdził, że nie zawsze wielkość 
majątku determinowała piastowanie urzędów. 
Oczywiście zakres zweryfikowanych tez jest 
znacznie szerszy, w tym również Autor nie 
szczędził też krytyki w stosunku do swoich 
wcześniejszych ustaleń. 

Drugi szkic jest poprawioną wersją recenzji 
pamiętnika Zbigniewa Ossolińskiego w opraco-
waniu Józefa Długosza z lat osiemdziesiątych 
XX w. (Zbigniew Ossoliński i jego pamiętnik). 
Niewątpliwie Zbigniew Anusik wniósł istotne 
informacje na temat życia i działalności tej 
postaci historycznej, która zresztą zasługuje na 
obszerniejsze studium. W tej części ksiązki są 
zweryfikowane zarówno ustalenia Józefa 
Długosza, jak również własne, czasem w 
konfrontacji z najnowszą literatura przedmiotu. 

W kolejnej części książki Zbigniew Anusik 
zdecydował się powtórnie wydać cztery listy ks. 
Krzysztofa Zbaraskiego (Z korespondencji 
księcia Krzysztofa Zbaraskiego z arcybiskupem 
gnieźnieńskim Wawrzyńcem Gembickim), które 
znajdują się w sztokholmskim Riksarkivet. 
Czytelnik książki będzie miał zatem możliwość 
obcowania z krytycznie wydanymi źródłami 
historycznymi z epoki staropolskiej. 

Na temat życia Jakuba Sobieskiego istnieje 
całkiem niemała bibliografia, w tym również na 
temat jego podróży po Europie. Zbigniew 
Anusik kilkanaście lat temu zrecenzował 
wspomnienia Jakuba Sobieskiego z peregrynacji 
z lat 1607-1613 i 1638, które opracował Józef 
Długosz. Wprawdzie to wydanie jest zdecydo-
wanie lepsze od niedokładnej edycji z 1833 r. 
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opracowanej przez Edwarda Raczyńskiego, ale i 
tak Zbigniew Anusik zweryfikował wiele 
nieścisłości i pomyłek, jakie dostrzegł w 
wydaniu opracowanym przez Józefa Długosza. 

Kolejne dwie części książki poświęcone są 
sylwetkom Zygmunta III i Władysława IV (Król 
Zygmunt III i jego czasy oraz Władysław IV – 
dzieje życia i panowania). Są to tylko nieco 
zmodyfikowane wersje recenzji dwóch książek 
Henryka Wisnera, będących biografiami tych 
władców. Jeśli w przypadku Zygmunta III 
Zbigniew Anusik generalnie akceptuje ocenę 
zasadniczych problemów politycznych okresu 
jego panowania, ale polemizuje z tymi, które 
należy interpretować inaczej (na przykład 
dotyczące roli politycznej Jana Zamojskiego), to 
nie zgadza się surową oceną Władysława IV, 
jaką przedstawił Henryk Wisner. Niewątpliwie 
podtrzymanie swoich stanowisk w sprawie 
sylwetek obu władców w recenzowanej pracy 
zwartej będzie ważnym głosem w dyskursie 
historiograficznym. 

Dużo nowych i inspirujących do dalszych 
badań interpretacji i ustaleń wnosi kolejna część 
książki (Senatorowie i dygnitarze koronni w 
dobie panowania dwóch pierwszych Wazów). 
Zbigniew Anusik odniósł się tutaj nie tylko do 
książki Krzysztofa Chłapowskiego o elicie 
senatorsko-dygnitarskiej Korony za Zygmunta 
III i Władysława IV, lecz także do niektórych 
interpretacji Teresy Zielińskiej i Stefana Ciary. 
Rozważania teoretyczne i szczegółowe ustalenia 
Zbigniewa Anusika są niewątpliwie Jego 
istotnym wkładem do zagadnienia struktury 
społecznej I. Rzeczypospolitej. 

