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ОСТРОГІАНА
Микола Близняк

УДК 264-931 (477.81) «1786»

ВІЗИТАЦІЯ ПАРАСКЕВО-П’ЯТНИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
В ОСТРОЗІ 1786 РОКУ
Стаття присвячена аналізу візитації Острозької Параскево-П’ятницької церкви 1786 р.,
розкрито обставини збереження цього джерела до нашого часу і важливість його для вивчення історії Острога, опубліковано документ.
Ключові слова: візитація, Параскево-П’ятницька церква, Острог, судовий процес.

Візитація Параскево-Пятницької церкви в Острозі дійшла до нашого часу в звірених з оригіналами копіях завдяки виконанню функції доказу під час розв’язання земельної суперечки між
представниками церкви як позивачами з одного боку та князем Карлом Яблоновським, власником Острога, та адвокатом Острозького повітового суду Ігнатієм Лапінським – з другого.
Внаслідок цього конфлікту збереглися важливі матеріали в Держархіві Рівненської області [11],
на основі яких можна з’ясувати важливі факти з історії Острога другої половини XVIII – початку ХІХ ст. Практика використання канонічних візитацій для судового вирішення конфліктних
ситуацій серед мирян та духовенства стала масовим явищем із 1720-х рр. [10, с. 65; 15, с.74] та
отримала продовження в майбутньому.
Історії храму присвячено низку праць дослідників ХІХ–ХХІ ст., у яких представлено основні
аспекти його минулого: час заснування, місце розташування, опис будівлі, земельне забезпечення, книжкові колекції тощо. Це вагомі дослідження знавців волинських старожитностей ХІХ ст.
М. Теодоровича (1856 – 1917) [17], С. Кардашевича (1826 – 1887) [18] та сучасного фахівця в
галузі мистецтвознавства історичної Волині та церковної історії Я. Бондарчук [4]. Різні аспекти
функціонування церкви висвітлені в поважних працях Т. Вихованця [5-9], ґрунтованих на широкому колі документальних джерел. Дослідник представив, зокрема, детальний аналіз плану
прицерковних земель Острозької Параскево-П’ятницької церкви 1840 р., що прямо пов’язаний
із коротко представленим у цій розвідці судовим процесом першої половини ХІХ ст. [8]. Поруч із тим, малознана візитація храму 1786 р. залишається поза спеціальною увагою істориків
та краєзнавців. Зважаючи на слабку дослідженість історії міст Волині XVIII ст., у тому числі й
Острога, і водночас інформативну насиченість публікованого документу виникає необхідність
детальніше проаналізувати вказане джерело, враховуючи можливість поглибленого розуміння
релігійної ситуації у місті в унійний період.
Параскево-П’ятницька церква, що ймовірно виникла в першій половині XVI ст., локалізована дослідниками на сучасній вул. Князів Острозьких [8, с. 460]. Побудована в честь святої
мучениці Параскеви (від гр. – «П’ятниця»), нареченою П’ятницею, що жила в ІІІ ст. в Іконії
(сучасна Туреччина). Документи XVI – XVII ст. фіксують ґрунти, що належали церкві, згадано
про її священиків. За деякими припущеннями, у першій чверті XVIII ст. храм був відновлений
чи реставрований [18, s. 155], про що, зрештою, йдеться у візитації. Він був збудований із дерева
на кам’яному фундаменті, як це теж буде засвідчено в документі, що публікується нижче. У досліджуваний період в адміністративному плані церква входила до Луцько-Острозької єпархії1.
Неоднозначним та складним, на наш погляд, аспектом в історії церкви та її пастви став початок XVIII ст., коли, можливо, останній православний єпископ Діонісій Жабокрицький зголосився до унії в 1702 р. [1, с. 16]. Окреслені події з церковної історії Волині не знайшли свого відповідного відображення в наукових публікаціях і ще чекають на уважного дослідника. Документи,
що знаходяться в розпорядженні істориків, поки не дають можливість детальніше охарактеризувати процес переходу церков на Острожчині до унії. Власне на початку XVIII ст. утиски
православних посилилися, а церковні маєтності поступово проголошувалися уніатськими. Найбільш вдалим та переконливим на сьогодні, з приводу вищеозначеного, виглядає розлогий нарис
1

В уніатський період Луцько-Острозька єпархія головним чином вкладалася в загальні межі Волинського воєводства.
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Б. Лазорака про Острозьку Свято-Воскресенську церкву на Новому місті у ХVIII ст., у якому
автор представив власне бачення розвитку одного з унійних храмів Луцько-Острозької єпархії
[14]. Необхідно зауважити, що право патронату з кінця першої третини XVII ст. у цій єпархії
сприяло унійним процесам, оскільки церква, як і в інших регіонах Правобережжя, залежала
безпосередньо від релігійних симпатій власників. Останні, користуючись безумовним правом
призначення священиків до парафії, вирішували справу на користь унії [14, c. 179-180].
Наприкінці XVIII ст. святиня та її миряни знову опинилися в адміністративному підпорядкуванні Православної церкви. На переконання Т. Вихованця, існував опис цієї церкви від 1796 р.,
який невідомо чи зберігся [7, c.333] і, на мій погляд, міг бути пов’язаний із включенням краю до
Російської імперії і наступним перетворенням Острога на повітовий центр Волинської губернії.
Більш детальний аналіз функціонування церкви в ХІХ ст. проведено у працях Т. Вихованця,
представлено досить детальний опис храму та його нерухомості [5-8].
У 1883 р. церква була в черговий раз відремонтована. 4 червня 1889 р. святиня та більшість її
нерухомості згоріли. Варто висловити припущення, про оригінал візитації, який міг зберігатися
в храмі, як це зазвичай практикувалося. На нашу думку, у вирі пожежі опис міг загинути разом
із церквою. Православна громада планувала її відновлення у ХІХ ст., однак цього задуму їй реалізувати не вдалося.
Судовий процес. Спірна ділянка землі, що розташовувалася поруч із храмом, над дорогою
(«трактом»), що вела з Острога до сусіднього містечка Межирича, належала уніатському священику Василю Голенковському, острозькому декану, який фігурує і в інших важливих церковних
документах, проаналізованих в одній із статей автора [2, с. 16]. Парох збудував на землі поруч
із храмом власним коштом будинок2. Після його кончини вдова («попадя») Марія з Кутасевичів
Голенковська 17 травня 1781 р. уклала «продажний контракт» із лікарем Осипом Ебергардом,
що було зафіксовано у книгах «магдебургії острозької» та погоджено відповідно з власником
міста [11, арк. 52]. Станіслав Малаховський, як власник міста Острога, був зацікавлений у тому,
щоб лікар мешкав тут і всіляко цьому сприяв, забезпечуючи його добробут3. Для цього дідич
Острога в «майстра сапожного» Кипріяна купив для лікаря поруч із уже названою ділянкою із
забудовою іншу ділянку довжиною 150, а шириною – 54 ліктів4 для влаштування городу та закладки будинку [11, арк. 52-52 зв.]. У додачу до цього лікар та його родина отримали привілей:
за користування в місті такою земельною власністю та нерухомістю не сплачували жодних податків і не відбували жодних повинностей5. 30 квітня 1798 р. цей будинок з усіма зручностями
лікар Осип Ебергард подарував своїй дружині Дороті Ебергард. Вона ж у свою чергу вказані
всі земельні володіння і будинок 25 липня 1806 р. продала князю Каролю Дмитровичу Яблоновському за 4.000 злотих [11, арк. 92 зв.]. Продана маєтність документально була оформлена як
міська, а не церковна власність, а представники церкви твердили зворотнє.
У 1816 р. князь Кароль Яблоновський, як новий власник Острога, розпочав розширення власної оранжереї та саду, що межували з церковними ґрунтами [11, арк. 82]. Для звершення такого задуму він домовився з волинським єпископом Стефаном Левинським6 про обмін землею в
місті. Останній отримав від князя достатню кількість землі, яка межувала з кам’яними стінами
Преображенського монастиря в Острозі. Тут влаштували монастирський город і обкопали його
ровами та обсадили деревами.
Князь у результаті домовленості отримав частину церковної землі за дзвіницею, яка, за словами представників економії князя, «не приносила церкві користі і в пустці стояла», а інша ділянка землі – «під лугом стояла» [11, арк. 82 зв.]. Отримана князем у результаті обміну земельна
ділянка була засаджена деревами, обнесена кам’яним парканом, також тут за наказом князя була
2
У цьому будинку на балку був вирізаний напис: «В ім’я Пресвятої Трійці створюється будинок цей священиком Василієм Голенковським парохом Святоп’ятницьким року Божого 1769го місяця серпня 20 дня» [11, арк. 87]. Цей напис згодом
представники церкви використовували як один із доказів у судовому процесі проти князівської економії, яка, на їх думку,
захопила будинок і землі Параскево-П’ятницької церкви.
3
Мотивація С. Малаховського звучала так: «Щоби в околицях по мистецтву своєму міг бути корисним страждучим під
час могутньої хвороби, що може статися».
4
Лікоть – міра довжини, що дорівнювала приблизно довжині ліктьової кістки, в українських землях становив міру
455 – 475 мм [12, с. 474].
5
Привілей за підписом та печаткою С. Малаховського був даний у Хорові, поблизу Острога, 28 вересня 1781 р., а внесений у луцькі гродські книги аж через рік – 24 жовтня 1782 р.
6
Стефан Левинський (1736 – 1806) – єпископ Української Греко-Католицької Церкви, з 26 червня 1797 р. – єпископ
Луцький і Острозький.
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запланована побудова альтанки. Друга частина церковної землі та будинок опинилися в руках
адвоката І. Лапінського.
Суперечка сталася завдяки тому, що Параскево-П’ятницька церква не отримала жодних земель в обмін на відібрані, адже все дісталося острозькому Преображенському монастирю. Письмових доказів такого обміну земель городничому правлінню виявити не вдалося. Врешті, зважаючи на вагомість фінансових вкладень князя та адвоката у ці ділянки, ситуація вирішилася на
їх користь, незважаючи на всі намагання Волинського духовного правління здобути перемогу в
довголітній судовій тяганині, яка розпочалася 1826 р., а завершилася – у 1867 р. Зрештою, князь
К. Яблоновський змушений був задовольнити вимогу представників Параскево-П’ятницької
церкви шляхом запису на користь святині іншої земельної ділянки у місті.
Візитація як історичне джерело. Цінним джерелом із церковної історії Правобережної України XVIII ст. стали візитаційні описи (акти ревізій) церков. На думку І. Скочиляса, саме візитації
впродовж XVII – XVIII ст. в унійній церкві були найбільш поширеною формою пастирської
опіки та церковно-адміністративного контролю за діяльністю парафіяльного духовенства і життям мирян [15, с. 47]. У цілому генеральні візитації дозволяли ієрархії зібрати цінний матеріал
для з’ясування актуальних потреб вірних і кліру, щоб краще орієнтуватись у релігійній ситуації
в краї [10, c. 65]. Здійснювалися ревізії єпископами чи довіреними каноніками-візитаторами.
Вони містять вкрай важливу інформацію про релігійні споруди, їх господарську діяльність, показники людності, церковні братства, описи рухомого й нерухомого майна, церковні прибутки,
господарську діяльність тощо. На думку істориків церкви XVIII – ХІХ ст. Оксани та Олега Крижанівських, візитаціям церковне керівництво надавало змісту наведення порядку в плебаніях, а
також впорядкування церковної десятини [13, с. 57]. З тезою вчених цілком варто погодитися і в
руслі піднятої у статті проблеми, а публікована тут візитація є яскравим тому підтвердженням,
адже візитатори дають відповідні настанови братчикам. Серед «повчальних тем» спостерігаємо
не лише духовні сюжети, але й аспекти господарського життя храму, зокрема – відремонтувати
шпиталь, дбайливо ставитися до городу поруч із цвинтарем, дбати про церковний благоустрій,
чітко вести книгу прибутків-витрат тощо. Власне візитація Параскево-П’ятницької церкви
1786 р. дає можливість з’ясувати низку важливих питань з історії міста другої половини XVIII
ст. дотепер слабко представлених в історіографії як от:
– уточнення вже відомих окремих внутрішніх та зовнішніх мистецьких характеристик церкви;
– розвиток унійної церкви та її господарства, фінансового балансу, маєткового забезпечення;
– специфіка діяльності унійного братства при церкві;
– розвиток цехів у місті і співпраця їх із церквою;
– деталі просторового розвитку міста;
– демографічні показники;
– питання шкільництва та закладів опіки при церквах.
Відповіді на вище окреслене коло питань представлені у візитації, що публікується. Документ побудований в окремих випадках на свідченнях очевидців, які відповідаючи на поставлені
візитатором питання під присягою. Незважаючи на суворість присяги в досліджуваний період,
варто критично поставитися до окремих свідчень острожан, що змушує звертатися до пошуку
паралельних у часовому та географічному планах і змістовному наповненні джерел. У цілому
документ і обставини його створення додають важливі деталі до вивчення демографії, топографії, економіки, релігії, культури й освіти Острога другої половини XVIII ст. Подальше віднайдення і вивчення візитаційних описів, як специфічної за своєю інформативністю та первісним
призначенням групи джерел, надасть добрі можливості фактологічного доповнення минулого
історичної Волині, географії та хронології єпископських поїздок краєм.
***
Публікований документ подано в максимальному наближенні до оригіналу. Скорочення
розкрито у квадратних дужках, вживання великої літери та пунктуацію приведено у відповідність із чинними правописними нормами, у примітках подано окремі коментарі та уточнення.
Запропоновану візитацію введено до наукового обігу шляхом публікації вперше, що дозволяє розширити й доповнити наявні дотеперішні розвідки про цей острозький храм та сприяє докладному розумінню унійних процесів у Луцько-Острозькій єпархії у другій половині
XVIII ст.
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ДОКУМЕНТ
1786 рік, Острог. Візитація Острозької Параскево-П’ятницької церкви
/Арк. 29/
Wizyta7 Generalna cerkwi Staro Piatnickiey Ostrogskiey, do którey uczynienia ta niżey podpisany
dekretem z przeswietl[ym] konsystorzem Luckiego i Ostrogskiego w sprawie między W[ielebnym]
X[iądzem] Bazylim Włodzimirskim administratorem St[a]ro Piatnickim z iedney a Przewell[ebnym]
X[iądzem] Danielem Dąbrowskim dziekanem Ostrogskim z drugiey strony dnia 30go m[iesią]ca pazdziernika w s[więtym] k[alędarzu] 1786m roku wypadłym oznaczony iestem roku 1786m dnia 24-go
miesiąca listopada w s[więtym] k[alędarzu]:
Cierkiew parohialna Piatnicka Ostrogska pod tytułem S[więtej] Parascewy [mę]czeniczki w kołłacyi ad presens Wiell[możnego] I[ch] M[oś]cę pana Stanisława Małachowskiego refendarza Wiełkiego
Koronne[go] restawrowana de nowu roku 1720-m iako nadpis nade drzwiami swiadczy. Benedykowana
od r[oku] p[rzeszlego] przę Grzegorza Charzewskiego Dziekana na ten czas Ostrogskiego budowania
iest z drzewa sosnowego o trzech wierzchach z opasaniem, przy którey zakrystyia tarcicami oszaliowana. Drzwi czwaró na zawiasach źelażnych, iedne za zamkiem wnętrznym żelaznym, dwoie kuny
żelazne, czwarte zakrystyi do ołtarza. Okien dziewięć, niższę z kratami żeleznemi, podloga z tarcic sosnowych. Deisus o trzech wrotach stoletney roboty maliowania przystoynego. Mensa w wielkim ołtarzu
w słupki tarcicami zarzucana z obchodem proporcyonalnie wysoka tuwalniami białymi przystoynie
nakryta. Na tey cyborya prostey roboty z obrazem istocznika, w którey usimum w puszce srebrney suto
wyzłacaney na korporale za zamkiem wnętrznym żelaznym przystoynie konserwowanym, pod tę wizytę
zastałem ole caora w mirnicach cynowych. Antymisów dwa r[ękoju] p[oswięcone] I[ch] W[ielebności]
Sylwestra Rudnickiego8 cale z relikwiami nezbrukano. Oltarzykow dwa po bocznych stołarskiey roboty z mensamy do odprawowania m[odlit]wy s[więtej] spasanemi. Na chorach kaplica S[więtego]
Jerzego apparencya w srebrze: puszka wyznamieniana, do którey i manstroncyika na wierzch przyrobiana. Kelichow dwa marcypanowe wyzlacanych z patenami, lyżeczkami i gwiazdami. Krzysz srebrny