W następnej części książki Zbigniew Anusik 
na marginesie książki Henryka Litwina o 
napływie polskiej szlachty na Ukrainę w latach 
1569-1648 podjął ważny a jednocześnie 
kontrowersyjny problem struktury «etnicznej» 
tej grupy społecznej (Szlachta polska na 
Ukrainie w latach 1569-1648). Trzeba 
stwierdzić, że historycy ukraińscy już na 
przełomie XIX i XX w. używali pojęcia 
«szlachta ukraińska» (Vładymir Antonovycz, 
Michał Hruszewski, Wacław Lipiński), co 
funkcjonuje we współczesnej historiografii 
[Natalia Jakovenko, Ukrainskaja szliachta z 
konca XIV do sieriediny XVII st. (Vołyń i 
Centralnaja Ukraina), Kiev 2008 (I wyd. 1993)]. 
Zarówno Henryk Litwin, jak również Zbigniew 
Anusik traktują podział na grupy «etniczne» 
umownie, jakkolwiek obaj Autorzy mają duże 
zasługi w weryfikacji tezy o «ekspansji na 
Wschód» po unii lubelskiej. W tym sensie ten 

fragment książki uważam za niezwykle istotny 
dla historiografii epoki staropolskiej. 

Kolejna część książki to zmodyfikowana 
wersja obszernych uwag Zbigniewa Anusika do 
studium Janusza Kurtyki o latyfundium 
tęczyńskim w XIV-XVII w. (Dobra ziemskie 
Tęczyńskich w XIV-XVII wieku). Te fragmenty 
pracy świadczą nie tylko o erudycji Zbigniewa 
Anusika w odniesieniu do epoki staropolskiej, 
lecz również orientacji zarówno w ogólnych 
procesach, jakie zachodziły w późnym 
średniowieczu, jak również w szczegółowych 
zagadnieniach, zwłaszcza własnościowych. W 
podsumowaniu swoich uwag Zbigniew Anusik 
napisał, że książka Janusza Kurtyki może 
stanowić znakomity punkt wyjścia do napisania 
pełnej monografii rodziny Tęczyńskich w 
okresie nowożytnym. Dodać do tego można, że 
Jego ustalenia i interpretacje znakomicie 
zbliżają nas do tego finału, będącego 
kontynuacją w sensie następstwa czasowego 
innego studium Janusza Kurtyki, dotyczącego 
Tęczyńskich jako elity możnowładczej w 
średniowieczu. 

 Równie obszerne są uwagi Zbigniewa 
Anusika na marginesie biografii Jerzego 
Sebastiana Lubomirskiego autorstwa Witolda 
Kłaczewskiego (Dole i niedole Jerzego 
Sebastiana Lubomirskiego). Wykorzystując 
swoją niewątpliwą erudycję Zbigniew Anusik 
zweryfikował wiele nieścisłości i pomyłek, 
jakie zawiera biografia rokoszanina. 

Obszerne rozważania na temat wyborów 
politycznej kariery na przełomie XVI i XVII w. 
są przedrukiem artykułu sprzed kilku lat [W 
kręgu władzy i opozycji. Kariery faworytów 
królewskich a kariery opozycjonistów w dobie 
panowania Zygmunta III (1587-1632)]. Solidna 
analiza sylwetek poszczególnych przedstawicieli 
stronników i przeciwników dworu umożliwiła 
Zbigniewowi Anusikowi na przeprowadzenie 
podziału tych zbiorowości na grupy. Autor 
potwierdził dotychczasowe spostrzeżenia na 
temat osobowości Zygmunta III, która  
przeszkadzała w utrzymaniu dobrych stosunków 
ze społeczeństwem szlacheckim. 

Niezwykle istotnym zagadnieniem w 
historiografii I. Rzeczypospolitej jest utrata 
znaczenia rodów wywodzących się ze 
średniowiecza (lub ich wymarcie), a wzrost 
znaczenia nowych rodzin. Zbigniew Anusik 
wnosi do nauki istotny wkład badając zwłaszcza 
przemiany własności ziemskiej. Przykładem 
tego jest część książki poświęcona awansom 
książąt Zbaraskich oraz Strusiów i Kalinowskich 
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(Zbarascy, Strusiowie i Kalinowscy. Karta z 
dziejów wielkiej własności ziemskiej na kresach 
Rzeczypospolitej na przełomie XVI i XVII 
wieku). Fortuna Kalinowskich była kontynuacją 
fortuny Strusiów, co Autor szczegółowo wyjaśnił 
w tekście (Walenty Aleksander Kalinowski był 
zięciem Jerzego Strusia). Zbigniew Anusik 
przekonująco uzasadnił, że przedstawiciele tych 
rodzin potrafili w oparciu o odziedziczone 
dobra znacznie je powiększyć, między innymi 
kosztem sąsiadów (stąd w tekście szczegółowa 
analiza pozwów i spraw sądowych), a nade 
wszystko poprzez akcję kolonizacyjną. 