wyzłacany prócz iedem. Na namistnych obrazach to iest Spasitelu, Matki Nay[ia]s[niejszej] i S[więtej]
Parascewy i szat trzy na obrazach praznicznych szat malenkich trzy. Na Ewangielii staroy sztuczek
pięć i koronek dwie z drugiey strony pukłów małych trzy, pod tę wizytę powiedzieli bradstwo, że było
pięć, ale dwóch których i znaki na Ewangielii acz w niedawnym czasie niestało. Na drugiey nowey
Ewangielii blach sześć z koronkami i klawzurkami morcypanowo wyzlacanemi. Puklów wielkich dętych cztery. Tabliczek rożnym fasonem robionych || /29 зв./ dwadzieścia Sedm. Koronek dwadziescia
siedm. Diadym dwie iedna srebrna, druga suto wyzlacana, przy którey Duch S[więty] z promieniem.
Na archiereiu order srebrny marcypanowo wyzłocony z łancużkiem we dwoie zawieszony, w którym
orderze krwawnik czerwonych złotych dwa, iedny podwójny, drugi poiedynkowy. Trybularz srebrny.
Apparatów bogatszych dwa, mazeryalnych trzy z których żalobny ieden, apparat materyialny polski z
stulą i manipularzem. Alb pięć, z których dwie u dole różnym kwiatem wyszywane. Inne drobniezsze
sprzęty cerkiewne u księdze regestrów cerkiewnych zapisane. Dzwonica bramką stawiona z drzewa
sosnowego na którey dzwonów sześć, ieden bez serca nieokuty. Cmentarz dosyć obszyrny9, na którym
dom bratski z izdebką i komórką pod iednym dachem. Szkola z sienkami. Izba z ogrodem10 małym,
który ogród (iako swiadkowie pod tę wizytę przyznali) przed łaty kilka ieszcze był mniejszy, z tey
izby corok do cerkwi płaci złotych pol[skich] 13. Druga izdebka od tey a podal z którey zł[otych]
dziesięć corok do cerkwi płaci. Cechów do cerkwi S[więto] Piatnickiey (iako się z prawa oryginalnego
pokazuie) należy cztery: cech piekarski, tkacki, szewski i ubogi to iest starceży, których powinność do
cerkwi w prawie tym że wzrażono.
Posag czyli fundusz cerkwi (iako ludzi z pietnastu zeznali) pola ornego włoka pod Strzałakowem
na trzy ręki dzieląca się na dni dobrych dwadziescia ośm, poczyna się od niwy Demka Jaroszczuka,
miedzą iedną wzdłuż o drogię z Międzyrzycza na trakt Dubieński idącą a od szlachu Dubieńskiego o
pole W[ielmożnego] I[ch] m[ości]ę Pana Jacka Prokopowicza podczaszego Siwskiego, drugą miedzą o
pole W[ielmożnego] I[ch] m[ości]ę pana Michała Wychowskiego porucz znaku pancerza, kończy się o
drogę z Hremiacza11 na Tatarską ulicę12 nazywaiącą się Scianka. Przydatki do tey włoki do pierwszey
У першому ряду написане російське слово «копия».
Сильвестр Рудницький (1712/1713 – 1777) єпископ Української Греко-Католицької Церкви, з 8 травня 1750 р. – єпископ
Луцький і Острозький.
9
Підкреслення в документі.
10
Підкреслення в документі.
11
Тепер село Грем’яче Острозького району.
12
Вулиця Татарська нині існуюча, пролягає з центра міста на північ у напрямку села Оженина. Наскільки відомо,
7
8
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ręki od lasu Strzałakowskiego kawalków dwa, pierwszy za ogrodami Bilmażskiemi na dni dwa orania
poczyna się od ogroda kaplańskiego wzdluż pomiędzy pola gromadskie między wałami staremi, kończy się o dalki Miławsca zwane, drugi kawałek || /Ark. 30/ pod zaymuskami Biłmarzskimi na połtora
dnia orania. Poczyna się od łanu W[ielmożnego] I[ch] m[ości]ę pana Wychowskiego miedzą iedną
wzdłuż o drogu Międzyrzycka; druga o Las, kończy się o niwkę Michała Boczyła. Przydatki do drugiey
ręki: pierwszy klin13 za scianą na dni dwadzieścia dwa dobrych poczyna się od drogi Scinka zwaney
miedzą iedną wzdluż o pole tatarskie, drugą o włąkę cerkewną Rozważską kończy się o Rowodomy ża
przezwany, o pola Tatarskie. Drugi przydatek za Hrymiaczym lanek Sulikowszczyzna zwany na dni
dobrych osimnascie poczyna się od szlaku Dubieńskiego miedzą iedną wzdluż o pole Jaska Polityki
poddanego hrymiackiego. Druga od szlaku o tarn wielki daley o pole także poddanego hrymiackiego kończy się o rzeczkę u staw hremiackyi upadaiąca. W końcu tego pola od rzeczki sianożęci na
kosarzow dwanaście. Ta sianożęć iak tloka w tey ręce, nie kosi się. Przydatki do trzeciey ręki łanek
pod Hrozowem14 na dni dwanascie przez który idzie droga do Hrozowa poczyna się od pola Stepana
Panasiuka poddanego hrozowskiego, miedzami i końcem o staw hrozowskiy, koło tego pola ponad
stawem było sianożęci cerkiewney na kosarzów pietnaście które nieboszczyk W[ielmożny] Samuel
Łubkowski15 starosta Taborok bezprawnie odebrał. Sianożęć na Bielmarzu przeciw ogroda tuteyszego
cerkiewnego na kosarzów dziesięc dobrych którą często kroć woda zaymuie poczyna się od rzeczki
Grabarka16 zwaney miedzą iedną wzdluż o sianożęć Wasyla Prokopczuka, drugą o sianożęć Piotra
Pilipczuka kończy się o rzekę Wilię17. Ogród tamże na Bilmarzu za mostkiem któren to ogród dzieli na
dwoie drogą do Miedzyrzyca idąca przez Biłmarz, tego ogrodu w górze i na dole będzie na dni dobrych
trzy poczyna się od rzeki Grabarki medzo iedną wzdluż o ogród Wasyla Prokopczuka, druga o ogród
Piotra Pilipczuka kończy się o dni dwa pola cerkiewnego wyż wyrażonego przy Miławiey. Na tem że
ogrodzie w górze || /Ark. 30 zw./ sadek niewielki i przy drodze chalupek dwie było, z których teraz iedna pusta bez seni, a drugiey W[ielebny] X[iądz] administrator ścian dwie tylko pozostałych zabrawszy
z drzewem piekarni plebanalney sprzedał. Drugi ogrod tamże na Bielmażu po tey od Ostroga stronie
mostka na grządek iak swiadkowie zeznali ośm. Każda grządka mogąca mieć wzdluż po sążni dziesięć,
przy tem ogrodzie pastewniku na kopiec dziesięć siana. Poczyna się od drogi do Międzyrzyca idącey
miedzą iedną wzdłuż o pomieszkanie i ogród Wasyla Grabarczuka, druga o ogród Marka Jaremczuka,
kończy się o Grabarkę rzecę. Plac na pomieszkanie kaplańskie z ogrodem poczyna się od szlachu miedzą iedną wzdluż z góry od ulicy o pomiaszkanie i ogród Chwedora Malarza, w dole o pomieszkanie
i ogród Michała Zadranowskiego, drugą od ulicy z góry o gunt I[ch] M[ości]ę pana Doktora kończy
się o drogę i jurydykę farną, na tym placu teraz tylko szpichlerz z drzewa sosnowego zbudowany stoi i
drzewa nic w izdebki znayduie się.
Administrator tey cerkwi Wel[ebny] Bazyli Włodzimirski za instrumentem teraznieyszego I[ich]
W[ielebności] Pasterza Cypryana Steckiego dnia 27go m[iesią]ca maia 1783 roku danym dnia zaś 11go
m[iesią]ca czerwca wszy[stko] w tym że roku przez przewełł[ebnego] Daniela Dąbrowskiego dziekana
Ostrogskiego ogłoszony z ambony który u bradstwa dla utrzymania ich w scisłym nieco rygorze w nienawiściu zostaie. Metryky krztów, szlubow i pogrzebów w iedney księdze porządnie spisane produkował.
Parochianów gospodarza 81. Którzy rokowszczyzny w post wielki po tynfowie18 daią i z tego tynfa
groszy 7 na cierkiew, grosz 1 dla diaka reszta za modlitwę, proskurkę i swiczkę czyli ofiarkę. Osób,
którę się spowiedzią paschalną w tym roku spowiadały № 399. Z tych osób służące parobki i kucharki
daią rokowszczyzny także w post wielki po groszy 18. C[h]lopce zas i dziewczęta służące po groszy
dziewięc № 9, z którego ich datku groszy trzy n[ume]ro 3 idzie na wino, diaka i wyż wyrażoną modlitwę, proskurkę i ofiarkę, reszta na kapłana, który datek w dawnym iest zwyczaiu.
Bratstwo za artukulami s[więtej] p[amięci] I[ch] Wełł[ebności] Sylwestra Rudnickiego przysięgle,
którzy nieposluszni na schodkach podług artykułów nie bywaią, przychodów i rozchodów || /Ark. 31/
вказана дорога нині не існує для загального руху транспорту. У противному разі вона може пролягати через городи та оброблювані земельні угіддя на околицях Острога. З точки зору географії таке з’єднання Грем’ячого та Татарської вулиці в
обхід центру міста Острога виглядає цілком виправдано.
13
Слово винесене над рядок у вигляді дописки до оcновного тексту.
14
Нині село Грозів Острозького району. Межує з названим у документі Грем’ячим.
15
Самуель Лубковський староста Таборова (на Київщині) залишив й інші сліди в історії Острога. У 1750 р. він виступив
фундатором капуцинського монастиря в Острозі разом із Янушем Сангушком, який подарував монахам капуцинам ділянку
землі під забудову за міськими валами по дорозі на Дубно.
16
Річка Грабарка нині не існує.
17
Річка Вілія розділяє місто Острог на Старе місто та Нове місто (на півдні).
18
Тинф – польська 30-грошова напівсрібна монета, яка чеканилась зокрема у Львові, Бидгощі. З 1776 р. тинф почали
вилучати з обігу, виплачуючи по 27 мідних грошей за 1 тинф.
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do regestra cerkiewnego porządnie ne wpisuię, o ozdobię cerkwi mniey dbaię, profitu do cerkwi nie
czynią, który to profit zdawna naywięcey pomnażal się przez chodzenie w niedzilę, święta uroczystę,
targi i jarmarki z polmiskami karstuiąc, z którym teraz chodzić nie chcą i o porządek, iaki tylko od nich
do cerkwi należy nie staraią się co wszystko dzieie się od nastania W[ielebnego] Administratora.
W karbonie cerkiewney pod czas tey wizyty nic się nie zostało tylko długu złotych 18 gr. 14 u starszego bratczyka Jana Wisznickiego znayduie się, który dług aby wyplacił przed wielka nocą w następniącym roku 1787m nakazuię.
DEKRET, którym W[ieliebne]mu Xiędzu administratorowi parochian swoich artukułów wiary
S[więtej] Papierza dziesięcioro Bożego przykasania, pięc przykazań cerkiewnych, siedm sakramentów
SS[więtych]. Nauczać i o tem wszystkim bez wzlędu na osoby doroslych i starych pytać się, a któryby
nie uniał spowiedzią paschalną nie spowiadać, do poty, póki by się nie nauczył. Z bratczykami łagodnie
postępować, onych po oycowsku upominać, do starania się o porządek swiątnicy Boskiey gorącoscią
Ducha bez surowosci pobudzać. Bratczyków zas surowo ich wprzód o wyż wyrażone zdrożsci naganiłszy i upomniałszy posłuszenstwo W[ielebnemu] Xiędzu swoiemu czynić we wszystkich rzeczach
cerkiewnych do niego referować się na schodzkach podlug artykulow często bywadz na tych że schodkach pilnic i wiernie bez zawadu mnienia w regestr cerkewny przychod i rozchod wpisywać o ozdobę
cerkewną dbać, z półmiskiem (z którego tylko to prawie i profitu do cerkwi wynika) chodzić, o porządek iaki tylko od nich do cerkwi bydz powinien usilnie starać się. Piotrowie zaś Chawchalenkowie,
Bazylemu Chyleżynskiemu, Troskowi Lernikawi za śmiałe ważenie się kluczow od cerkwi odebranie i
przez nieiaki czas u siebie trymanie tudziesz uszczypliwe na oyca swego duchownego gadanie wosku
po funtów dwa do cerkwi kąpic po piędziesąt poklonów podczas m[odlit]wy s[więtej] spiewaney po
środku cerkwi na drugi dzień (da Bóg doczekać) Bożego Narodzenia uderzyć naznaczam i przykazuię
pretensyię zaś Bractwa do W[ielebnego] Xiędza administratora punktami pod czas tey wizyty podane
1a ozdeżeliowanie chalupki na Bilmarzu i plebanalney piekarni. 2a O sprzedania pozostalego drzewa
tak izby Bielmarza iako i piekarni plebanalney. 3e o mieszkanie w szpitalu o nereparowanie onego a
ni z niego czynsza do cerkwi placenia. 4a O wzięcie srebra cerkiewnego i o zdanie kalkulacyi z odbierania do siebie przez dwa posty wielkie rokowszczyzny i przychodów cerkiewnych niektórych. 5o O
wpędzenie bratczyków w kałkulacyą od lat kilkanascie. 6a O ogród iak teraz iest na cmętarzu aby był
u całosci i ostawienie.
Dwoniey19 tak uspokoiam: co do pierwszey deretacyi nie do bractwa ale do pana Xiądza dziekana
mieysca należala która gdy widział w początkach W[ielebnego] administratora upomnić i tegoż albo
zirzchnosći podać był powiniem. Do 2ey, 3cie za przedanie drzewa za które W[ielebny] administrantor
wział złł[otych] 27 podlug zeznania swiadków i z tych 3ch u starszego bratczyka do tych czas zostali
które od tegoż starszego bratczyka odebrać i reperacyą szpitalu samemu uczynić albo też reparacyę
wyż pomienione złotych dwadzieścia siedm bratczykowi oddać uwolniaiąc od placenia czynszu tegoż W[ielebnego] administratora zapatrzywszy się na WW[ielebnych] XX[iądzów] administratorów
bywszych przed tym przy tey że cerkwi S[więto] Piat[nickiey] i S[więto] Preczyskiey, i S[więto] Mikulskiey zadnego do cerkwi zamieszkania u bratskich izbach nieplacących, datku wyż się pomienioną
reperacyą lub pieniędzami bractwo S[więto] Piatnickie kontentować. Do 4ey o odebranie lampy (i iesli
iest iuż zrobiona) lub srebra, którego W[ielebny] Xiądz administrator z starszym bratczykiem lotów
23 ½ dał na zrobienie wyż wspomnianey lampy złotnikowi, który złotnik z tymże srybrem z Ostroga
przeniosł się do Lachowiec20 W[ielebnemu] Xię[dzu] administratorowi z starszym bractwem starać się
do W[ielebnego] X[iądza] administratora (który z dwoch łat z przychodów do siebie branych i z tych
w exspiencie na potrzebę cerkiewnę należy tą że się nic u niego nie zostało dał eksplikacyą). Żadney
pretensyi nie mieć. Do 5ey Wyniknienie kilkadziesiąt czyli może kilkaset złł[otych] połł[skich], które
się z nepożądnego przychodów i rozchodów od lat kilku zapisania i niedania z niedawodney pierwiey
eksplikacyi okazało, a teraz z podania regestrem od wszystkich przed tym bywszych bratczyków na
różne cerkewne ekspensy na zweryfykowanie należy tym pod tę wizytę przestace że zaś o złotych
kilkadziesiąt które się w perciepcie okazały przez niezapisanie w ekspęsie z tych bratstwa || /Ark. 32/
należy tey eksplikacyi na pamięć dać nie mogli przeto w dalszy czas przypomniawszy z tey percepty
ekspens w regestr wpisać i oczewisty z tych wywodu czynić do 6ey W[ielebnemu] X[iądzu] administratorowi oraz i bratstwu ogrod przy izbie na cmentarzu iako był zdawna (zmnieyszyć szopę z tego
mieysca niedawno postanowiano znieść i na drugiey stronie izby gdzie przed tym była ieżeliby rządał
На початку рядка написане слово російською мовою «копіи» і підкреслено.
Ляхівці – нині смт Білогір’я (з 1946 р.) Хмельницької області. У розглядуваний період містечко належало князям
Яблоновським. Детальніше про це див.: [3].
19
20
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ią sobie komornik budować niewzbraniać) wychodu na cmętarz nie dozwolić, cecham wyż wyrażonym
do cerkwi Swięto Piatnickiey prawem I[ch] O[jca] Xiążęcia Janusza Sanguszka oznaczonym wszystkie
powinnosci w tym że prawie wyrażonym zupelnić i wykonywać nakazuie M.T.D. Dzialo się w Ostrogu
na juryzdykcyi odemnie zafundowaney Actu ut Supra.
Xiądz Trofim Lapinski21 paroch krzewinskiey, cerkwi S[więto] Piatnickiey Ostrog Generalny wizytator m[anu] p[ropriare].22
Cъ подлинникомъ верно: Поветчикъ Куровский.
Незасвідчена копія, рукопис.
Державний архів Рівненської області, ф. 22, оп. 4, спр. 49.
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Николай Близняк
ВИЗИТАЦИЯ ПАРАСКЕВО-ПЯТНИЦКОЙ ЦЕРКВИ В ОСТРОГЕ 1786 ГОДА
Статья посвящена анализу визитации Острожской Параскево-Пятницкой церкви
1786 г., раскрыто обстоятельства сохранения этого источника до нашего времени и важность его для изучения истории Острога, опубликовано документ.
Ключевые слова: визитация, Параскево-Пятницкая церковь, Острог, судебный процесс.
Mykola Blyzniak
VISITATION OF PARASKEVO-PIATNYTSKA CHURCH IN OSTROH IN 1786
The article is devoted to the analysis of the visitation of Paraskevo-Piatnytska church in Ostroh in 1786. The circumstances of saving of this document to our time and its importance for the
study of Ostroh history are revealed. The document has been published. The main aspects of the
church history in XVI - XVIII centuries are highlighted. The new materials concerning church’s
school, hospital and church fellowship are disclosed. The article contains important facts about
town owners’ influence on church life and its community at the end of 18 – at the beginning of 19
centuries. The research presents separate important facts about topography and demography of
Ostroh town at the late eighteenth century.
Key words: visitation, Paraskevo-Piatnytska church, Ostroh, trial.
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УДК 930(477)»1929/1947»: 929 М. Ковальський

Олександр Мельник

Формування особистості М. Ковальського:
дитячі та юнацькі роки (1929–1947)
У статті проведено аналіз початкового етапу біографії відомого історика, заслуженого діяча науки і техніки України Миколи Павловича Ковальського (1929–2006). Увагу закцентовано на роках його навчання в освітніх закладах м. Острога другої половини
1930-х – першої половини 1940-х рр. Розкрито значення родинного, соціокультурного та
інших факторів у становленні особистості майбутнього науковця.
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Вивчення діяльності відомих діячів, чому присвячені біографістика та просопографія, передбачає розкриття основних рис характеру, визначення пріоритетних напрямів діяльності і т. д. Це
можливо зробити, аналізуючи початковий період життєвого шляху особистості, коли під впливом певних умов відбувається їх становлення. У біографії знаного науковця, доктора історичних
наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Миколи Павловича Ковальського
(1929–2006) цей період припав на важкі 1930–1940-ві роки. Українські землі, зокрема Волинь,
тоді почергово перебували під владою трьох окупаційних режимів, що наклало свій відбиток на
формування майбутнього вченого. Важливими були чинники родинного та соціокультурного
характеру, які сприяли входженню його до середовища місцевої інтелігенції, зацікавленню інтелектуальною працею та минулим рідного міста.
Початковий етап життєдіяльності М. Ковальського ще не ставав предметом окремого дослідження. Побіжні характеристики дитячих та юнацьких років історика зустрічаємо переважно в
загальних біографічних статтях. У публікаціях А. та В. Атаманенків [18; 19; 20] наведено варті
уваги фактичні дані. Стаття О. Удода [67] містить відомості про родинне та соціокультурне
середовища, у яких відбулося формування діяча. У праці Ю. Мицика [61] подано цікаві факти
біографії М. Ковальського періоду Другої світової війни. В. Яремчук у статті про студентські
роки останнього акцентує увагу на витоках його історичних зацікавлень [71].
Народився Микола Павлович Ковальський 19 березня 1929 р. у багатому історією українському місті Острозі, тоді Здолбунівського повіту Волинського воєводства в сім’ї вчителів, у якій
був єдиним сином [16, арк. 2]. Дитинство М. Ковальського проходило переважно в Острозі, де
здобув середню освіту. За деякими даними відомо, що перший рік життя він, імовірно, проживав
із матір’ю у с. Верхові, неподалік Острога, де вона до 1930 р. працювала вчителькою [45, с. 369].
Це викликало твердження, що М. Ковальський народився у Верхові [19, с.179; 20, с. 242; 21,
с. 212; 56, с. 3; 57, с. 2; 70, с. 203]. За матеріалами метрики перевірити його неможливо, бо вона
знищена під час війни. Проте в домашньому архіві вченого зберігається посвідка з Острозького
Богоявленського собору за 3 серпня 1943 р., у якій на підставі парафіяльної книги стверджувалось, що М. Ковальський народився 19 березня 1929 р. саме в Острозі [35, арк.1]. Сам Микола
Павлович вказував на це в автобіографіях [16, арк. 2; 17, арк.114; 33, арк. 3], інтерв’ю [65, с. 3;
66, с. 4] та листах [39, с. 555] різного часу.
Походив він з інтелігентної родини. По батьковій лінії його дід, Микола Григорович Ковальський, наприкінці ХІХ ст. був священиком у селах Баїв [26, арк.116зв.-155] і Забороль Луцького
повіту, а в 1900 р. разом із сім’єю переведений у с. Бісовку Ляховецької волості Острозького
повіту [69, арк. 37-38зв.]. По лінії матері дід Олександр Васильович Кікець (1860 – 1919) завідував двокласним училищем у Шепетівці, був кореспондентом кількох наукових товариств,
захоплювався астрономією [67, с. 29-30]. Для своїх дітей, які навчалися в середніх навчальних
закладах Острога, на початку ХХ ст. побудував дім, що в основному зберігся до наших днів [48,
с. 127]. Ще на початку 2000-х років Микола Павлович писав у листах, що мешкає у «своєму дідівському-батьківському будинку» [32, арк.1].
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Батьки також отримали непогану освіту: батько, Павло Миколайович (1887–1967), закінчив
юридичний факультет університету Св. Володимира, у варшавському музеї «Захента» пройшов
мистецькі курси, певний час викладав шкільні уроки ручної праці та малювання [45, с. 363365; 67, с. 29-30]. Мати, Лідія Олександрівна (1895–1983), 1915 р. здобула звання домашньої
вчительки з математики і вчителювала аж до 1961 р., зокрема, у Шепетівці, Ілляшівці, Цуркові,
Верхові, Вишнівці й Острозі [45, с. 367-371]. За прикладом матері Микола Ковальський уже в
дитячі роки мав бажання стати педагогом. Лідія Олександрівна справила на нього, за його ж
спогадами, значний вплив ще й «у свідомому безальтернативному виборі професії» [44, с.21].
З-поміж родичів з особливим пієтетом Микола Павлович ставився до свого дядька Миколи
Миколайовича Ковальського (1885–1944). Проте вільно розповідати про нього міг лише з 1990-х
років, а 1999 р. у варшавському часописі опублікував статтю, де відтворив його життєвий шлях
[42]. Отримавши початкову освіту в Острозькій чоловічій гімназії і юридичну в університеті
Св. Володимира, М. М. Ковальський проводив активну громадсько-політичну діяльність. Став
членом РУП, ТУП, УСДРП [42, с. 95]. З 1917 р. був обраний членом Української Центральної
Ради, керував відділом контролю. Протягом 1918–1920 рр. очолював департамент державного
контролю Директорії УНР. З 1921 р. перебував на еміграції в Польщі, головував в Українському
центральному комітеті у Варшаві, що опікувався емігрантами з УНР [64, с. 387]. У спогадах племінника М. М. Ковальський «залишився розсудливим, спокійним, врівноваженим чоловіком»,
який «кожного літа, включно і в 1939 р. перед самим вибухом Другої світової війни приїжджав
на відпочинок з Варшави в нашу оселю в м. Острог» [42, с. 95].
Через молодшу сестру матері Марію Кікець (1910–1996), яка була заміжня спочатку з Миколою Миколайовичем, а після його загибелі взяла шлюб із Левом Юстиновичем Биковським
(1895–1992), Ковальські мали родинний зв’язок із цим видатним бібліографом, книгознавцем,
співзасновником Української Вільної Академії Наук [24; 25; 53]. Знаючи ці факти, до 1991 р. історик змушений був вказувати, що родичів за кордоном не має [36, арк.1; 37, арк.1]. Уже в роки
незалежності України він написав про Л. Биковського статтю, у якій дав оцінку напрацювань
останнього в галузі бібліотекознавства та книгознавства [53].
Як бачимо, виховання М. Ковальського відбувалося в інтелігентній сім’ї, тому перші кроки
для входження до високого інтелектуального середовища майбутній учений зробив ще в родинному оточенні. Освіту він почав здобувати в семикласній початковій школі Нового Вишнівця Кременецького повіту у зв’язку з тим, що через політику польської влади з серпня 1933 р.
вчителькою сюди була переведена його мати, Лідія Олександрівна. «З метою повернення до
Острога, – згадував пізніше історик, – вона неодноразово зверталася до польських властей і
щоразу одержувала негативну відповідь, хоч вакансії на Острожчині були. Причиною цього
була відмова подружжя прийняти католицьку віру і те, що їхні родичі перебували на території
більшовицької Росії й України» [45, с. 369]. У Новому Вишнівці Микола закінчив перший клас,
отримавши 1936 р. шкільний сертифікат і переведення до другого [12, арк.1].
Із того ж року він продовжив навчання в Острозі. У 1937 р. закінчив другий клас місцевої початкової семикласної школи ім. Казимира Великого. У польський період це єдиний клас, у якому вивчалась українська мова [13, арк.1]. «За працьовитість, зразкову поведінку і дуже хороші
успіхи у навчанні» Миколу нагородили похвальним дипломом [11, арк.1].
Два наступні роки він ходив до Острозької повшехної школи. За цей час, мабуть, через слабке
здоров’я, пропустив 68 навчальних днів, тому в 1938 р. був звільнений від фізкультури (тілесних вправ). З інших же предметів 1937-1938 навчального року здібний учень показав непогані
результати: разом із дуже хорошою поведінкою отримав «дуже добре» з релігії, польської мови,
географії, арифметики і геометрії, «добре» з малювання, співу і практичних занять («zajęcia
praktyczne») [14, арк.1]. Наступного року за четвертий клас зумів на «дуже добре» здати співи та
релігію, а польську мову на «добре» [15, арк.1].
Уже в дитячі роки М. Ковальський проявляв особливе зацікавлення до соціальних та гуманітарних наук, зокрема й до історичного напряму. У 1995 р., відповідаючи на питання анкети
викладача кафедри історіографії та джерелознавства Дніпропетровського державного університету Є. Чернова, він підкреслював, що зацікавлення історією під впливом різних чинників
у нього почали формуватися ще в довоєнний час. Вказував, що батьки при цьому не відіграли ніякого впливу, хоч з іншого боку, визнавав роль матері, яка була прикладом вчительки:
«… у мене був її культ – Лідії Олександрівни, яку й дотепер багато пам’ятають в Острозі як
чуйну, добру, справді Маму, високої кваліфікації вчительку, яка пропрацювала у школі з 1914
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до 1961-го року. Мені дуже хотілося стати вчителем. Мої дитячі ігри також були у вчителя» [44,
с. 21]. У ранні шкільні роки юнак сам читав трилогію Г. Сенкевича, слухав твори М. Гоголя, у
тому числі «Тараса Бульбу», цікавився довідковими виданнями з історії [44, с. 21]. Тут варто
додати, що в домі Ковальських містилась власна бібліотека. А. Зав’ялов писав, що на початку 1950-х рр. одна з кімнат будинку була повністю заставлена шафами, на яких стояли книги,
оправлені давніми палітурками [40, с. 30].
Окрім читання книг, Миколу захоплював середньовічний Острог, експонати місцевого
краєзнавчого музею, який часто відвідував [44, с. 21]. Тому важливий вплив на вибір життєвого
та професійного шляху М. Ковальського мало не лише родинне середовище, але й сама історична атмосфера місця його дитинства і юності. Пам’ятки сивої давнини – середньовічні вежі
й оборонні споруди, культові будівлі та музейні реліквії, легенди про давні події та свідчення
про знаменитих князів Острозьких, пам’ять про «Волинські Афіни» – слов’яно-греко-латинську
Академію – усе це сприяло виникненню в нього дуже раннього зацікавлення історією [67, с. 30].
Будучи ще зовсім малим хлопчиком-школярем, у 1937-1938 рр. М. Ковальський почав укладати з газет та енциклопедичних праць систематичні хронологічні таблиці політичних діячів і
глав держав, зокрема президентів країн Південної Америки. Пізніше, у 1940-их рр., ці дані коректувалися та розширювалися. Було сформовано хронологію державно-політичного розвитку
окремих країн світу в різні історичні періоди: Стародавнього Сходу, античності, Середніх віків,
Нового часу та сучасності. Відомості доповнено періодами правління фараонів, королів, імператорів, президентів та прем’єр-міністрів. Із цією метою молодий історик опрацьовував різноманітні довідники, енциклопедії, монографії, загальні монументальні курси всесвітньої історії
О. Єгера та А. – Л. Шльоцера. Найбільше інформації почерпнув із «Великої енциклопедії», виданої товариством «Просвіта» С. Єжакова, яка була в домашній бібліотеці. Користувався тодішньою польською періодикою (зокрема, газетою «День добрий», яку до війни передплачував
батько). «Складання цих таблиць… були своєрідним хобі юного історика» [44, с. 21-22].
Цікаво, що інтерес до такої роботи він не втратив і в пізніші роки. Свідченням цьому – папка
«Всесвітня політична історія 40 – 50-х рр. ХХ ст.», що зберігається в домашньому архіві науковця. Вирізки статей про політичних, державних діячів українською, польською, російською
мовами, поділені в ній на окремі рубрики по країнах [34]. У 1978 і 1980 рр. М. Ковальський
разом із Ю. Мициком, який у дитинстві теж складав подібні таблиці, видали свої напрацювання
брошурою з трьох частин у якості посібника для вивчення хронології країн світу [59; 60; 68].
Після встановлення на Волині у вересні 1939 р. радянської влади Микола знову ходив до
четвертого класу тепер неповної середньої школи №6. За рік показав відмінні результати з усіх
предметів (у тому числі викладалися історія, українська мова та література), тому у підсумку
був нагороджений грамотою [5, арк.1]. Надалі юнак продовжив навчатися в Острозькій середній школі №1. Незважаючи на те, що довелося пропустити аж 382 уроки, причиною чому могло
стати погане здоров’я, рішення педради наприкінці року було недвозначним: «Переведено до
наступного шостого класу. Ударник» [6, арк.1].
У 1990-2000-х роках М. Ковальський написав серію нарисів про острозьких освітян, згадуючи й про останній довоєнний випуск Острозької середньої школи №1 та її вчителів: «Директором школи був Григорій Васильович Краснокутський (раніше його попередником був вчитель
Андрійченко), завучем (завпедом) – Семен Бронштейн. Учителями математики – Євтропій Анисимов і острожанин Модест Шумбарський, фізики – Фердинанд Шнайдер, учителем німецької
мови, а раніше – латинської – Матвій Якимович (якого учні прозивали «Катиліною»), географії – авторитетний методист Василь Іванович Григорович (1881 – 1971)… Найулюбленішим
учителем учнів був Рафаель Шкляр, якого учні з симпатією називали «батько Шкляр»» [52, с. 5].
Формування світогляду М. Ковальського припало на період стрімких суспільно-політичних
змін, кризи української державності і насадження власних порядків іноземними владними режимами. Це позначилося на навчальному процесі. Ольга Руй, мешканка Острога 1926 року народження, згадувала про цей час: «За роки своєї юності ми так багато пережили. Народились
в капіталістичній Польщі в російських та українських сім’ях, де розмовляли рідною мовою, а
навчались державною польською. Нас переконували, що наша батьківщина – Польща, що найкращий соціальний устрій – капіталізм, навчали християнської моралі, релігії. І тут вересневого
ранку 1939 року все змінилось. Ми дізналися, що найкращий державний устрій – соціалізм,
релігія – опіум для народу, а наша батьківщина – СРСР. У другій половині 1941 року виявилось,
що навчатися нам взагалі не треба, що ми, слов’яни, – нижча раса, й існуємо лише для того, щоб
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бути рабами німецького народу, що єврейська нація взагалі не має права на життя, що найкращий устрій – фашизм. Наші юні душі були травмовані жорстокістю окупантів» [30, с. 82].
Із захопленням гітлерівськими військами Острога в кінці червня 1941 р. навчання в школах
міста припинилося, тому Миколі доводилося займатися самоосвітою вдома [17, арк.114 зв.]. За
ініціативою місцевої педагогічної інтелігенції, насамперед Миколи Габіта й Афіногена Павлюка, у вересні 1941 р. було відкрито два середні освітні заклади: державну гімназію і учительську
семінарію в приміщеннях колишньої острозької семінарії, де тепер розміщений Національний
університет «Острозька академія» [50, с. 319].
Один із цих начальних закладів, а саме державну гімназію, М. Ковальський відвідував у перші місяці німецької окупації. Тому 30 листопада 1941 р. отримав «семестральне свідоцтво» з
оцінками «дуже добре» і «добре» [10, арк.1]. Влітку наступного року перед спеціальною комісією в Острозі він уже здав іспити за шостий клас, здобувши майже з усіх предметів найвищі
оцінки. Цікаво відзначити, що в цей навчальний рік, поряд із всесвітньою історією та загальною
географією, викладалися історія України та географія України, українська мова та література,
тобто навчання мало більш українознавче спрямування [9, арк.1]. Після закриття окупаційною
владою державної гімназії та учительської семінарії в Острозі залишилася працювати лише народна семирічна школа [1, с.179]. Останній її клас юнак закінчив у червні 1943 р. У свідоцтві,
підписаному завідуючим школою М. Габітом, з усіх дисциплін були тільки найкращі оцінки
[8, арк.1].
Для того, щоб мати засоби для проживання, чотирнадцятирічному хлопцеві потрібно було
працювати. Про це свідчать «Апровізаційні картки» на продовольчі товари за травень-серпень
1943 р. [2, арк.1] та січень-квітень 1944 р. [31, арк.1]. Як і повсюди, в Острозі доводилося стикатися з жорстоким відношенням окупаційної влади: нелюдське поводження з полоненими, розстріли євреїв, численні облави. Під час одного з нечастих показів німецьких пропагандистських
фільмів солдати в кінці сеансу почали примусово забирати молодь для вивозу на роботи в Німеччину [30, с. 57]. Один із випадків М. Ковальський згадував навіть у старші роки, розповідаючи, що мало не загинув від рук якогось гітлерівця [61, с. 7; 62; 63].
Після звільнення Острога від німецьких військ у лютому 1944 р. він почав навчатися у восьмому класі школи №1, яку закінчив через два роки [17, арк.114 зв.]. Цей період пов’язаний із
післявоєнними труднощами, зокрема й у навчальному процесі. З юнацьких спогадів історика
видно, що навчання в лютому-травні 1944 р. відбувалось у пристосованих приміщеннях. Лише
22 травня учні перейшли у приміщення своєї школи, де працювала до революції відома в регіоні та за його межами чоловіча гімназія. Не було шкільних зошитів та чорнил і доводилося
виготовляти самотужки із рослин. Не вистачало відповідної дидактичної наочності, навчальної
літератури [47, с. 3].
Перешкодою у навчанні для майбутнього науковця знову стало погане здоров’я. Так, у «Картці про успішність, поведінку та відвідування школи учня Х класу Острожської середньої школи
№1 Ковальського Миколи Павловича» зазначено, що за три перші чверті 1945-1946 навчального
року він пропустив 191 урок. Попри це, з багатьох предметів (історії, української літератури,
фізики, астрономії, хімії, німецької мови, а також за поведінку) у картці виставлені високі оцінки [7, арк.1]. Такий результат підтверджувався й атестатом зрілості, виданим здібному учневі
23 січня 1947 р., адже на підсумкових іспитах він продемонстрував відмінні знання з усіх предме
тів. За успіхи в навчанні його нагороджено золотою медаллю [3, арк.1]. Про це ще в липні 1946 р.
на сторінках місцевої газети повідомлялося публікацією вчителя І. Борковського [23, с. 2].
У характеристиці М. Ковальського, підписаній директором школи О. Гартрамфом, відзначено його участь у позакласних формах роботи. Довідуємося, наприклад, що він «був членом
географічного, історичного і математичного гуртків, на зборах яких робив докладні доповіді на
доручені йому теми, а також допомагав учителям у виготовленні наочного саморобного приладдя і взагалі при виконанні доручених йому завдань виявляв велику старанність і акуратність»
[38, арк.1].
Із біографічних нарисів про педагогів острозьких шкіл, які Микола Павлович в останній період життя опублікував у збірниках і пресі, видно, що таким успіхам він завдячував когорті
професійних педагогів: «Острозькій молоді, школярам у довоєнні і перші повоєнні роки надзвичайно пощастило, бо вони мали змогу слухати і відвідувати уроки непересічних учителів,
справді інтелігентних і фанатично відданих своїй справі педагогів, випускників провідних університетів. Це, зокрема, Олександр Коберник, Прокіп Соколянський, Іван Вовченко, Анатолій
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Шатровський та ін. Їм був притаманний високий професіоналізм, ерудиція, великий досвід»
[41, с. 345].
Із великою вдячністю М. Ковальський писав про вчителів історії Йосипа Новицького, Анастасію Марусину (Горлову), Прокопа Соколянського, які зуміли розвинути зацікавлення здібного учня до історії [44, с. 21].
Неабиякий вплив на майбутнього вченого мав у цьому плані Йосип Новицький [44, с. 21],
археолог, краєзнавець, директор Острозького краєзнавчого музею, людина твердих антикомуністичних переконань [22]. Ще до війни, під час навчання Миколи в СШ №1 1940-1941 рр.,
Й. Новицький працював там учителем [52, с. 5]. У післявоєнні 1944-1946 рр. він викладав зацікав
леному юнакові приватні уроки англійської мови [44, с. 21-22]. Але їхні бесіди стосувалися
такожпитань краєзнавства. М. Ковальський пригадував, що в розмовах із ним Й. Новицький із
великою повагою, навіть пієтетом висловлювався про дослідника Острога С. Кардашевича [49,
с. 3].
Крім навчання, у шкільні роки Микола цікавився художньою самодіяльністю. Навчаючись
у 8-9 класах Острозької середньої школи №1, брав участь у літературно-драматичному гуртку,
організованому викладачем російської мови та літератури Тетяною Папашикою. До участі долучалися також його однокласники Віра Кіх, Володимир Яковець, Ліда Руцька, Тамара Жигадло та інші. Всі «мали реквізити відповідно певних історичних епох, зокрема при постановках
окремих новел А. Чехова». У домашньому архіві М. Ковальського зберігалося декілька фотографій, на яких він разом з учнями свого класу, одягнені в український національний одяг, грали біля будинку школи сценки з різних творів М. Гоголя [46, с. 3]. «Ці літературно-драматичні
вечори відбувалися поза шкільними приміщеннями, які сприяли популяризації серед острожан
творів красного письменства, сприяли придбанню дітьми навичок виступів на сцені і вивчення
напам’ять художніх творів» [54, с. 4].
Серед педагогів неісторичного профілю саме Т. Папашика в його свідомості пов’язувалася з
образом «справжньої вчительки», «талановитої, ерудованої і високо інтелігентної». «Її уроки, –
писав історик, – завжди були подією у житті класу, авторитет був безперечним, ставав зразком
для наслідування. Учні навчались писати літературні твори, їм диктували такі важкі і складні
тексти з класичних літературних творів, що потім вони завжди відзначались великою грамотністю, знаннями з орфографії, морфології, синтаксису» [46, с. 3].
Варто відзначити, що після закінчення школи М. Ковальський планував продовжувати вивчення іноземної філології. У 1946 р. він був зарахований на перший курс факультету західних
мов і літератури Львівського державного університету імені І. Франка. Але до навчання не приступив через скрутне матеріальне становище та здоров’я. Юнак продовжив навчатися в Острозі
на третьому курсі педагогічного училища [47, с.3]. Цей аспект детальніше висвітлюється в окремій публікації автора [58].
У 1945-1946 рр. училище відроджувалося після років окупації і тільки досягнуло довоєнного
рівня за кількістю випускників [55, с. 2]. У ньому працював колектив професійних педагогів,
із сімнадцяти викладачів якого п’ятнадцять були безпартійними. Серед них – працівники з великим досвідом роботи, зокрема, завуч, викладач української літератури М. Білодід, викладач
географії В. Григорович, математики – О. Коберник, російської мови – А. Новосадська, природи – Ф. Панасюк та інші [29, арк. 20-21].
Курси, які викладалися в училищі, спрямовувалися на підготовку вчителя початкових класів.
Читали переважно не лише самі предмети, а й методика їх викладання, наприклад, «Українська
мова і методика української мови», «Історія і методика історії», а також нові предмети: педагогіка та психологія [4, арк. 1].
Ґрунтовному вивченню деяких предметів (української мови та літератури, історії, природознавства, педагогіки та психології) перешкоджала відсутність підручників. З історії, наприклад,
доводилося писати конспекти тільки з розповідей викладачів, хоча на третьому курсі була можливість користуватися допоміжною літературою [29, арк. 7-10].
Викладав історію Прокіп Соколянський, уродженець Дніпропетровщини, який вчився у Дніпропетровському університеті, а після масових репресій, перевівся на історичний факультет
Одеського університету, закінчивши навчання перед Другою світовою війною. З квітня 1946 р.
він працював викладачем історії в Острозькому педагогічному училищі [51, с. 397-400]. У спогадах М. Ковальського П. Соколянський поставав як педагог, діяльності якого була притаманна