Kolejna część książki jest zmodyfikowaną 
wersją artykułu o własności ziemskiej  
(Własność ziemska w województwie kijowskim 
w 1628 roku). Analiza rejestru poborowego oraz 
solidne wykorzystanie literatury przedmiotu 
(łącznie z książką Witolda Bobińskiego, co jest 
dowodem, że nawet niezbyt uporządkowane 
materiały można wykorzystać) przyniosła 
interesujące wyniki. Mianowicie okazało się, że 
w województwie kijowskim procentowy udział 
dóbr prywatnych był znacznie mniejszy niż w 
sąsiednich województwach, natomiast znacznie 
większy dóbr królewskich i duchownych. 

Część książki poświęcona Ostrogskim jest 
uzupełnieniem monografii Tomasza Kempy o 
tym rodzie, które Zbigniew Anusik uznał za 
dzieło niedoskonałe (Z dziejów rodu książąt 
Ostrogskich). W tym przypadku mamy znów 
przykład niezwykłej erudycji Autora glosy do 
dziejów rodu Ostrogskich. Obserwujemy zarówno 
perfekcyjną znajomość literatury przedmiotu i 
realiów epoki nowożytnej, jak również swobodę 
w poruszaniu się po arkanach dyskusji na temat 
genealogii średniowiecznej i linii Rurykowiczów. 
Aktualnie, aby publiczność mogła zapoznać się 
z dziejami rodu Ostrogskich, musi korzystać 
zarówno z monografii Tomasza Kempy, jak 
również z uzupełnienia Zbigniewa Anusika. 

Kolejne dwie części książki są tematycznie 
do siebie zbliżone, a mianowicie poświęcone są 
majątkom ziemskim dwóch wielkich rodów na 
kresach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej 
(Dobra ziemskie książąt Zbaraskich w XVI-
XVII wieku oraz Latyfundium Koreckich w 
XVI-XVII wieku). Zbigniew Anusik z właściwą 
sobie sumiennością i erudycją przedstawił 
budowę, stan dóbr ziemskich konkretnych 
rodzin magnackich oraz ich losy po wymarciu 
ostatnich przedstawicieli rodów w linii męskiej.   

Kolejna część książki Zbigniewa Anusika 
jest obszernym studium na temat pracy Ilony 
Czamańskiej o rodzie Wiśniowieckich (Książęta 

Wiśniowieccy na tle swoich czasów). Odnosi się 
wrażenie, że Zbigniew Anusik jest lepiej 
warsztatowo i merytorycznie przygotowanym 
badaczem dziejów rodziny Wiśniowieckich niż 
autorka z Poznania. Tym bardziej zasługuje na 
uznanie, że Zbigniew Anusik dopatrzył się 
walorów książki Ilony Czamańskiej i uznał 
zasadność wydania jej książki ze względu na 
zgromadzone materiały.   

Ostatnią częścią książki jest przedruk 
wydanego w 2010 r. artykułu o księciu Jerzym 
Zbaraskim [Kasztelan krakowski Jerzy ks. 
Zbaraski (1574-1631) – szkic do portretu 
opozycjonisty]. Jest to tekst źródłowy i wysoce 
erudycyjny, co powinno być normą postępo-
wania badawczego historyka, ale – jak to 
wielokrotnie wykazał między innymi Zbigniew 
Anusik – czasem nie jest. Zresztą, czy można w 
przypadku działalności pierwszego senatora 
Rzeczypospolitej mieć luki w znajomości 
literatury przedmiotu lub nie mieć orientacji w 
korespondencji znaczących osób w państwie? 
Zbigniew Anusik wskazał nie tylko na różnice 
w poglądach na politykę wewnętrzną i 
zewnętrzną między bohaterem swojej narracji a 
Zygmuntem III, lecz także na różnice ich 
osobowości i stylów życia. 