Серія «Історичні науки». 2016. Випуск 25

19

постійна концентрація уваги на краєзнавчому напрямку, тісно поєднаному з історією місцевого
краю та експонатами Острозького краєзнавчого музею [43, с. 4].
Важливим у навчальному процесі було проходження студентами училища педагогічної практики. У 1947 р. третьокурсники, зокрема й М. Ковальський, безперервну практику проходили в
районах Рівненської і Кам’янець-Подільської областей. Відбувалася вона протягом двох тижнів:
з 1 по 15 березня 1947 р. [29, арк. 11].
Усі чверті М. Ковальський навчався фактично на відмінно [28, арк. 21зв.]. Тому на підсумкових екзаменах він був одним із чотирьох слухачів, які здобули п’ятірки з усіх предметів. Рішенням Екзаменаційної Комісії педучилища від 25 червня 1947 р. йому присвоїли звання вчителя
початкової школи [4, арк.1; 27, арк. 22]. У подальші роки розвиток зацікавлень майбутнього
вченого продовжувався на історичному факультеті Львівського державного університету імені
І. Франка, але це вже окремий період становлення його особистості.
Як бачимо, дитинство та юність Миколи Ковальського припали на складний період 19301940-х рр., пов’язаний із непростими суспільно-політичними та військовими колізіями, що залишили свій слід і на його долі. Саме тоді, навчаючись у шкільних закладах Нового Вишнівця
й Острога, він здобув початкову освіту. Становлення особистості М. Ковальського відбувалося
під впливом різних факторів: родинного середовища, спілкування з представниками місцевої
інтелігенції, історичної атмосфери самого Острога. Таким чином, визначилися його основні
життєві орієнтири, зокрема: прагнення до інтелектуальної діяльності та зацікавлення історією
рідного міста і краю, які знайшли розвиток у подальші роки.
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Александр Мельник
Формирование личности Н. Ковальского: детские и юношеские
годы (1929–1947).
В статье осуществлен анализ начального этапа биографии известного историка, заслуженного деятеля науки и техники Украины Николая Павловича Ковальского (1929–
2006). Внимание акцентировано на годах его учебы в образовательных заведениях Острога
второй половины 1930-х – первой половины 1940-х гг. Раскрыто значение семейного, социально-культурного и других факторов в становлении личности будущего ученого.
Ключевые слова: Н. Ковальский, Острог, школа, ученик, история.
Оlexandr Melnyk
Formation of the person of M. Kovalskyi: childhood and youth
(1929 – 1947)
Study of eminent persons disclosure provides basic traits and determine the main directions
of their activities, which are formed in childhood and youth. The formation of the personality of
the famous historian, academician of the International Slavic Academy of Sciences M. Kovalskyi
(1929 – 2006) was in 1930–1940’s. He came from a family of Volyn education and religious and
public figures, contributing introduction to intellectual activity. Already in childhood M. Kovalskyi interested in studying the subjects of humanities, especially history. He visited the Ostroh
Museum, processed encyclopedia, reading historical fiction. He attained primary education in
schools and the New Vyshnivets and Ostroh, where he had the opportunity to be among the local
intelligentsia. The article shows that, along with the family, a special contribution to its formation
had such teachers as T.Papashyka, A.Marusyna, Y.Novytskyi, P.Sokolianskyi. The combination of
these factors influenced the choice of his historical profession.
Key words: M. Kovalskyi, Ostroh, school, student, history.
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Інна Тарасенко

ЧОТИРИ ЛИСТИ М. П. КОВАЛЬСЬКОГО
У статті наведено тексти листів видатного українського історика М. П. Ковальського до відомого українського історика о. Юрія Мицика, написаних у 1971–2006 рр., котрі є
важливими джерелами до творчої біографії обох істориків, розвитку сучасної історичної
науки. Подано також вступну статтю і коментар, котрі прояснюють обставини створення листів, згадувані в них події і персоналії.
Ключові слова: Микола Ковальський, Юрій Мицик, листи, історики, Острозька академія, Дніпропетровський державний університет, історична наука.

Микола Павлович Ковальський (1929–2006) належить до когорти найкращих українських
істориків і педагогів ХХ – ХХІ ст. Доктор історичних наук, професор, автор близько 400 наукових робіт, довголітній завідувач кафедри джерелознавства та історіографії Дніпропетровського державного університету (надалі – ДДУ, нині Дніпропетровський національний університет
ім. О. Гончара), творець «школи Ковальського» – спеціалістів у галузі джерелознавства історії
України, ініціатор відродження Острозької академії (нині – Національний університет «Острозька академія», надалі – НУОА, ОА). Серед його учнів – 28 аспірантів, які успішно захистили
у свій час кандидатські дисертації і з яких 10 стали докторами історичних наук, є доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України, автор понад 1700 наукових
робіт о. Юрій Мицик. Він є одним із найкращих учнів Миколи Павловича (№ 3 за хронологічним списком його аспірантів), який виріс і склався як учений у ДДУ, після його закінчення
(студент, аспірант) пройшов там шлях від викладача до професора, потім успішно працював
як завідувач кафедри історії і як професор на кафедрі історії Національного університету «Києво-Могилянська Академія» (надалі – НАУКМА), а паралельно понад 20 років очолював відділ пам’яток княжої та козацької доби Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М. Грушевського НАНУ (нині працює там головним науковим спеціалістом), до того ж є
професором кафедри церковної історії Київської Православної Богословської Академії (КПБА).
О. Юрій Мицик є також доктором церковно-історичних наук. Листи, які писав М.П. Ковальський до нього, о. Юрій видав в одному із збірників, присвячених пам’яті свого наукового
керівника, і «Наукових записках» ОА (всього 51 лист) [1, 2, 6]. Деякі інші його листи, також
спогади про Миколу Павловича, його передчасно померлу дружину – Любов Кирилівну, про
колег та добрих знайомих Миколи Павловича (О. М. Апанович, Я. Р. Дашкевича, Я. Д. Ісаєвича,
Г. Ю. Гербільського, Ф. П. Максименка та ін.), як і їхні листи, він видрукував в інших виданнях,
зокрема в наукових записках НАУКМА та НУОА [див., напр.: 3, 4, 5].
У вересні 2010 р. о. Юрій тяжко захворів і ще й досі не вповні відновився. Цей час, коли він
був обмежений у своїх можливостях, використав для впорядкування особистого архіву і передачі його частини до Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського,
де створений його фонд (передача матеріалів, зокрема листів з особистого архіву, триває й досі).
Автор цих рядків теж брала участь у цій справі. Під час упорядкування його архіву нам вдалося
виявити ще чотири листи М. П. Ковальського.
Слід відзначити, що М. П. Ковальський та Ю. А. Мицик були знайомі один з одним із
1968 р. Микола Павлович керував його студентськими (курсовими та дипломною) роботами,
був науковим керівником його кандидатської дисертації, науковим консультантом докторської
дисертації, вони працювали на одному факультеті і навіть певний час (1976–1977 рр.) на одній
кафедрі (загальної історії), були співавторами низки робіт. Взагалі їх зв’язували міцні відносини
як батька й сина протягом майже 40 років і вони часто спілкувалися між собою (як мінімум щотижня), вели тривалі наукові розмови в дніпропетровській квартирі «шефа» (по вул. Казакова,
1а, кв. 32), на кафедрі джерелознавства ДДУ, під час прогулянок у парку ім. Гагаріна, який знаходиться якраз по дорозі з ДДУ до вул. Казакова, тощо. І досі о. Юрій жалкує, що тоді не вів
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щоденника, не записував хоча б найцікавіші думки «шефа» … Через таку обставину не було
сенсу в листуванні, адже автори бачилися майже щодня або перемовлялися по телефону, а тому
листи є важливим джерелом, яке заповнює існуючу прогалину. Слід сказати, що ці листи писалися тоді, коли обидва автори перебували на відстані один від одного і не могли безпосередньо
спілкуватися. У цьому випадку лист № 1 М. П. Ковальського адресувався учню у військовий
табір у Гвардійському в лісах над р. Самарою, де випускники 1971 р. були на військових зборах,
лист № 2 – до Варшави, де він працював в АГАД (Головному архіві давніх актів) та інших архівосховищах, здобувши стипендію ім. Стефана Баторія, яка давала йому можливість працювати
там півроку, інші листи – писалися вже з Острога до Києва. Відзначимо, що в цих листах майже
немає оцінок політичної ситуації в УРСР (автори надто добре знали про практику перлюстрації
листів у КГБ), а пізніше вже в незалежній Україні, вони своїми думками ділилися під час безпосередніх зустрічей.
Невелика кількість листів Миколи Павловича все ж дає добре уявлення про взаємовідносини
між учнем та вчителем, про взаємовідносини з колегами-істориками як вітчизняними, так і зарубіжними, про стан здоров’я Миколи Павловича, який, на жаль, із роками погіршувався, а також про прагнення зробити якомога більше на полі вітчизняної історії. Дуже важливим є листи
№№ 2-3, у котрих розповідається про реалізацію давньої мрії Миколи Павловича – відродження
«Острозької Академії», перший рік її існування, перші кроки на викладацькому шляху його
учнів (А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко, П. М. Кулаковський).
Відзначимо також, що ми обмежилися мінімальним коментарем з огляду на обмеженість обсягу статті. Крім того, ми не розшифровували імена дочок Миколи Павловича (Тетяна, Ірина).
Відзначимо також, що нами підкреслені ті місця тексту, які написані рукою авторів у машинописному чи комп’ютерному тексті. Нерозбірливі слова позначені так: (…)*. У деяких випадках
ми в квадратних дужках робили необхідні пояснення (вони виділені курсивом), але в основному
пояснення подано у стислому коментарі наприкінці публікації.
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***
Листи М. П. Ковальського
№1
1971, червня 29. – Дніпропетровськ.
«Письмо Ваше от 20.VІ. получил. Вашу просьбу выполняю: посылаю 3 уведомления о допуске к сдаче экзаменов в аспирантуру. 5. VІ. экзамен по специальности. Мирончук документов не
сдал, поэтому ему вызова не дали.
Сегодня общеуниверситетский вечер всех ф-тов (по пригласительным) в театре Шевченка.
Будут вручать грамоты и подарки лучшим выпускникам за успехи в научной и общественной
работе, среди них должны быть 3 студента из Вашего курса. Я буду на вечере с детьми, они сегодня приезжают в 2 часа дня катером из Новомосковска.
Вчера был вечер выпускников-историков, из Ваших ребят были только трое: Панченко, Холод и Никифоров, всего 15 из Вашего выпуска. За значок Ваш я уплатил Л. Гаркуше, но получите всё − диплом и значок только после окончания лагерей. Гуляли везде с 6 до 12 в парке
Шевченко – в основном заочники. Сегодня уже нет госэкзаменов.
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Желаю здоровья-бодрости-успехов в боевой и политической подготовке. Спасибо за привет,
который передал Миша Карабанов. Заскучал уже за Вами.
Ваш Н. Ковальский».
(Автограф)
№2

1994, травня 3. – Дніпропетровськ.
«Здравствуйте, Юрий Андреевич.
Я представляю себе, как Вы ждали это мое письмо, но так уж получилось, что вначале не сразу
отписал, потом навалилось многое, а вот накануне пасхи буквально в прошлый четверг (страстной) 28 апреля у меня произошел на фоне воспаления тройничного нерва еще резкое повышение давления: 180: 120, вид у меня, говорили потом мои родные, был довольно (на лице) плохой – сине-черный. Благодаря вызову «скорой» удалось вывести из довольно тяжелого состояния. Вчера и сегодня – уже печатаю на своей машинке, и вот так получается письмо Вам.
Собираюсь выйти на работу только 10 мая, но удовольствия мало – приезжает из Киева «аккредитационная комиссия» по проверке университета, много будет нервозности и маразмов – бюрократических затей, надо пережить, дабы университет стал в ряд вузов, смешно, ведь Днепропетровский университет давно имеет свое реноме, в том числе и благодаря нашей когорте – всех
нас вместе и каждого в отдельности – и в области источниковедения истории Украины – мы все
давно уже внесли свою лепту в аккредитацию на мировом уровне в ранг европейских университетов…
Защита диссертации Ивана Сергеевича [Стороженко – І.Т.] прошла очень хорошо, защитился единогласно 6 апреля, а у Слесаренко был один голос против. После защиты был великолепный и в теплой атмосфере банкет, на котором выступал ансамбль бандуристок под руководством дочери или невестки Ивана Сергеевича.
Прибыл автореферат и диссертация Андрея Зайца. У него оппоненты я и Г. Боряк, защита
должна состояться 27 мая, но я не могу присутствовать ибо 27 начинается в Остроге 5-я юбилейная конференция. Ко времени ее начала (сообщил мне П. З. Андрухов) должны выйти тезисы
4-й конференции.
Самое сенсационное сообщение для Вас – 13 апреля наш президент Л.М. КРАВЧУК издал указ о ВОССТАНОВЛЕНИИ ОСТРОЖСКОГО КОЛЛЕГИУМА, уже в Остроге побывали
Н. Г. Жулинский и Брюховецкий, а именно сегодня 4/ІV в Острог приезжает авторитетная и
многочисленная комиссия из Киева – из Киево-Могилянской Академии, которая будет ПАТРОНОМ Острожского КОЛЛЕГИУМА, и Міносвіти по реализации президентского указа. К сожалению, несмотря на мои желания и на приглашение из Острога, я не смог поехать на Родину.
Вчера мне звонил опять мер Микола Грищук, от энтузиазма, энергии и подвижнического которого (к нему теперь подключилось и ранее неактивное районное начальство) зависело почти все,
я же только как-бы освящал своим авторитетом и нимбом это святое дело.
Спасибо, что побывали у Зажицких, я уже тоже получил от них письмо, люди, семья эта замечательная. Как хорошо и легко на душе, когда на своем жизненном пути встречаешь таких
людей. Завершаем собирание материалов к сборнику «на пошану» О.М. Апанович, имел с ней
беседу по телефону, когда ездил в Киев на защиту диссертаций в конце марта в Институт украинской археографии. Подтвердила мое предположение о том, что ее научным руководителем и
давшим тему ее кандидатской диссертации был К.Г. Гуслистый, тогда директор ЦГИА Украины. Собирает все материалы А. Журба. Вводную статью о Е.М. написал по Вашим фасцикулам.
Но еще буду писать статью о близком мне ЧЕЛОВЕКЕ И УЧЕНОМ ВЕСЛАВЕ МАЕВСКОМ,
это мой долг и большое желание. Попробую написать за эти дни, пока у меня «постельный режим» (в данном случае, как зрите, этот режим – за машинкой, специально пишу для Вас).
Анализируя в некоторые свободные минуты Ваши взаимоотношения с Иваном Сергеевичем, я очень этому печалюсь. Первый Ваш подопечный, который не за страх, а за совесть, по
идейным соображениям добился искомой степени, и вот между молодым учителем и пожилым
учеником наступил разрыв и нетолеранция. Это очень плохо. Ведь Вы вместе сотрудничали и
помогали взаимно. Так не должно быть. Скажу откровенно, в этом безусловно в значительной
мере и степени повинны Вы, это накладывает негативную печать на Вашу творческую и человеческую деятельность. Такого не должно быть, молодой доктор, Вы должны быть на высоте.
Надо и Вам хорошо все проанализировать…
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На этом заканчиваю свое затянувшееся послание. Надо вновь отдыхать, а Вам хорошо завидую и радуюсь, что имеете вновь такую возможность и пожить, и поработать при нормальных и
благоприятных обстоятельствах.
Удалось ли Вам связаться с профессором Козаком и узнать о судьбе моей статьи. Выйдет ли
она или это бесперспективно.
Надеюсь, что мой большой приятель Богдан Боберский передал мои приветствия господину
Сываку и саквояж.
Всего наилучшего Н. Ковальский».
(Машинописний оригінал)
№3
1995, лютого 24. – Острог. – Лист М. П. Ковальського.
«Острог, 24 лютого 1995.
Мені було дуже приємно одержати Вашого листа. Дійсно, наша зустріч у Києві 29 грудня
була дуже недовгою і в постійних клопотах, я з Петром Михайловичем (Кулаковським – І. Т.)
мусіли виїжджати спішно на вокзал, бо могли взяти білети не на звичайний поїзд.
Дуже дякую за всі новини. Напевне, Ви взяли на свої не такі ж вже дужі і здорові плечі важку
відповідальність і тягар, не знаю як Ви це все подолаєте, а ще ж треба до прочан і причту церковного мати справи, кожному сказати слово Боже і донести його до душ. Можу тільки сказати,
що запорукою певного успіху може бути Ваша природня доброта. Можу сказати на віддалі, що
Ви по своїй натурі добрий і сердечний. Хотів би Вас тільки попросити, враховуючи Вашу натуру
і природу, а тепер як священика – знайдіть час, спосіб і ситуацію для щиросердечної розмови з
Стороженком Іваном Сергійовичем. Не личить Вам бути з ним у будь-якому конфлікті, бо це ж
Ваш перший дисертант, якби і був не перший, не можна допускати, щоб між Вами була недоброзичливість. Я про це писав Вам до Варшави, але лист повернувся назад, і я його тепер знайшов і
надсилаю адресату. Мені самому було цікаво тепер прочитати свої думки травневого часу 1994…
Для мене було приємно прочитати про проектування видання спеціального збірника, де будуть статті близьких мені по душі і ідеям науковим та, мабуть ідеалам наукових досліджень.
То велика для мене честь, хоч напевне, я ще не стільки зробив, що удостоївсь такої почесті. Бо
зобов’язаний був перед своєю совістю і землею, на якій народився, насамперед Волинню, зробити у 100-50 разів більше.
Буду Вас дуже просити, якщо вийде збірник в честь О.М. Апанович, дістаньте мені примірник. О.А. Удод методично і категорично на мої листи мені не відповідає, що мені дуже неприємно і навіть образливо. Не треба тоді жодного збірника «на пошану»...
Коли я був у середині січня у Дніпропетровську пару днів, то віддав до видавництва відредагований вдруге мною мій останній «опус магнус» − курс лекцій В. Антоновича про джерела з
історії Юго-Западной Росії – України. Може він колись побачить світ – понад 400 приміток до
нього моїх коментарів, в яких і Ваші праці неодноразово зазначені.
В лікарню я потрапив 27 січня, коли у мене була дуже висока сердечна аритмія. Лікування
в нашій районній лікарні дало добрі результати, 11 лютого вже був дома. Лікарняний листок у
мене до 1-го березня. Планую приїхати в Дніпропетровськ в середині березня, а 30 березня повинен бути в Києві як офіційний опонент на захисті дисертації О.Я. Мацюка. Мав бути першим
опонентом Ф.П. Шевченко, як тоді 29 грудня приймали його дисертацію до захисту, але раптом
«переграли» і Орест мені подзвонив зі Львова, що я маю бути замість Федора Павловича. Вже
надіслав мені і доповідь – замість автореферату дисертації. Я буду радий прийняти участь в габілітації цього заслуженого багаторічною науковою працею філігранолога, роботи якого справді
роблять честь українській науці.
В Колегіумі, а він офіційно зветься «Острозький Вищий Колегіум Національного Університету «Києво-Могилянська Академія», відбувається навчання 100 слухачів підготовчого відділення.
Працюють В. Б. Атаманенко і П. М. Кулаковський. Вже нам виділено приміщення під Острозьке
відділення Інституту, який несподівано для мене має тепер назву Інститут української археографії і джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Чи Ви знали про ці зміни та доповнення? Я справді
дуже задоволений з цієї події, а про відкриття в Острозі відділення виступав (в запису на плівку)
Петро Михайлович, по телеканалу «10-й канал» Рівненське Телебачення 23/ІІ показало репортаж
з моїм виступом. Мої чотири публікації про цю подію з’явилися в острозькій газеті «Життя і слово» і у рівненських «Вісті Рівненщини», «Вільне слово» та в рухівській пресі «Волинь».
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Дома, на вул. Кардашевича 10, зиму ми пережили нормально, головне, що дома тепло, будинок восени газифікували, маємо автономний газовий котел, газовий лічильник, внутрішні місця
загального користування. З нами живе тільки котик Васька, жодних квартирантів. Одна кімната
завалена привезеними мною сюди тисячами книг, а стелажа не має. Не можу знайти все, що мені
треба. Не знаю, коли наведу порядок. Частину раритетів – «Полное собрание актов Российской
империи», майже все, що було у мене в кабінеті на кафедрі вже передав до Наукової бібліотеки Колегіуму. А ще треба багато привезти з Дніпропетровська, розраховував на допомогу
О. А. Удода, але тепер не маю впевненості в його обіцяну допомогу.
Побажаю Вам всілякого добра, досягти творчих успіхів, здоров’я в сім’ї, всім Вашим близьким – дружині, доньці, зятю мої вітання. Хай Вам щастить.
М. Ковальський.
25/ІІ-95.
Продолжение письма.
Хочу Вам, Юра, сообщить, что получил письмо на мой запрос-напоминание от проф. Степана КОЗАКА из Варшавы, что моя статья будет опубликована в сборнике в первой половине этого года. Поэтому выражаю Вам большую благодарность за передачу проф. Козаку моей статьи.
Еще прошу Вас при написании мне писем на машинку присылать второй копировочный экземпляр, ибо первый по красной ленте читается очень трудно, текст исключительно «выбляклый». В моей машинке «Україна» тоже дефектус, буква «б» практически не пробивается.
Будет возможность, напишите, как Вам удалось получить стипендию или «грант» фундации
Стефана Баторего. Еще мне хотелось бы побывать с научными целями – кверендами – эвристикой в Варшаве – Кракове.
Есть ли у Вас контакты с проф. Мацьківим, его адрес и т.д.
М. Ковальський».
(Машинописний оригінал. Адреса отримувача: «Дніпропетровськ-125, вул. Героїв громадянської війни, 5, кв. 28, доктору історичних наук, професору отцю Юрію Мицику», адреса
відправника: «265620, Рівненська обл., м. Острог, вул. Кардашевича 10, проф. Микола Ковальський»)
№4
1997 (?). – Острог. – Записка до о. Юрія.
«Прохання до проф. Ю. А. Мицика, зконтактуватись з 1) п. Костянтин Євгенович Новохатський телефон: сл. 411-99-26, дом. 277-27-85
Начальник організаційно – аналітичного відділу (…)* колегії Головархіву Солом’янська, 24,
що декілька разів з ХІІ.1996 р. обіцяв М.П.Ковальському подарувати (випозичити) фото світлини 2-х укр[аїнських] вчених: Віктора Романовського (1909-1971), Олексія Барановича (18991961). Мені ще треба: фото, рисунки, тощо: Д. Зубрицький, А. Петрушевич.
2) Подзвонити додому по телефону вдові Григ[орія] Юл[ійовича] Гербільського 484-08-87
Просп. Чубаря 40 кв. 97
Трамвай, здається, 15 від метро біля пр. Лепсе.
Вияснити: а) як себе почуває; б) привіт і найкращі побажання від мене; в) чи можна у неї
викупити факсим[ільне] видання «Колокола» Герцена. Г. Ю. рекомендував моїй Ірі написати
дис[ертацію] про «Колокол» і Україна. Я би викупив всі томи цього видання.
(Автограф)
***
Лист Костянтина Іоілевича Ковальського − двоюрідного дядька по батькові
М. П. Ковальського.
№1
1973, грудня 18. – Москва.
«Дорогой Юля (так і є – І. Т.)!
Спасибо Вам за Ваше теплое письмо. Уже после Вашего отъезда я выслал Николаю Павловичу граммпластинки, какие он просил. Сейчас получил новый заказ, который постараюсь
осуществить.
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Желаю Вам успехов в Вашей деятельности! Передайте, пожалуйста, привет Николаю Пав
ловичу».
(Автограф. Листа написано на поштовій картці. Адреса отримувача: «гор.Днепропетровск, ул. Павлова д. № 6/2, Ю. А. Мыцык»)
Коментар:
Листи М.П. Ковальського
№1
«Мирончук». В. Д. Мирончук (1948 р. н.) – однокурсник Ю. А. Мицика. Нині – к. і. н., доцент
істфаку ДДУ.
«Панченко». М. Панченко (1948 – 2003) – однокурсник Ю. А. Мицика.
«Холод». Б. І. Холод (1941 р. н.) – однокурсник Ю. А. Мицика. Нині – д. е. н.
«Никифоров». В. Никифоров – однокурсник Ю. А. Мицика. Нині – к. і. н.
«Л. Гаркуше». Л. А. Гаркуша (1941 – 2002) – однокурсниця Ю. А. Мицика, к. і. н., доцент.
«Карабанов». М. М. Карабанов (1944 р. н.) – однокурсник Ю. А. Мицика. Нині − д. і. н., проф.
№2
«Зайца». А. Є. Заєць – відомий львівський історик. Нині – к. і. н., доцент.
«Боряк». − Г. В. Боряк (1956 р. н.) – відомий історик. Нині – д. і. н., заступник директора Інституту історії України НАНУ.
«П. З. Андрухов». Петро Зотович Андрухов (1924 – 1996) – однодумець, товариш М. П. Ковальського, історик, краєзнавець, освітній і громадський діяч, засновник і перший голова Острозького науково-краєзнавчого товариства «Спадщина» ім. кн. Острозьких (1989 – 1996), член і
один із засновників Острозького осередку Українського історичного товариства.
«Маевском». Веслав Маєвський (1931 р.н.) – польський історик, проф., доктор габілітований, відомий спеціаліст в галузі військової історії, україно-польських стосунків і війн козацької
доби. М.П. Ковальський написав про нього статтю «Веслав Маєвський – дослідник військової
історії, польсько-українських стосунків і бойового протистояння в ХVІ – ХVІІІ ст.» у згадуваному збірнику на пошану О. М. Апанович «Під знаком Кліо» (Дніпропетровськ, 1995. – С. 20 – 30).
Разом з о. Юрієм Микола Павлович написав про Маєвського статтю в енциклопедію «Українське козацтво. Мала Енциклопедія» (К.; Запоріжжя, 2002. – С. 303).
«Жулинский». – М. Г. Жулинський (1940 р. н.) – д. ф. н., проф., директор Інституту української літератури НАНУ. У 1992 – 1994 рр. був віце-прем’єром України з питань гуманітарної
політики.
«Брюховецкий». В. С. Брюховецький (1947 р. н.) – д. ф. н., проф., тоді – президент (ректор)
Національного університету «Києво-Могилянська Академія».
«Апанович». О. М. Апанович (1920 – 2000) – відома український історик, к. і. н.
«Гуслистый» − К. Г. Гуслистий (1902 – 1973), відомий український історик, д. і. н., проф.,
чл.-кор. АН УРСР.
«Козаком». С. П. Козак (1937 р. н.) – професор, зав. кафедри україністики Варшавського
університету
«Боберский». Богдан Боберський – племінник міністра пропаганди ЗУНР Івана Боберського,
архітектор, постійно проживав у Варшаві.
№3
«Стороженком». І. С. Стороженко (1937 р. н.) – аспірант о. Юрія, нині – д. і. н. У даному випадку Микола Павлович озвучив його позицію. Причини охолодження відносин між о. Юрієм
та І. С. Стороженком значно глибші й після безпосередньої розмови о. Юрія з Миколою Павловичем той змінив свою точку зору і більше не повертався до цієї теми.
«Курс лекцій В. Антоновича». Йдеться про видання М. П. Ковальським курсу лекцій
В. Б. Антоновича про джерела з історії Південно-Західної Росії – цебто України. Книга була
надрукована: Антонович В. Б. Лекції з джерелознавства / Ред. Микола Ковальський. – Острог;
Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, Національний університет «Острозька
академія», 2003. – 382 с.

«Мацюка». О. Я. Мацюк (1932-1999) – д. і. н., проф., відомий український історик, директор
ЦДІА України у Львові, філігранознавець.
«Шевченко». – Ф. П. Шевченко (1914-1995) − відомий український історик, д. і. н., проф.,
чл. – кор. АН УРСР.
«Мацьківим». Теодор Іванович Мацьків (1918 – 2011) – відомий український історик, з
1939 р. – на еміграції. Доктор історичних наук, проф., член ВУАН.
Стаття надійшла до редколегії 5.11.2015.
Инна Тарасенко
ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА Н.П. КОВАЛЬСКОГО
В статье приведены тексты писем выдающегося украинского историка Н. П. Ковальського к известному украинскому историку о. Юрию Мыцыку, написанных в 1971 – 2006 гг.,
которые являются важными источниками для творческой биографии обоих историков,
развитию современной исторической науки. Подано также вступительную статью и комментарий, которые поясняют обстоятельства создания писем, упоминаемые в них события и персоналии.
Ключевые слова: Николай Ковальский, Юрий Мыцык, письма, историки, Острожская
академия, Днепропетровский государственный университет, историческая наука.
Inna Tarasenko
FOUR LETTERS OF M.P. KOVALSKYI
In this article the texts of letters of famous Ukrainian historian Mykola Kovalskyi to known
Ukrainian historian Yurii Mytsyk 1971 – 2006 are presented. The texts are important sources of
the creative biography of both historians of modern historical science. Posted as introductory
article and commentary that clarify the circumstances of the creation of letters referred to in these
events and personalities.
Keywords: Mykola Kowalskij, Yurii Mytsyk, letters, historians, Ostroh Academy, Dnipropetrovsk State University, historical science.
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УДК 321:93/94:351 (477)

ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
ВІДРОДЖЕНОЇ ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ (1994–2000 РР.)
У статті проаналізовано процес формування матеріально-технічної бази відродженої
Острозької академії в 1994 – 2000 рр. Охарактеризовано чинники, що впливали на нього.
Простежено становлення академічної бібліотеки, з’ясовані джерела фінансування, показано проблеми і перспективи подальшого розвитку університету.
Ключові слова: Острозька академія, матеріальна база, колегіум, відродження, фінансування, фонди, меценати.