Początkowo miałem dylemat związany z 
zawartością recenzowanej książki. Mianowicie 
jest procedurą przyjętą, aby autorzy wydawali 
swoje wcześniejsze artykuły w formie pracy 
zwartej, która zbierze w logiczną całość dotych-
czasowe ustalenia i interpretacje. Natomiast 
tutaj mamy do czynienia nie tylko z artykułami, 
lecz także z innymi formami, zwłaszcza zaś z 
artykułami recenzyjnymi. Jednak szybko 
rozwiały się moje wątpliwości, okazało się 
bowiem, że Zbigniew Anusik ma wiele do 
przekazania nie tylko w artykułach, lecz także w 
recenzjach i artykułach recenzyjnych, korygując 
różne nieścisłości i mylne interpretacje, a także 
uzupełniając wywody poszczególnych autorów. 
Często ma od nich więcej do powiedzenia 
zarówno w kwestiach ogólnych, jak również 
szczegółowych. Podkreślić należy walory 
literackie narracji, jasność wywodów i 
poprawną stronę warsztatową pracy. W książce 
zamieszczono również mapy, które ułatwiają 
czytelnikowi zorientować się przestrzennie w 
zakresie niektórych zagadnień, oraz ilustracje. 

Z przedstawionych powyżej rozważań 
wynika jednoznacznie, że książka Zbigniewa 
Anusika powinna być rozpowszechniona nie 
tylko w środowisku polskich historyków, lecz 
także badaczy ukraińskich.  
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Бурім Дмитро Васильович (Київ) – кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, вчений секретар Інституту української археографії та джерелознавства імені 

М. С. Грушевського НАН України. 

 

Ветушинська Юлія В’ячеславівна (Миколаїв) – студентка факультету політичних наук 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

 

Вовчук Людмила Анатоліївна (Миколаїв) – аспірант кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

 

Гайдай Ольга Михайлівна (Миколаїв) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії, заступник декана факультету політичних наук Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили. 

 

Дацюк Тетяна Кузьмівна (Кривий Ріг) – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України, філософії та політології Криворізького національного університету. 

 

Задерейчук Алла Анатоліївна (Сімферополь) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії України Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

 

Задерейчук Іван Панасович (Сімферополь) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

кримінального права, кримінального процесу та криміналістики Кримського економіко-

правового інституту Міжнародного гуманітарного університету. 

 

Камінська Олена Анатоліївна (Херсон) – кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії 

держави і права, філософії і гуманітарних дисциплін Міжнародного університету бізнесу і 

права. 

 

Капітан Лариса Іванівна (Мукачеве) – кандидат історичних наук, доцент, завідувач 

кафедри суспільних дисциплін Мукачівського державного університету. 

 

Котляр Юрій Вадимович (Миколаїв) – доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили, голова 

Миколаївського відділення Інституту історії України НАН України. 

 

Кухарчук Ольга Степанівна (Мукачеве) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

суспільних дисциплін Мукачівського державного університету. 
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Лехан Лариса Борисівна (Кривий Ріг) – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України, філософії та політології Криворізького національного університету. 

 

Мацюта Павло Андрійович (Миколаїв) – аспірант кафедри нової та новітньої історії 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

 

Морозова Ольга Станіславівна (Миколаїв) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

 

Орленко Олена Михайлівна (Харків) – аспірант кафедри історії Росії Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 

Рогатін Володимир Миколайович (Миколаїв) – аспірант кафедри історії Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили. 

 

Священко Зінаїда Василівна (Умань) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії та правознавства Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

 

Сінкевич Євген Григорович (Миколаїв) – доктор історичних наук, професор кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили, голова Південного осередку Інституту української археографії та 

джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України. 

 

Скляр Володимир Миколайович (Харків) – доктор історичних наук, доцент, завідувач 

кафедри історії науки і техніки Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». 

 

Смолінський Александер (Торунь, Польща) – доктор історичних наук (dr hab.), професор 

Інституту історії та архівознавства Університету імені Миколая Коперніка в Торуні. 