Ідея відродження Острозької академії виникла в середовищі місцевої інтелігенції відразу після здобуття Україною незалежності. У 1994 році ця ініціатива здобуває підтримку на державному рівні, і 12 квітня цього року був підписаний і оприлюднений Указ Президента України
Л. М. Кравчука «Про утворення Острозького колегіуму [5]. Ректором-засновником був обраний
І. Д. Пасічник, інші керівні посади посіли І. В. Грицюк – проректор із адміністративно-господарської частини (в 1998 році його змінив на цій посаді М. В. Грищук), В. М. Жуковський –
проректор із навчально-виховної роботи; професор М. П. Ковальський – проректор із наукової
роботи.
Острозька академія є одним із відроджених університетів (а фактично заново створених),
які є унікальними для системи вищої освіти України і є виразниками її трансформації від радянської до нової ліберальної моделі [13, с. 46; 23, с. 2]. Крім того, підготовка до відзначення
440-річчя Острозької академії актуалізує суспільний і науковий інтерес до її відродження [27].
Історіографія присвячена відродженню Острозької академії є поки що незначною, а визначена нами проблема лише частково висвітлена в працях Я. Бондарчук, В. Грищука, В. Трофимовича, І. Пасічника, М. Корнійчук та М. Потока та ін. Позитивно оцінюючи науковий доробок
вказаних авторів, слід, проте зазначити, що тема потребує глибшої розробки та аналізу.
Ставимо собі за мету простежити процес формування матеріально-технічної бази Острозької
академії від початку відродження останньої в 1994 р., коли вона була відроджена до 2000 р., і
коли отримала статус національного університету.
Кожен університет, попри те, що він є, насамперед, осередком освіти та науки, повинен формувати і розвивати якісну матеріальну базу, без якої його існування буде неможливим. Але матеріальна база потрібна не лише для того, щоб рухатись уперед, але і для зв’язку з традиціями.
Експерт з Єйлю Ярослав Пелікан зазначає, «що форми університету – від підмурівку до антени
покликані символізувати справжні підвалини університетської традиції […]. Архітектурна цілісність університетських мурів (Academic Gothic) у певному сенсі є лише фасадом, – не лише
тому, що майбутнє університету суттєво залежить від ремонту та відновлення матеріальної бази,
на які, для прикладу, тільки в американських університетах витрачають астрономічні кошти, – а
й насамперед тому, що неперервність традиції в минулому та майбутньому, яку символізує весь
цей граніт, можна легко втратити…» [16, с. 9].
18 січня 1994 р. Острозька міська рада підготувала спеціальне клопотання до Президента
України Л. М. Кравчука «про відродження в місті державного університету «Острозька академія»» [цит. за 14, с. 85]. У спеціальній історичній довідці й обґрунтуванні до цього документу
вперше було вказано на майбутню матеріальну базу для вузу: 1) навчальний корпус – 30 аудиторій, актова зала, приміщення для адміністрації – 6 кімнат, бібліотека з двома читальними залами, гуртожиток, спорткомплекс, впорядкована територія з садом і площа для майбутніх забудов. Усього території – 7 га; 2) для потреб академії можна використати недобудований будинок
культури на 700 місць; 3) в наявності є допоміжна база, яку можна використати в навчальному
процесі: а) Острозький історико-культурний заповідник, що складається з 6 музеїв; б) в разі
функціонування факультету нетрадиційної медицини наявна така база: обласна психоневроло© Олександр Денисюк, 2016
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гічна лікарня на 600 місць, районна центральна лікарня на 220 місць, протитуберкульозний обласний диспансер тощо [цит. за: 14, с. 86].
Наступним етапом стало визначення місця розміщення колегіуму вже після підписання
Л. Кравчуком указу про його утворення. Спеціальна комісія на чолі із заступником голови обласної держадміністрації Г. Т. Харчуком одноголосно вирішила використати для цього комплекс
приміщень середньої школи №4, куди входили два навчальних і один адміністративний корпуси,
актова зала, бібліотека, гуртожиток, спортивний зал, їдальня, господарські приміщення [12, с. 4;
14, с. 88]. Слід зазначити, що приміщення школи – це колишні приміщення монастиря капуцинів,
а також гімназії ім. графа Блудова. Вони перебували в доволі занедбаному стані ще тоді, коли в
них розташовувався інтернат, і потребували ремонту. Про це писав у своїх неопублікованих спогадах Л. Гошовський, який свого часу був його директором. [8, арк. 1-2]. Тогочасний стан приміщень оцінював і сам ректор І. Пасічник: «Це були жахливі часи, суцільна руїна, а Острозька
академія нагадувала фортецю після війни: самі голі стіни й захаращені приміщення» [цит. за: 21].
У статуті Острозької академії зазначено, що вищий навчальний заклад забезпечуватиме
«здійснення будівництва, реконструкції, а також капітального ремонту приміщень, якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання». І далі: «Університет має право придбати, будувати,
брати і здавати в оренду будівлі, споруди, навчальне і наукове обладнання, оргтехніку, виробниче обладнання, транспортні засоби, засоби зв’язку тощо як на території України, так і за її
межами, вчиняти стосовно них будь-які дії, що не суперечать законодавству України» [28]. Відповідно до цього академія здійснювала формування своєї матеріально-технічної бази.
Молодий навчальний заклад потребував усього, а тому у своєму плані діяльності із розбудови матеріально-технічної бази визначив такі пріоритетні напрями: 1) будівництво восьмиквартирного будинку для проживання викладачів (термін виконання до 1996 р.); 2) забезпечення
функціонування гуртожитку і поселення в ньому 140 спудеїв (до 1996); 3) реставрація приміщень монастиря та костелу; 4) вирішення питання із відведенням землі під академмістечко (до
1997 р.); 5) перебудова казарм під гуртожитки (до 1997 р.); 6) підготовка аудиторного фонду;
7) побудова котеджів для професури Острозької академії; газифікація та налагодження подачі
гарячої води до гуртожитків [8, арк. 15-17]. Окремо планувались заходи із розбудови Наукової
бібліотеки, поповнення її фондів та комп’ютеризації [9, арк. 11]. Отож, було складено певний
план, який потрібно було втілювати в життя.
Варто вказати на стан одержаних приміщень, у яких мало проводитися навчання. У 1997 році
спеціалісти провели обстеження «Старомонастирського» корпусу та костелу ордену капуцинів,
що входили до бази приміщень академії. Їхні висновки були невтішними: загальний технічний
стан монастирського комплексу був незадовільним [4, арк. 5]. Унаслідок недотримання відповідних умов під час асфальтування подвір’я відбувалося замокання стін, що в майбутньому могло призвести до їх аварійного стану [4, арк. 6]. Приміщення костелу в цілому збережене, через
перебування тут спортзалу, але в середині немає оздоблення і розписів [4, арк. 7]. Зазначалося,
що терміновими були роботи з усунення замокання стін та їх благоустрою, потребували ремонту сходи, а коридори монастиря навколо внутрішнього дворику взагалі перебували в аварійному
стані [4, арк. 7-8]. Із вищевказаного випливає, що ці приміщення без належної підготовки не
можна було використати в навчальному процесі. Не в кращому стані перебувало приміщення,
у якому розташовувалась Острозька СШ № 4. Щоправда, у 1994 р. було здійснено приблизний
розрахунок робіт для ремонту приміщень у яких на той час вона розташовувалась [7, арк. 1-10],
але сума, необхідна для повного ремонту, принаймні на той час, виявилась не підйомною для
щойно відродженого навчального закладу.
Головним завданням у діяльності господарської частини залишалося створення відповідних
умов для навчального процесу та відпочинку студентсько-викладацького складу. Відповідно
до цього, основні зусилля покладено на створення нових і ремонт існуючих площ для навчання
та проживання. У 1998 р. завершилось, хоч і з запізненням, будівництво 8-квартирного будинку для викладачів, здійснено благоустрій території [1, арк. 104]. Задля розширення навчальних площ проведені реставраційні роботи в приміщенні монастиря. Зокрема, за цей рік майже
повністю відреставрували та підготовили 2-й поверх, (перший, як зазначалося вище, вимагав
більшого об’єму робіт). Тоді ж реставрували значну частину костелу, але ще залишилося, зокрема, встелити підлогу, вставити вітражі та ін. для того, аби повернути йому колишній вигляд
[1, арк. 105]. У 2000 р. храм був відкритий як духовний центр Острозької академії. (У 2006 р.
він був освячений і відтоді діяв як студентсько-викладацький храм преп. Федора Острозького.)
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Упродовж навчального року (1998-1999) майже повністю відремонтовано і введено в експлуатацію спортзал. Цілком готовий він став у наступному навчальному році. Більше часу вимагав
ремонт розташованої в одному приміщенні із спортзалом актової зали (сучасне приміщення
КМЦ) [1, арк. 105]. Крім того, постійну увагу звертали на збереження та підтримання в належному стані існуючого аудиторного фонду. Здійснювали пошуки за рахунок чого його можна
буде ще поповнити.
Актуальним завданням залишалося створення житлової площі для проживання студентів:
або реставрація та перебудова наявних об’єктів (військові казарми), або будівництво нових гуртожитків, що є дорогим і тривалим процесом. Перший гуртожиток почав діяти, будучи фактично частиною приміщень академії (тепер перетворений на навчальний корпус), інші вона змогла
отримати від військової частини, що базувалася в Острозі. На баланс академії за сприяння тодішнього міністра оборони Є. Марчука передали житлові приміщення. Як зазначалося в газеті
«Місто», Острог став першим містом, де військові казарми були перетворені на студентські
гуртожитки [19]. У 1997–1998 роках задля збільшення їх кількості навчальний заклад здійснив
ремонт військового клубу та перетворив його на гуртожиток № 5 на 52 місця. Крім того власними силами відремонтовано 5-й поверх орендованого в ПТУ 7-го гуртожитку. Водночас на стадії
завершення були ремонтні роботи на першому поверсі гуртожитку № 4, вирішувалися проблеми
з налагодження відповідних комунікацій [1, арк. 104-105]. Усі роботи із введення в експлуатацію
гуртожитку були завершені тільки на рубежі 1999–2000 років.
Для поточних потреб академії здійснювалася діяльність із створення ремонтної бази, зокрема, у 1998 році укомплектовано слюсарну майстерню та придбано трактор для господарських
потреб. Заплановано також із часом створити столярну майстерню [1, арк. 106].
Варто відзначити, що незважаючи на певні скептичні думки з приводу перспектив відродженої Острозької академії в непростий для країни час і в маленькому містечку, яким тоді був
Острог, керівництвом університету, а також керівники відповідних підрозділів, працівники АГЧ
заклали міцний фундамент для наступного розвитку матеріальної бази вишу.
2000-й рік став знаковим для подальшого становлення й утвердження університету. Тоді матеріально-технічна база завдяки зусиллям керівництва університету суттєво доукомплектовувалася, а також якісно і кількісно зростала. Особливу увагу при цьому приділяли збільшенню
житлового фонду, особливо для приїжджих викладачів, а також покращення побутових умов у
наявному. Для того, щоб зменшити витрати під час будівельних і ремонтних робіт відмовились
від підрядників [2, арк. 177]. Водночас, оскільки поставлені завдання часто виконували у пришвидшеному темпі їхня якість від цього страждала, за що працівників часто критикували [2,
арк. 36]. На рубежі XX–XXI ст. для покращення роботи останнього в університеті запровадили
преміювання найсумлінніших його працівників [3, арк. 144]. Здійснювалось постійне підтримання наявного комплексу споруд у належному стані, а окрім того велася робота з добудови та
реставрації нових площ.
На 2000-й рік матеріально-технічна база Острозької академії складала: два навчальних і один
адміністративний корпуси, актова зала, Наукова бібліотека, 5 гуртожитків, спортивний зал, сучасний спорткомплекс із критими трибунами, їдальня, господарські приміщення, академмістечко. Щодо спортивних споруд, то ними опікується кафедра фізичного виховання, що була створена 31 серпня 1999 року, як навчально-методична загально університетська структура, діяльність
якої спрямована на залучення студентів до занять фізичною культурою та спортом [25].
Попри очевидні здобутки, гострою проблемою залишався пошук коштів потрібних для підтримки та ремонту отриманих приміщень. Варто зауважити, що саме місто не могло фінансувати розвиток із власного бюджету, як у випадку із Києво-Могилянською академією, і не було
місцевих меценатів, які хотіли б вкладати кошти в розвиток вишу.
Складовою частиною становлення академії стало заснування у квітні 1994 р. наукової бібліотеки – навчально-допоміжного, інформаційного, наукового, культурно-освітнього структурного підрозділу, який забезпечує задоволення інформаційних потреб студентів, професорсько-викладацького складу та співробітників, сприяє навчальному процесу та науково-дослідницькій
діяльності [26]. Першим її директором призначено Л. Гошовського, якого згодом на цій посаді
змінив М. Поток – тоді єдиний працівник із фаховою освітою.
Як відомо, книги є однією з найважливіших складових навчального процесу, а тому коли в
1994 році було відкрите підготовче відділення, постало питання про забезпечення його літературою. Від бібліотеки школи № 4 залишилося всього 20-30 книг [8, арк. 9].
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Першочерговим завданням було сформувати фонди. Часи для цього, у плані фінансування,
були не вельми сприятливими. Для того, щоб забезпечити підготовче відділення літературою,
її доводилося позичати. Так, навчальні посібники з української й англійської мов, математики,
історії України і всесвітньої, економіки, економічної географії позичали із резервних фондів
бібліотек шкіл № 1 і № 2, школи-гімназії [11]. Виходячи із загального кошторису, частину літератури закупляли в книгарні Острога. Зокрема, цим займався професор Микола Ковальський.
Для того, щоб здобути їх для навчального закладу, він використовував свої наукові зв’язки і
особисто добирав книги з історії [10]. Оскільки Острозький колегіум діяв у складі університету
«Києво-Могилянська Академія», то частину літератури отримували саме із його книгозбірень.
Варто зазначити, що серед книг, які передавали, була велика кількість англомовних – з економіки, психології, соціології, політології педагогіки та ін.
Долучилися до формування бібліотечних фондів відродженої академії і масові бібліотеки
Рівненщини (обласна наукова, Сарненська, Здолбунівська, Острозька районні та інші) і сусідніх
областей. Передавали, зокрема, книги з української і зарубіжної літератури [11]. Зв’язки з цими
установами налагоджував тодішній директор бібліотеки вишу Леонід Гошовський.
Частину книг дарували бібліотеці як приватні особи, так і установи. Тісна співпраця була
налагоджена і триває до цих пір із Парламентською бібліотекою, Львівською національною науковою бібліотекою ім. В. Стефаника. Зокрема, ще на початках бібліотека Верховної Ради України передала академії 10 тис примірників книг, також частину літератури закупила на 15 тис.
доларів і подарувала українська діаспора [15].
Суттєво вплинула на кількісний і якісний склад фондів передача книг Національною бібліотекою України ім. В. Вернадського, Національною академією наук України, Науковою бібліотекою ім. М. Максимовича, Науковою бібліотекою Львівського національного університету
ім. І. Франка. Налагоджена співпраця з Інститутом історії України НАН України, товариством
«Просвіта», Державним комітетом національного телебачення та радіомовлення, з обмінно-резервними фондами провідних бібліотек вищих навчальних закладів, науковими інституціями,
видавництвами, редакціями фахових періодичних видань. Серед партнерів бібліотеки – фонд
«Сейбр-Світло» (США), Міжнародний фонд «Відродження», посольство США в Україні, ГетеІнститут (Київ), Французький культурний центр (Київ) та ін. [24]. Так, на прикладі звіту директора бібліотеки за 1998 рік можна побачити, звідки до неї надходила література, а, окрім того,
можна ще й наочно простежити темпи поповнення її фондів. Згідно із звітом, вона налічувала
53 тис. примірників [1, арк. 104]. Тобто, від початку її щороку фонди збільшувалися на 13 тис.
примірників (звичайно, ця цифра є умовною, оскільки рік від року це число варіюється, а ця
цифра є усередненою).
Наприкінці 90-х рр. минулого століття Міжнародний фонд «Відродження» розробив проект,
згідно з яким бібліотека академії отримувала видання з різних галузей знань безкоштовно. Зусиллями Л. Гошовського вона, до речі єдина в Рівненській обл., виграла грант – «Пушкинская
библиотека», за яким отримувала словники, енциклопедії, довідники з літературознавства, мистецтва культурології, окремі художні видання [11].
Із 1995 р. до формування бібліотечних фондів долучається українська діаспора: передаються
домашні бібліотеки і до нині функціонують приватні колекції її представників. Процес співпраці з науковими установами та науковцями з діаспори і власне поповнення бібліотечного фонду
значно покращився разом із створенням при Острозькій академії в 2002 році Інституту дослідження української діаспори. У процесі розвитку академії бібліотека з кожним роком отримувала більше коштів, здійснюючи закупівлю книг та налагоджуючи співпрацю із українськими
видавництвами [18]. На 2000-й рік фонди бібліотеки вже складали понад 250 тис. примірників
[3, арк. 255].
Варто вказати на джерела фінансування відродженого закладу. Спочатку будучи ще колегіумом, він діяв у структурі Києво-Могилянської академії і через неї фінансувався. Як уже зазначалося, для відродженого закладу не вистачало коштів, тому на початках і ректор І. Пасічник, і
проректор М. Ковальський звертались до людей, підприємців із проханням про фінансову допомогу. У своїй більшості фінансування Острозької академії здійснювалося повністю за рахунок
держави [17].
Висвітлюючи матеріально-технічне забезпечення, слід враховувати те, що академія постала
не лише завдяки фінансуванню від держави, а завдяки всебічній підтримці меценатів із України
й української діаспори, які повірили в ідею її відновлення і заради цього не пошкодували влас-
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них коштів. Серед них потрібно відзначити: генерального директора нафтопроводу «Дружба»
Любомира Буняка, генерального директора лісогосподарського об’єднання «Рівнеліс» Миколу
Шершуна, професора Північно-Іллінойського університету Мирона Куропася, який організував
благодійний фонд «Друзі Острозької академії у США», професора Торонтського університету
Тараса Закидальського та багатьох інших [20, с. 164]. У 2000 році фінансування вишу зросло
на 57.1% у порівнянні з 1998-м. При чому 40% фінансування здійснювалось із позабюджетних
коштів [2, арк. 179-183].
Про здобутки і визнання Острозької академії свідчить те, що в 1999 р. вона отримала приз
«За якість» від міжнародного трейд клубу, який надається промисловим підприємствам за якість
продукції, а для академії був вручений за якість освіти та темпи розвитку [2, арк. 156]. Знаменною подією у 2000 році стало надання академії, згідно Указу Президента, статусу Національного університету. Завдяки, «видатному значенню університету «Острозька академія» в культурно-історичному розвитку України, вагомому внеску у підготовку висококваліфікованих кадрів
та міжнародному визнанню результатів його діяльності» [6].
Отже, за період із 1994 по 2000 рр. в Острозькій академії було сформовано якісну матеріальну базу. Про це свідчили: створений аудиторний і житловий фонди; реставрація культурних
об’єктів; налагоджена система фінансування вузу не лише з державних, але і позабюджетних
коштів; заснування наукової бібліотеки, що постійно поповнювалася потрібною літературою.
Перспективи подальшого розвитку академії бачаться в налагодженні тісної співпраці: з бізнесом і меценатами, котрі б могли вкладати кошти в її розвиток; міськими структурами для перетворення Острога на університетське містечко західного типу. Важливим є також створення
рекреаційних зон для відпочинку студентів і працівників університету; налагодження власної
видавничої діяльності для забезпечення академії своїм науковим та навчальним продуктом. Потрібно рухатись в напрямку розвитку платних послуг, які надавав би виш.
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Александр Денисюк
Формирование материально-технической базы возрожденной
Острожской академии
В статье проанализирован процесс формирования материально-технической базы возрожденной Острожской академии в 1994 – 2000 гг. Дана характеристика факторов влияющих на него. Прослежено становления академической библиотеки. Выяснены источники
финансирования. Показаны проблемы и перспективы дальнейшего развития.
Ключевые слова: Острожская академия, материальная база, коллегиум, возрождение,
финансирование, фонды, меценаты.
Oleksandr Denysiuk
The formation material and technical base revived Ostroh Academy (1994- 2000 years)
The article analyzes the formation of logistics revived Ostroh Academy in 1994 – 2000 years.
The process of restore and actually create very dependent on material factors. Ostroh is not rich
city, which could be sponsored university, so the money is so important. The article describes factors that influenced of the formation resource base. Observe of the formation of scientific library,
as an important component of the university. The financing sources deals, attracting patrons, establishment of paid services, state funding, and their share in financing of the University. Special
attention is given to show the problems that arose and which must also decide. It is specially noted
display prospects for the development of logistics. Also, characterized achievements in this field,
which are essential for the further activities of the university.
Key words: Ostroh Academy, material resources, college, revival, funding, funds, patrons.
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ПОПАДІ, ПОПОВИЧІ, ПОПІВНИ ЯК УЧАСНИКИ СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ КНИГ ДУХОВНОГО СУДУ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ
ЄПАРХІЇ КІНЦЯ XVII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ.)
У статті здійснено спробу дослідити родини парафіяльних священиків на основі матеріалів Перемишльського духовного суду кінця XVII – першої половини XVIII ст. У роботі
проаналізовано судові процеси, учасниками яких були попаді, поповичі і попівни. З’ясовано
рівень і стан матеріального забезпечення священичих сімей за даними книг протоколів
єпископського суду.
Ключові слова: духовний (єпископський) суд, Перемишльська єпархія, попадя, попович,
попівна.

У сучасній історичній науці все більшої популярності набувають дослідження, у яких головним об’єктом вивчення є сім’я. Незважаючи на значний внесок українських і зарубіжних
істориків у розробку цієї проблематики [15, 19, 26, 29, 30], практично поза увагою вчених залишилось вивчення родин православного та унійного духовенства в ранньомодерний період.
Чи не єдиним дослідником цього питання є польський науковець Вітольд Бобрик, який у своїй
монографії «Duchowieństwo unickiej diecezji chełmskiej w XVIII wieku» присвятив окремий розділ
з’ясуванню побутових умов та особливостей життя сімей парохів [21]. В інших своїх дослідженнях історик пролив світло на місце і роль членів родин парафіяльного клиру в тогочасному
соціумі [20, 22, 23]. Над цим питанням працювала ще одна польська дослідниця Дорота Вереда,
яка вивчала сім’ї унійного духовенства Володимирсько-Берестейській єпархії у XVIII ст. [35].
В українській історіографії, на превеликий жаль, відсутні роботи, які би безпосередньо стосувалися історії сімей духовенства в досліджуваний період, тому наша стаття має за мету привернути увагу науковців до такого роду студій.
Джерельну базу публікації становлять книги протоколів духовного суду Перемишльської
єпархії з кінця XVII – першої половини XVIII ст., які зберігаються у Державному архіві в Перемишлі. До компетенції єпископського суду належали справи про порушення норм канонічного
права, тому під його юрисдикцію потрапляв не лише парафіяльний клир, але й члени їхніх родин – попаді, поповичі, попівни [17, с. 499; 14, с. 86].
Подружнє життя парафіяльного священика, згідно з церковними постановами, мало бути втіленням вірності й цнотливості [36, s. 115]. Існувало також твердження, що ієрей, який зможе
правильно управляти своїм домом, належно керуватиме й парафією, краще розумітиме проблеми своїх вірних і подаватиме гідний приклад для наслідування. Згідно з постановами Замойського Собору 1720 р., священик був зобов’язаний навчати членів своєї родини основам
християнської віри і прививати їм «добрі звичаї» [13, s. 133]. За певних обставин на пароха
лягала відповідальність за проступки і злочини його дітей, а також дружини. Про це свідчить
низка опрацьованих судових справ. У серпні 1706 р. до єпископського суду був викликаний о.
Михайло Тетерух зі Стрия, від сина якого завагітніла кухарка. Суд, зважаючи на те, що попович
був неповнолітній і знаходився під опікою батька, призначив останньому штраф, розміром у три
злотих, а також наказав відбути йому місяць «віри» (реколекцій) у монастирі [4, s. 58]. У справі,
що розглядали 12 вересня 1710 р., подружжя Попелів Ластовчаків звинувачували поповичів Інокентія, Прокопія і Григорія у побитті їхньої дочки Катерини Попель, внаслідок чого та втратила
дитину. Суд засудив о. Михайла, батька згаданих поповичів, до відбуття тримісячної «віри» у
Спаській обителі, а їх самих віддалив від бенефіція із забороною будь-коли обіймати церковні
посади [6, s. 13-14]. 4 березня 1725 р. до єпископського суду було викликано о. Іллю з Ловчі.
Священика визнано винним у тому, що дозволяв своїй дружині чарувати і тим самим дав привід
© Олена Циквас, 2016
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до поширення чуток про те, що він знаходиться під впливом «злого духа». Суд призначив ієрею
відбути рік і шість тижнів «віри» в Дережицькому монастирі [8, s. 36].
До кандидатки в дружини священика висували ряд вимог. Увагу звертали на суспільне становище дівчини, рід її занять і моральні якості. Згідно із 18 каноном Правил Святих Апостолів,
попадею не могла стати вдова, розлучена, грішниця й невільниця [12, c. 46; 36, s. 15]. Однак,
опрацьовані нами судові матеріали, показують, що ці вимоги не завжди виконувалися. 20 січня
1701 р. у духовному суді Перемишльської єпархії розглядали справу о. Івана з Янкович: відповідач перед прийняттям свячень одружився саме на вдові. Оскільки він добровільно зізнався у
вчиненому, суд не призначив йому жодного покарання [2, s. 276-277]. Натомість на засідання
єпископського суду, що 31 січня 1712 р. відбувалося у Спаському монастирі, було викликано
о. Івана Грушкевича з Верхнього Висоцького, якого оскаржено в тому, що він одружився з незаконнонародженою жінкою [5, s. 172].
Попаді фігурують у декількох судових процесах про подружню зраду. Зі справи від 24 липня
1682 р. дізнаємося, що коханцем дружини священика із Колпця був Василь, попович із тої ж
церкви [1, s. 553]. За подружню зраду Феодосія, жінка о. Луки Вовчанського, мала бути покарана
сотнею ударів батога [10, s. 192-193]. 29 листопада 1738 р. єпископський суд відіслав для відбуття двотижневої покути до Спаського монастиря попадю із Дністрика Головацького, яка була
визнана винною у незаконному зв’язку із Олексієм Когутом, місцевим дяком [10, s. 269-270].
Аморальну поведінку попадей розглядали на Замойському Соборі. Соборні постанови наказували: якщо священик має «розбещену дружину, то мусить з нею розлучитись» [13, s. 133].
Ще однією проблемою, яка з’являється на засіданнях духовного суду Перемишльської єпархії, є участь членів священичих сімей у різних конфліктах. Перш за все, увагу слід звернути на
суперечки, що виникали всередині самої родини пароха. У досліджуваних джерельних матеріалах вдалося виявити декілька справ, у яких йдеться про побиття священиками своїх дружин.
Із запису від 8 липня 1702 р. відомо, що о. Іван з Татар побив попадю Агафію через зниклий зі
скриньки злотий. До справи долучено опис ран потерпілої: «Plecy zbite, zsiniałe, spuchłe, krwią
zaszłe, a nie same tylko plecy, ale y ręce obie podobnież skaleczone, spuchłe, sinie, nabrzmiałe, krwią
zaszłe» («плечі побиті, посиніли, спухлі, скривавлені, але не тільки самі плечі, але й руки покалічені, спухлі, сині, набряклі, скривавлені») [3, s. 38]. У зв’язку з тим, що ієрей зізнався у вчиненому, суд наказав йому відбути лише двотижневі реколекції у Спаському монастирі [3, s. 42].
У листопаді 1714 р. єпископський суд розглядав скаргу о. Івана з Шандровця на свого зятя, о.
Василя з Беньової, який жорстоко поводився зі своєю дружиною. У протоколі справи вказано,
що о. Василь постійно її бив та обливав окропом [6, s. 261]. Судді покарали винного двомісячною «вірою» у Спаському монастирі [6, s. 270]. Книги протоколів фіксують інформацію й про
летальні випадки, що стали наслідком домашнього насилля. Розслідування у справі о. Гаврила
з Грушева показало, що постійні побої стали причиною смерті його дружини [9, s. 109-110].
21 липня 1735 р. до суду був викликаний о. Андрій Кохановський, якого також звинувачено у
вбивстві своєї жінки. На судовому засіданні відповідач стверджував: «Wolno mi było zabić iako
swoie, gdzyż to iest iedne ciało mąż i żona» («мені її можна було вбити як свою, бо чоловік і жінка
є одним тілом») [10, s. 9].
Ряд декретів свідчать, однак, про те, що суд захищав статус і честь жінки в сім’ї. У судовому
вироку від 16 березня 1725 р. зазначено, що чоловік «po małżeńsku zonę swoią traktować powinien,
a nie biciem y groźbami, które w małżeństwie nie powienne się praktykować» («як належить у подружжі повинен свою дружину трактувати, а не побиттями і погрозами, які в подружжі не
повинні застосовуватись») [8, s. 37]. Натомість у декреті від 3 листопада 1735 р. вказано, що
подружжя повинне «w zgodzie i miłości wzajemnej podług przysięgi małżeńskiej mieszkać» («в згоді
і взаємній любові відповідно до подружньої присяги жити») [11, s. 140].
У судових актах зафіксовані також суперечки, що точилися між духовними особами та їхніми дітьми. 20 листопада 1700 р. на засідання духовного суду, що відбувалося в Урожі, було
викликано Івана Банківського, сина о. Стефана з Ріпника, якого звинувачено в побитті батька [2,
s. 268]. За такі дії суд наказав поповичу покинути церковний бенефіцій [2, s. 322]. Покарання у
вигляді ста ударів палицею було призначено Якову, поповичу з Ляшок, за те, що той «nie tylko
[swego ojca] nie szanuie, ale taż bije y złościwie ręce podnosi» («[свого батька] не лише не шанує,
але й б’є і зі злістю руки підносить») [7, s. 139].
На сесіях єпископського суду неодноразово розглядали суперечки, що точилися між членами
сімей духовенства та представниками парафіяльної громадою. Наприклад, у липні 1668 р. перед

Серія «Історичні науки». 2016. Випуск 25

37

судом постала Марія, дружина о. Леонтія із Колпця, яка, впившись у корчмі, побилася з Пелагією, дружиною піддяка [1, s. 229-232]. На судовому засіданні, що відбулося 19 березня 1720 р.,
духовний інстигатор та парафіяни зі Старого Самбора скаржилися на попадю Олену, яка побила
дяка і бакалавра, у церкві постійно зчиняла галас, і такою нескромною поведінкою подавала
поганий приклад громаді [7, s. 153]. 4 вересня 1707 р. Теодор, попович із Чукви, звинувачував
попадю з того ж села в тому, що вона без причини напала на його дружину. Розслідування,
проведене у справі, показало, що відповідачка «po dwakroc napadszy na żonę aktorową z nią się
hałasowała y biła się: raz na jej podworzu własnym, a drugi raz na cmentarzu» («двічі напавши на
дружину обвинувача, з нею сварилася і билася: одного разу на її власним подвір’ї, а другого – на
цвинтарі»). Суд призначив жінкам штраф у розмірі п’яти фунтів воску з кожної і зобов’язав заприсягтися більше не сваритись [4, s. 214-215]. У результаті проведеного дослідження виявлено
декілька справ, у яких конфліктують також діти священиків. 16 липня 1711 р. єпископський суд
розглядав справу про побиття селян Івана Кульчицького, Василя Мицика і Сенька Коцюпеця з
Татар Олексієм, Тимофієм та Іван, поповичами з того ж села [5, s. 110-111]. 27 липня 1728 р. на
Івана Черхавського, поповича з села Торки, єпископський суд наклав екскомуніку і покарав 40
ударами палиці за те, що той побив о. Якова і його дружину [9, s. 52].
У досліджуваних книгах протоколів духовного суду виявлено декілька судових справ про
чари, де фігурують представники родин клиру. У 1698 р. єпископський суд визнав винною в застосуванні чар попадю з Місткович, а в якості покарання наказав, аби під час трьох найближчих
недільних богослужінь її приковували до церковної куни [2, s. 47]. На засіданні, що відбулося
8 серпня 1700 р. у Спасі, о. Яків Ластовецький звинувачував свого брата Стефана, поповича з
Ластівки, у чарах. За його словами, відповідач підклав йому якусь річ під плиту, по якій він мав
проходити [2, s. 213]. Парох Пинян, о. Михайло у липні 1708 р. оскаржував Інокентія, поповича
з того ж села, який, за словами ієрея, чаклував з невідомою жінкою проти його дружини. Суд
призначив розслідування для з’ясування всіх обставин справи, проте судовий вирок так і не
вдалось виявити [4, s. 305-306].
Ще однією важливою проблемою, котру піднімали на засіданнях духовного суду Перемишльської єпархії, було майнове забезпечення родини священика. Слід зазначити, що головним джерелом доходів пароха та його сім’ї був церковний бенефіцій, який нерідко фактично
передавався у спадок від батька до сина [15, с. 47; 28, s. 242]. Для того, аби забезпечити своїми
нащадками бенефіцій, священики звільняли парафію на їхню користь. В одній із книг протоколів духовного суду під 22 березня 1731 р. міститься прохання о. Адама Терлецького призначити
сина Григорія його коад’ютором, оскільки поганий стан здоров’я не дозволяє йому самому належним чином виконувати священичі обов’язки [9, s. 361]. 22 червня того ж року знаходимо
запис про звільнення о. Яковом парафії в селі Мишків синові Стефанові, який зобов’язувався
опікуватись батьком аж до його смерті [9, s. 363].
Беручи до уваги той факт, що в досліджуваний період більшість сімей були багатодітними
[25, s. 13; 31, s. 30], а кількість священичих урядів обмеженою, принцип прямого спадкування не
дозволяв повністю вирішити проблему з працевлаштуванням поповичів [21, s. 13, 17]. Ситуацію
ускладнило також рішення Замойського Собору про заборону без нагальної потреби висвячувати на одну парафію декількох священиків [20, s. 56]. Зважаючи на вищенаведені причини, поповичі змушені були обіймати інші церковні посади або шукати способів заробітку поза духов
ним станом [20, s. 57; 23, s. 63]. Судові акти свідчать про те, що частина поповичів виконувала
дяківські функції. Наприклад, дяком у Дорожеві був Іван, син о. Івана, місцевого священика [5,
s. 111]. Під 29 червня 1705 р. міститься запис про те, що Івана, поповича з Дорожева, висвячено
на дяка до парафії свого тестя в Ортиничах [3, s. 392]. Священичі сини обіймали й інші церковні
посади. З запису від 22 листопада 1701 р. відомо, що попович із Куляшного – Стефан, посідав
уряд бакалавра [2, s. 393]. При церкві Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у селі Боргів
функції бакалавра виконував брат місцевого священика, попович Ілля [8, s. 253]. Бакалавром у
Борятині був Іван Чапельський, син тутешнього пароха о. Григорія [8, s. 267]. Посідання поповичем нижчого священичого уряду, часто, було проміжною позицію в його кар’єрі. У судовій
постанові від 14 червня 1706 р. вказано, що бакалавр Іван, син о. Василя з Грушева, є здібним до
священичого уряду, тому повинен старатись у колятора про презенту для прийняття ієрейських
свячень [4, s. 24-25]. До числа церковної прислуги, яка користувалась вольностями духовного
стану належав й паламар [33, s. 428; 34, s. 264-265]. Із протоколу справи від 6 травня 1713 р.
відомо, що паламарем у Сушиці був попович Теодор [5, s. 237]. Згідно із судовим декретом від
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19 березня 1729 р., паламарем при церкві в селі Шандровець поставлено Григорія, поповича зі
Смільної [9, s. 120].
Дочки священиків після заміжжя переходили під опіку чоловіка, а до того часу вони утримувалися за рахунок церковного бенефіція, який посідав їх батько. Як вказують дослідники, попівни найчастіше ставали дружинами священиків [21, s. 44; 35, s. 209]. Наприклад, Магдалина,
дочка о. Теодора Монастирського, була одружена з о. Теодором з Мокрян [2, s. 363]. Судові матеріали свідчать, що частина попівен виходила заміж за осіб, що обіймали нижчі церковні уряди. Марія, дочка о. Івана з Чолган, вийшла заміж за Григорія, дяка з тієї ж парафії [9, s. 104]. Ще
одним способом залишитися на бенефіції було обіймання церковної посади. У судовому декреті
від 21 березня 1727 р. вказано, що Марія, попівна з Галівки, призначена на посаду паламаря [8,
s. 222-223]. У книгах духовного суду міститься інформація про шлюби попівен зі світськими
людьми. Дочка о. Симеона Сабатовича зі Сливниці була одружена з Петром із Перемишля [10,
s. 123]. Чоловіком попівни з Дорожева став селянин Іван Мельник [6, s. 64]. Виходячи заміж за
світську особу, попівни позбавлялась права на церковний бенефіцій і вилучалась з-під юрисдикції єпископського суду. Зі справи, що розглядалася єпископським судом 16 травня 1713 р., відомо, що дочка о. Івана з Княгинич за крадіжку свого чоловіка, селянина Михайла, була ув’язнена
у дворі села Хлиплі [6, s. 217].
Після смерті парафіяльного священика право на володіння церковними ґрунтами переходило
до його наступника. Доволі часто це був родич померлого ієрея. Втім, як засвідчують судові
справи, він не завжди зважав на матеріальні інтереси своїх рідних. 17 жовтня 1704 р. до суду
звернувся о. Григорій з Ланович, який скаржився на свою матір Анну та братів Івана і Василя,
котрі, не виконуючи жодних церковних обов’язків, користувалися з доходів бенефіція. Суд наказав поповичам покинути церковну землю, проте зобов’язав позивача утримувати матір [3, s.
321-322]. У лютому 1704 р. Катерина, вдова священика із Грушева, звернулася до духовного
суду зі скаргою на свого зятя, грушівського пароха о. Григорія, який не дозволяв їй користуватись церковними землями. Після проведення розслідування і детального розгляду справи, суд
дозволив попаді залишитись на парафії [3, s. 215-216].
У Церкві існував звичай так званого «року ласки» (annus gratiae), впродовж якого вдові й
сиротам було дозволено знаходитися на церковному бенефіції і користуватись доходами із нього [22, s. 208]. Не завжди, однак, новий парох погоджувався з такою практикою. 10 жовтня
1700 р. розглянули скаргу о. Стефана з Волі Якубової на Феодосію, дружину попереднього священика. Позивач звинувачував вдову в незаконному використанні бенефіція. Суд дав попаді рік,
після закінчення якого вона повинна була покинути бенефіцій [2, s. 374]. Рік і шість тижнів було
дозволено залишатися на церковних землях і Параскеві, дружині померлого о. Андрія з Унятич
[11, s. 43].
Варто зазначити, що позбавлення овдовілої попаді і нащадків померлого священика права на
користування бенефіцієм означало також вилучення їх з-під церковної юрисдикції. Наприклад,
в судовому декреті від 28 вересня 1726 р. вказано, що Агафію, вдову з Коропужа, «od grątów
poświętnych odsądzamy, z iurysdykcyi naszej duchownej wypuszczamy» («від освячених земель відлучаємо і з-під духовної юрисдикції нашої відпускаємо») [8, s. 173]. У справі про відлучення від
церковного бенефіція Інокентія, поповича зі Стрілок, зазначено, що Інокентій передається під
юрисдикцію Семена Копистенського [8, s. 40].
Матеріали книг духовного суду засвідчують, що родичі померлого священика інколи трактували церковний бенефіцій як своє спадкове володіння. 26 листопада 1712 р. духовний суд
розглядав справу, у якій фігурантами були сини померлого священнослужителя з Билич о. Стефана. Позивачі скаржилися на нового пароха о. Стефана, який не допускав їх до користування
церковними землями. Суд віддалив поповичів і всіх їхніх нащадків від згаданого бенефіція, обґрунтовуючи своє рішення тим, що вони не виконують жодних церковних функцій і є світськими людьми [6, s. 135-136]. 24 березня 1727 р. духовний інстигатор викликав до суду Маріанну,
вдову о. Теодора з Росохача, у справі незаконного використання нею церковного бенефіція. Суд
наказав відповідачці покинути церковні землі і покарав її сотнею ударів батога [8, s. 225-226].
О. Василь із села Гвоздець 5 липня 1706 р. скаржився у суді на Самійла та Івана, поповичів
з тої ж парафії, які не виконали двох судових декретів і надалі продовжують користуватись
бенефіцієм. Суд наказав їм покинути церковні землі під загрозою екскомуніки, а врожай із незаконно засіяних земель передано місцевому наміснику [4, s. 45]. 9 липня 1700 р. самбірський
намісник о. Андрій Лисковський викликав до суду Євдокію, вдову поповича з Вільшани. Пози-
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вач оскаржував її у тому, що вона, незважаючи на незаконне утримання церковного бенефіція,
ще й прийняла на нього зятя. Євдокія стверджувала, що її чоловік після смерті свого батька,
о. Леонтія володів церковною землею; за такими самим правом і їй, як дружині померлого, належить ця ділянка. Проте, суд наказав відповідачці покинути церковну землю [2, s. 191].
Із церковного бенефіція вдова, втім, мала право забрати свій посаг, а також майно, що було
власністю її чоловіка [35, s. 217]. 6 жовтня 1704 р. духовний суд зобов’язав Марію, дружину
померлого священика о. Євстахія з Корналович, забрати з попівства свій посаг і майно, яким
володів її чоловік [3, s. 316]. Отримала дозвіл суду на повернення внесеного нею посагу й Маріанна Головацька, вдова о. Стефана з Білич [3, s. 379-380]. Проте, вирішення даного питання,
не завжди, обходилося без втручання єпископського суду. У лютому 1716 р. до суду звернулася
Анна, вдова о. Григорія із Млинів, зі скаргою на о. Дмитра, нового пароха. Позивачка звинувачувала священика у привласненні споруд, побудованих на бенефіції її чоловіком. Оскільки ці
будинки і справді були власністю небіжчика, судді наказали відповідачеві викупити їх в Анни
[6, s. 174-175]. З метою уникнення подібних непорозумінь практикувалося створення детального реєстру майна, яке залишалося після смерті ієрея. До укладення такого реєстру духовний суд
у 1707 р. зобов’язав Марію, вдову о. Якова з Торчинович [4, s. 212]. В одній із книг протоколів
подано перелік майна померлого о. Андрія з Підбужа, укладеного о. Андрієм Кузиком з тої ж
парафії [7, s. 102-203].
За певних обставин духовний суд дозволяв залишити у володінні попаді певну частину бенефіція. З огляду на заслуги для Церкви о. Андрія Нероновича зі Страшевич, судді призначили
його вдові Феодосії шість загонів церковного поля [2, s. 244]. Згідно з поділом парафіяльного
бенефіція у Соколій, здійсненого 3 грудня 1724 р., попаді призначалася третя частина від бенефіція, «скопщизни» і «проскурного» [8, s. 22].
Поруч із майном нащадкам переходили у спадок і борги священика. 19 червня 1701 р. селянин Іван Кадило з Вишні подав до суду попадю Анну, вдову о. Стефана, у справі неповернення
її чоловіком 24 злотих, які він мав заплатити за полотно. Суд, зважаючи на важке фінансове
становище Анни, дозволив їй сплатити борг до наступного року [2, s. 390-391]. 8 травня 1702 р.
до суду звернувся Григорій Шпилька, загородник із Вишні, який вимагав від згаданої вже Анни
повернення 40 зл., заборгованих її чоловіком [3, s. 10]. 19 червня 1704 р. на засіданні у Страшевичах розглядали справу Тетяни, вдови о. Івана з Пинян, яка вимагала від синів о. Максима
повернути 100 зл., заборгованих їхнім батьком [3, s. 287].
Церковне право не забороняло вдовам священиків знову виходити заміж [27, s. 115]. Самотній жінці складно було утримувати сім’ю, тому практика укладення повторних шлюбів була
поширеною в досліджуваний період [24, s. 69; 32, s. 121-134]. Наявні джерельні матеріали містять інформацію про нові шлюбні зв’язки овдовілих попадей. Маріанна, вдова о. Стефана з
Білич, одружилася зі шляхтичем Іллею Головацьким [3, s. 379]. Із судового запису від 2 вересня 1707 р. дізнаємося, що Марія, дружина померлого о. Якова з Торчинович, вийшла заміж за
Івана, поповича з тої ж парафії [4, s. 211]. Проте, траплялися випадки, коли попаді й після повторного одруження висували свої претензії на церковний бенефіцій. 26 червня 1730 р. до єпископського суду, який засідав у Валяві, звернулася Катерина, вдова о. Данила, з позовом проти
нового пароха о. Миколи, який відібрав у неї церковне поле. Відповідач пояснив свій вчинок
тим, що Катерина вийшла заміж в інше село за чоловіка, який не має жодного відношення до
церковної служби. Суд наказав, зважаючи на те, що «na gruntach poświętnych iako na dziedzictwie
Chrystusowym żadnej possesyi nie ma anie może kto siebie robiс, ale ten dziedziczy y używa onych kto
Cerkwi Swiętej służy i ma staranie koło dusz tamecznych parochian» («на освячених землях як на
спадщині Христа ніхто не може мати жодної посесії чи спадку, а може їх використовувати
лише той, хто Святій Церкві служить і піклується про душу тамтешніх парафіян») позивачці
покинути парафіяльний бенефіцій [9, s. 217]. Від церковної землі також були віддалені вдови
священиків із Білич, які, вдруге вийшовши заміж, проживали на бенефіції разом зі своїми чоловіками [10, s. 119].
Відповідно до церковних вимог сімейне життя духовенства повинно бути втіленням вірності
і цнотливості. Проте судові матеріали Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини
XVIII ст. показують, що не завжди цих принципів дотримувались члени родин парафіяльного
клиру. На засіданнях єпископського суду неодноразово піднімалося питання про участь дружин
священиків та їхніх синів у різних конфліктах, пов’язаних із порушенням дисципліни і застосуванням чарів та забобонів. Попаді також фігурують у справах про подружню зраду. Духовний
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суд Перемишльської єпархії займався вирішенням суперечок, що виникли внаслідок неправомірного використання церковного бенефіція нащадками пароха. Наявний джерельний матеріал
демонструє, що родини священиків, не лише незаконно займали церковні землі, але й іноді,
трактуючи їх як свою приватну власність, передавали у спадок, давали під заставу чи продавали.
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Олена Цыквас
Попадьи, поповичи и поповны как участники судовых процессов (по материалам книг духовного суда Перемишльской епархии
конца XVII – первой половины XVIII)
В данной статье осуществлена попытка исследовать семьи приходских священников,
опираясь на материалы Перемышльского духовного суда конца XVII – первой половины
XVIII века. Проанализированы судовые процессы, в которых участвовали попадьи, поповичи и поповны. Изучен уровень материального обеспечения священнических семей по данным
книг протоколов.
Ключевые слова: духовный (епископский) суд, Перемышльская епархия, попадья, поповичи, поповны.
Olena Tsykvas
The priest’s wives, popoviches and popivnes as participants of
litigations (based on the materials od spiritual Court of the Diocese
od Przemysl at the end of 17 – the first half of 18 century)
In this article was made an attempt to explore the families of priests, based on the materials of
spiritual Court at the end of 17 – the first half of 18 century. In this research work were analysed
trials, the members of what were priest’s wives, popoviches and popivnes. The existing source
material allows to distinguish some types of cases in which members of priestly families featured
as one of the parties of the dispute. At the episcopal court were considered cases about adultery,
witchcraft, participation of popoviches and popivnes in various conflicts. In the research work
were finded out the level and the status of financial providing of the families of the priests according to judicial materials. The main attention is paid to the problems that awaited family of priest
in case of his death, and the peculiarities of the institute of «year of grace» in the Church of the
Eastern Rite.
Key worlds: spiritual Court, Diocese of Przemysl, priest’s wife, popovich, popivna.
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Аркадій Ткачук

УДК [94:282] (477.7)

Суспільно-політичні умови освітньої діяльності РКЦ
в період інтеграції правобережжя до російської імперії
У статті розглянуті суспільно-політичні обставини, у яких наприкінці XVIII – початку
ХІХ ст. функціонувало римо-католицьке шкільництво на Правобережній Україні. Визначено наслідки інтеграції Правобережжя до Російської імперії для освітньої діяльності Римокатолицької церкви (РКЦ). Приділено увагу правовому статусу земель Правобережжя, їх
адміністративно-територіальному поділу, етноконфесійному складу населення, а також
політиці російського уряду щодо РКЦ. Окреслено вплив цих факторів на освітню діяльність церкви.
Ключові слова: Правобережжя, РКЦ, імператорський указ, камералістична думка,
польське населення, народна освіта.