 

Сокирська Влада Володимирівна (Умань) – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії та правознавства Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

 

Срогош Тадеуш (Ченстохова, Польща) – доктор історичних наук (dr hab.), професор, 

завідувач кафедри методології історії та історіографії Академії імені Яна Длугоша в 

Ченстохові. 

 

Тверитникова Олена Євгенівна (Харків) – кандидат історичних наук, доцент, заступник 

декана факультету автоматики та приладобудування Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». 

 

Філіпенко Лариса Володимирівна (Харків) – аспірант кафедри історії Росії Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. 

 

Худолей Оксана Сергіївна (Черкаси) – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Черкаського державного технологічного університету. 
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ДО УВАГИ АВТОРІВ МАТЕРІАЛІВ, ПОДАНИХ ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

«ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ. НАУКОВІ СТУДІЇ» 

 

Приймаються до редагування і друку статті, огляди, рецензії тощо українською, російською, 

польською або англійською мовами. Усі матеріали розглядає редакційна колегія. 

Обсяг: стаття – 0,5 авт. арк. або 1 авт. арк. (12 або 24 с.), публікація документів/матеріалів – 

1 авт. арк. (до 24 с.), повідомлення, рецензія, інформація про наукову діяльність – 0,25 авт. арк. (до 

6 с.). 

У редколегію збірника треба подати: 
1) роздрукований текст статті (1 примірник із підписом автора): 

– формат А-4, всі поля – 20 мм, абзац – 1,25 мм по лінійці, гарнітура – Times (анотації – 

курсивом), відстань між рядками – 1,5 (анотації, список використаних джерел – 1,0), кегль – 

14 (анотації, список – 12); 

– не використовувати переносів та нумерацію сторінок; сторінки роздрукованого тексту 

нумерувати від руки; 

– дробові числа подавати через кому (напр. 0,15); 

– таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву; подаватися в тексті, підписи 

виділяти; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт; 

– список використаних джерел та літератури оформляти за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система 

стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», вказуючи обов’язкові елементи 

(факультативні за потреби), скорочення слів і словосполучень – за ДСТУ 3582-97; 

– посилання в тексті подавати у квадратних дужках: наприклад, на джерело в цілому [1], на 

джерело та сторінку [1, с. 3], на архівне джерело та аркуш справи [1, арк. 3-4 зв.], на декілька 

джерел [1, с. 3; 7, с. 9-10] тощо; 

2) електронну копію статті (на CD): 

– у текстовому редакторі MS Word for Windows, файл у форматі DOC або RTF; для ілюстрацій – 

формат JPG, роздільна здатність – 300 dpi; 

3) рекомендацію наукового керівника (для аспірантів), одну рецензію від фахівця з науковим 

ступенем; 

4) відомості про автора (на окремому аркуші до тексту статті та окремим файлом на CD): 

1. Прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь та вчене звання, місце роботи (повністю), посада; 

адреса для листування; електронна пошта; контактний телефон. 

2. Ім’я та прізвище автора, назва статті російською і англійською мовами. 

 

Структура статті: 
1. УДК; ініціали та прізвище автора. 

2. Назва статті. 

3. Анотація (резюме) українською мовою (400-500 знаків – проблематика статті, її наукова 

новизна та ін. особливості пошуково-комунікаційного призначення). 

4. Ключові слова українською мовою (до 10 слів). 

5. Постановка наукової проблеми та її значення. 

6. Аналіз останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми. 

7. Формулювання завдання дослідження. 

8. Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 

9. Висновки і перспективи подальших досліджень. 

10. Список використаних джерел та літератури, примітки, джерела ілюстративного матеріалу. 

11. Переклад російською та англійською мовами анотації та ключових слів. 

 

Статті, які прийняті до друку, обов’язково рецензуються, прізвища рецензентів зазначаються 

у вихідних відомостях видання. 

 

Автор (співавтори) отримує одне число журналу, в якому опубліковано статтю. 

 

Періодичність видання збірника – двічі на рік. 

 

З питань публікації звертатися до заступника головного редактора:   evgen_sinkevych@gmail.com
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