Складний період історії Правобережної України від часів поділів Речі Посполитої та переходу регіону до складу Російської імперії і досі неабияк цікавить дослідників. Окрім різних
аспектів політичної історії, становища національних меншин на Правобережжі чи проблем повсякденності, актуальними залишаються питання церковної історії, зокрема напрямів діяльності
Римо-католицької церкви. Вагомий внесок у дослідження місця римо-католицького духовенства в освітніх процесах на Правобережжі під владою Російської імперії зробили О. Баковецька, Д. Бовуа, О. Буравський, Л. Заштовт, Е. Зваричук, Ю. Поліщук, А. Святненко, Н. Сейко,
І. Шостак та інші автори. Водночас вплив суспільно-політичних умов на освітню діяльність
РКЦ, особливо напередодні втілення загальноімперських освітніх реформ початку ХІХ ст. недостатньо висвітлений в історіографії. Варто акцентувати на деяких рисах процесу інтеграції
Правобережжя до Російської імперії, які впливали на загальне становище РКЦ, спрямованість
освітньої діяльності церкви і визначали її специфіку, що і є метою нашої статті.
У результаті трьох поділів Речі Посполитої більшість етнічних українських земель опинилися в межах однієї держави. Правобережжя, що досі не знало панування Росії і культурно-історичний розвиток якого на кінець XVIII ст. відрізнявся значною мірою від решти її регіонів,
навіть від земель колишньої Гетьманщини, впродовж першого десятиліття з моменту другого
поділу пройшло складний процес інтеграції до Російської імперії. Правобережна Україна стояла на порозі глибоких соціально-політичних змін, які, хоч і втілювалися повільно та поступово
впродовж кінця XVIII – початку ХІХ ст., проте ознаменувалися вже маніфестом від 27 березня
1793 р. про включення цих територій до Російської імперії. Він зобов’язав населення Правобережжя або складати присягу на вірність російському престолу, або покинути межі держави.
Натомість документом гарантувалася недоторканість права приватної власності та свобода віросповідання тим, хто складе присягу. Причому «духовенство вышнее и нижнее долженствует
подать собою, яко пастыри душевные, первый во учинение присяги пример…» [15, с. 410-412].
Звісно, якнайбільше це стосувалося уніатського та римо-католицького духовенства, лояльність
якого слугувала б забезпеченню покірності парафіян-іновірців самодержавству. Адже суттєвого
спротиву населення російському наступу варто було очікувати, що підтвердилося вибухом у
1794 р. польського антиросійського повстання під проводом Т. Костюшка, вогнища якого спалахнули і на Волині [11, с. 139].
Саме етноконфесійні характеристики населення Правобережжя України поставили перед
урядом низку нагальних проблем. Нетиповим явищем для Росії стало існування значної частки мешканців, що сповідували римо-католицизм: на Правобережжі проживало 3,4 млн. осіб,
із яких щонайменше десята частина (340-350 тис.) була римо-католицького віросповідання [8,
с. 93], причому за сто років до того таких в імперії нараховувалося лише 40 осіб [12, с. 38]. Зокрема, у Подільській губернії станом на 1795 р. було 196 725 римо-католиків [7, с. 15]. Найменша кількість осіб римо-католицького віросповідання проживала в Київській губернії, де їх нара© Аркадій Ткачук, 2016
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ховувалося лише 27,5 тис [25]. Абсолютну більшість римо-католиків становили етнічні поляки
(на Волині останні складали 98% усіх католиків [4, c. 13]), яких на Правобережній Україні наприкінці XVIII ст. було 265 тис. осіб [14, с. 13]. Більше того, у руках польської меншини регіону
зосереджувалася політична й економічна могутність, адже за становою приналежністю тутешні
поляки були шляхтичами, що переконливо довів Д. Бовуа [3, с. 70]. Позиції РКЦ (як інституційні, так і економічні та культурні) в суспільстві були такими ж міцними, як і позиції польської
меншини. А це, своєю чергою, становило чималу перешкоду для поглинення новоприєднаних
земель російськими структурами, навіть більше – потенційну загрозу територіальній цілісності
імперії.
Процес адміністративно-територіальної трансформації земель українського Правобережжя,
відповідно до зразків Російської імперії, був складним і тривалим. За підрахунками А. Філінюка,
протягом 1796-1805 рр. з питань адміністративно-територіального устрою регіону було видано
понад тридцять імператорських та сенатських указів [26, с. 199]. Це було пов’язано з проведенням загальнодержавної губернської реформи, що сама по собі була складним і комплексним
процесом, і, звісно, з особливим підходом до управління новоприєднаними землями та встановлення контролю над ними [2, с. 153; 26, с. 201]. Ключовим указом щодо нового адміністративно-територіального поділу Правобережної України став іменний імператорський указ «О новом
разделении Государства на Губернии», даний Сенату від 12 грудня 1796 р. Ним було встановлено «из бывшей Польской Украйны, Волыни и Подолии, к Империи Нашей присоединенных,
за отделением достаточного количества душ и окружности для составления Киевской Губернии, составить две Губернии: Подольскую и Волынскую» [16, с. 229-230]. У тексті цього указу
з’являється формулювання «губернии на особых правах и привилегиях состоящие», що стосувалося, зокрема, трьох правобережних українських губерній та визначало особливу політику
влади щодо них аж до початку 30-х рр. ХІХ ст.
Основні пункти «особливих прав і привілеїв» Волинської, Подільської та Київської губерній
в основному стосувалися збереження польського судочинства, Литовського статуту та системи
місцевих сеймиків, які обирали чиновників повітової адміністрації. Цікаво й те, що в правовому
полі особливості становища цих губерній не були чітко визначені, що мало наслідком встановлення прецеденту відстоювання «давніх» прав із боку місцевих еліт [детальніше див.: 27].
Особливий їх статус передбачав також запровадження адміністративних посад, яких не було в
російських губерніях. Окрім інституції військових губернаторів, указом від 25 грудня 1799 р.
тут вводилися посади фіскалів, які повинні були наглядати за якістю й оперативністю виконання державних справ і наглядати за тим, аби місцева влада не чинила зловживань та утисків щодо
місцевого населення [19, с. 541].
Не менш важливим наслідком, який витікав із «особливих прав і привілеїв», стало відновлення та збереження історично сформованих регіонів, одним з яких і був «Південно-Західний Край»
(Волинська, Подільська і Київська губернії) у силу свого тривалого перебування під польською
владою. Затверджений Павлом І новий поділ правобережних губерній ліквідував там 20 існуючих із часів правління Катерини ІІ повітів, чим відчутно знизив кількість чиновників місцевої
адміністрації [27, с. 195]. А обирати і звільняти їх указом від 14 жовтня 1799 р. імператор повелів відповідно до усталених місцевих традицій [20, с. 812].
Згадані правові особливості губерній Правобережної України, підтверджені Павлом І, сприяли тому, що позиції польської меншини та Римо-католицької церкви не лише збереглись, але
й зміцнились, а регіон міг розвиватися хоч трохи відособлено від решти імперії. Це (а особливо
збереження історично сформованих регіонів) суперечить твердженню О. Баковецької про те,
що після поділів Польщі «перед самодержавством постало завдання знівелювати, насамперед,
духовні і культурні особливості захоплених територій» [цит. за: 1, с. 84]. Та й нівелювання насамперед (курсив наш – А. Т.) духовних і культурних відмінностей аж ніяк не могло відповідати
дійсному стану речей, про що буде написано нижче.
Трансформація адміністративно-територіального поділу Правобережжя потягнула за собою
і зміни церковно-адміністративного поділу. Розчленування Польщі кардинально змінило старе розмежування римо-католицьких єпархій (дієцезій), було «оновлено» і церковну ієрархію.
12 травня 1774 р. Катерина ІІ призначила Станіслава Богуша-Сестренцевича (1731 – 1826), амбітного та лояльного до влади, католицьким єпископом для всієї імперії, утворивши окреме
Білоруське єпископство з центром у Могилеві. Вона вимагала від Ватикану канонічного затвердження своїх рішень, а також архієпископства для свого протеже, на що папа Пій VI не міг

44

ISSN 2409-6806. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

погодитися. Тому указом від 26 січня 1782 р. імператриця самостійно призначила С. БогушаСестренцевича могилівським архієпископом. Відтоді він отримав право призначати священиків
у парафіях і настоятелів монастирів, але лише з числа російських підданих [13, с. 574; 28, с. 28].
Нові церковно-адміністративні одиниці створювали з огляду на адміністративно-територіальний поділ, їх кордони підганялися під кордони губерній. Так, імператорським указом від
28 квітня 1798 р. територію Київської губернії було включено до Могилівської архідієцезії, римо-католицькі парафії Волинської губернії ввійшли до Луцької дієцезії, а Подільської губернії – до Кам’янецької дієцезії [17, с. 223].
Цей же указ став визначальним для РКЦ і в інших питаннях. Могилівського архієпископа
С. Богуша-Сестренцевича ним було зведено в сан митрополита всіх римо- і греко-католиків
імперії, якому підкорялися всі єпископи. Останнім же була віддана влада над усім нижчим духовенством дієцезій: «Все бенефиции, аббатства, прелатства, каноничества, ректорства, места
в приходских церквях и словом, все чины и должности церковные в епархии без исключения,
раздачею зависят единственно от местного архиерея» [17, с. 223]. Так само й усі без винятку
чернечі ордени повинні були повністю підкорятися владі митрополита і своїх єпископів.
Варто зазначити, що, згідно з указом від 28 квітня 1798 р., «равномерно семинарии, школы
и всякие церковные или духовные установления предлежат Главному управлению и попечению архиепископа и епископов по епархиям» [17, с. 224]. Духовенству заборонялися і будь-які
контакти з іноземними державами чи іноземцями, пересилка коштів закордон, і навіть папські
булли повинні були спрямовуватися виключно до імператора, який виносив рішення про їх дотримання чи заборону [17, с. 223-224].
Ще важливішим, зокрема в плані окреслення освітньої діяльності Церкви, став «Регламент
для церков і монастирів римо-католицького віросповідання в Російській імперії» від 3 листопада 1798 р., 5-ий і 23-27-ий пункти якого стосувалися організації участі духовенства у справі
народної освіти. Власні будинки духовенства звільнялися від усякого постою, а за будівлями,
призначеними для семінарій, училищ чи богаділень закріплювалися їх функції. Особливо в «Регламенті» відзначено ченців ордену єзуїтів, василіан і піарів як «способных к преподаванию
наук», яких і було зобов’язано викладати під наглядом свого архієрея, котрий, своєю чергою,
повинен був радитися з цивільним губернатором щодо корисних суспільству наук. Від ченців
інших орденів вимагали займатися по можливості освітньою діяльністю чи фінансуванням закладів освіти зі своїх доходів. Навіть жіночі чернечі ордени за рахунок своїх доходів повинні
були опікуватися освітою «благородных, но бедных девиц» [18, с. 436-438].
На перший погляд, насильницьке навернення греко-католиків до православ’я після другого
поділу Польщі [5, с. 81-84], ігнорування російським престолом Ватикану та канонічних процедур, сувору заборону церковній ієрархії контактів з іноземцями створювало враження про
непослідовну, суперечливу, а то й абсурдну конфесійну політику російського уряду. Її можна проілюструвати хоча б таким прикладом. В указі Катерини ІІ князю Рєпніну «Про порядок
управління Великим князівством Литовським» від 1794 р. зазначено: «… и как известно, что
Виленская академия, а паче школы пиаристов, неистовыми, богопротивными и для всего рода
человеческого пагубными влияниями литовское юношество заражали, то с глубочайшею прозорливостью надлежит испытывать сии вредныя училища и проистекающее от них зло в самом
источнике изыскать и искоренить, к чему всякие старания и способы употреблять имеете» [цит.
за: 22, с. 637]. Проте князь Рєпнін без жодних наслідків для себе всі відкриті в провінції школи
віддав під нагляд тим же римо-католицьким орденам [22, с. 637].
Ні конфесійну, ні освітню політику імператриці не можна назвати абсурдною, а тим більше – нетерпимою. М. Раєв зазначив, що вже з 1767 р. Катерина ІІ у внутрішній політиці діяла за
подвійною тактикою, яка була часто суперечливою [21, с. 117]. Це було пов’язано з камералістичною доктриною, запозиченою з німецьких земель, яка основною метою державної організації визначала відкриття, мобілізацію та використання неймовірного запасу духовних, людських
і матеріальних ресурсів, поклади яких досі не використовувалися суспільством. А XVIII століття до цього додало ще й потребу досягнення щастя суспільства та його окремих членів [21, с.
39]. Продовжуючи справу розбудови імперії від Петра І, який першим сприйняв камералістичну модель реформування держави, цариця прагнула створити «добре регульовану поліцейську
державу», що була б уніфікованою та жорстко централізованою [21, с. 47; 10, с. 73-78]. Проте в
основі реформ Петра І та Катерини ІІ, започаткованих у дусі камералістичної думки, не лежала
потреба в жорсткій русифікації неросійських територій імперії. «Оскільки діяльність уряду мала
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базуватися на засадах розуму, або універсальних принципах, його закони та інститути повинні
були однаково добре служити для всіх суб’єктів імперії, незалежно від того, де вони жили – у
Москві, Сибіру або Гетьманщині. Національним особливостям – хоча вони й визнавалися – не
надавалося значення; вважалося, що вони просто відображають різницю у рівнях розвитку. Катерина вірила в те, що з адміністративною інтеграцією та більш однорідним розвитком регіональні відмінності зникнуть» [цит. за: 10, с. 78].
Для пояснення такої спрямованості політики можна також застосувати теорію «конфесійної
держави», запропоновану Р. Крузом. Йдеться про таку державу, де влада приймає і деякою мірою плекає конфесійну різнорідність не тому, що керується ідеалом самоцінності кожного з опікуваних віросповідань, а тому, що сама підтримка відмінностей між ними допомагає виховувати
в підданих законослухняність і усвідомлення своєї функції та місця в суспільстві. Ця держава
переходила з позиції порівняно пасивного «наглядача» над підданими до інтервенціоністської
регламентації соціальних відносин і культурного середовища, до запровадження «спільного
блага». По суті, це і є характеристика «добре регульованої поліцейської держави» в камералістичному баченні [6, с. 42].
Показовим прикладом практичного відображення в законодавстві такої камералістичної концепції держави може слугувати фрагмент зі згаданого вже указу від 28 квітня 1798 р.: «Имея
попечение, дабы подданные Наши Римской веры, в разных Областях пространной Империи Нашей обитающие, пользовались по церковным делам надлежащим управлением, признали Мы за
благо сделать следующие распоряжения» [17, с. 223]. Це випливало і зі змісту «Регламенту» від
3 листопада 1798 р.: «… словом, каждый монашеский орден обязан всемерно служить Империи
и содействовать к ее благу» [18, с. 438]. Навіть іновірні чернечі ордени, якщо вони слугують
«загальному благу», є бажаними для імперії, а «благо» іновірців спонукає державу врегулювати
адміністративну структуру іновірної церкви.
Кінцевою метою такої політики, за М. Раєвим, була «інституціональна русифікація» – інтеграція, що «мала привести до однорідності: передусім – адміністративно-економічної, потім – інституціонально-соціальної і, нарешті, – культурної» [цит. за: 10, с. 78]. І, хай не завжди
послідовні, кроки російського уряду в напрямку досягнення цієї мети ми можемо спостерігати
аж до поразки польського повстання 1830-1831 рр., що спричинала появу модерного російського етнічного націоналізму, який, на відміну від камералізму, не визнавав регіональної автономії
та корпоративних традицій, риси яких були присутні на Правобережжі [9, с. 159, 184-186].
Те, що досягнення культурної однорідності в рамках камералістичної теорії не були першочерговим завданням, частково пояснює те, чому на фоні скрупульозного ставлення до адміністративно-територіальної уніфікації чи врегулювання церковно-адміністративних справ російський уряд ігнорував облаштування й уніфікацію освітньої сфери.
На Правобережжі на момент приєднання до Російської імперії діяла розгалужена мережа навчальних закладів під наглядом РКЦ, створених першим міністерством освіти в Європі – Едукаційною комісією. У процесі облаштування новоприєднаних земель мережа освітніх закладів, налагоджена незадовго до другого поділу, перестала нормально функціонувати, так як російський
уряд був зайнятий важливішими справами. Влада не наважилася ліквідувати підпорядковані
церкві школи, альтернатив яким просто не існувало, тому було підтверджено право РКЦ провадити освітню діяльність, але в межах імперського законодавства [24, с. 49]. Навіть використання
польської мови як мови навчання в закладах освіти було підтверджено 1796 р. сенатським указом [14, с. 17-18]. Тому, попри деякі несміливі заходи уряду, у західних губерніях так і не було
відкрито російських шкіл ні Катериною ІІ, ні її наступником на престолі, який узагалі припинив
спроби створити суто російську систему освіти [Див. детальніше: 23, с. XLIV]. А для нагляду
за існуючими польськими школами не було створено жодної інстанції. У Білорусі, на Волині та
Поділлі вони були передані у відання Приказів суспільної опіки, а імперські урядові структури
не вимагали від них аж до початку ХІХ ст. жодних свідчень про римо-католицькі школи, котрих
на теренах Південно-Західного Краю була велика кількість [23, с. LIV]. І тільки з 1803 р. на Правобережжі стали втілюватися урядові освітні реформи.
Але в цьому контексті слід особливо відзначити один вкрай важливий момент, який, попри
його очевидність, чомусь не виділяють історики. Не вдаючись до детального розгляду освітньої системи Едукаційної комісії та аналізу загальноімперських реформ початку ХІХ ст., варто
наголосити на появі тісної залежності провадження освітньої діяльності церквою від інтересів
держави та чітких меж законодавства. Едукаційна комісія наприкінці XVIII ст. підпорядкувала
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собі всі навчальні заклади РКЦ та поставила її освітню діяльність у залежність від своїх розпоряджень і приписів. Причому можна говорити не тільки про підпорядкування, але й про збіг
інтересів церкви й урядових структур щодо народної освіти в часи діяльності Комісії. А система
освіти, що складеться на Правобережжі в першій третині ХІХ ст. в ході імперських реформ, не
тільки постане завдяки тій же РКЦ і польському населенню краю, але й успадкує, поза всім іншим, залежність церковної освітньої діяльності від уряду та законодавства. Таким чином, можна
стверджувати, що з кінця XVIII ст. на Правобережній Україні РКЦ уперше стала інструментом
просвіти населення в руках держави.
Квінтесенцією викладеного в нашій статті буде наступне. Римо-католицьке духовенство не
мало б змоги провадити освітню діяльність, якби під загрозою висилки поза межі імперії не
присягнуло на вірність російському престолу після приєднання Правобережжя до Росії. Склавши присягу, РКЦ та католицьке населення новоприєднаних земель, більшість із якого складали
шляхтичі-поляки, зберегли свій економічний та політичний вплив, без чого розквіт освітньої
мережі був би неможливим. Зміцненню позицій поляків і РКЦ послужили також надані «особливі права і привілеї» трьом правобережним губерніям. А реорганізація церковно-адміністративної структури РКЦ та врегулювання відносин між церковною ієрархією створило нове поле
для освітньої діяльності духовенства. Усе це сприяло становленню в ході майбутніх освітніх
реформ широкої освітньої мережі римо-католицьких навчальних закладів. Саме Церква в освітніх процесах на Правобережжі стала інструментом просвіти населення в руках держави. І найважливішим чинником, який дозволив зберегти передусім національно-культурні особливості
Південно-західного Краю, було камералістичне вчення розумної організації держави. Саме в
руслі камералістичної концепції «добре регульованої держави» здійснювалася політика саможержавства, поки на зміну їй у 1830-х рр. не прийшли ідеї модерного російського націоналізму.
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Аркадий Ткачук
Общественно-политические условия образовательной деятельности РКЦ в период интеграции Правобережья к Российской им
перии
В статье рассмотрены общественно-политические обстоятельства, в которых в конце XVIII – начале XIX вв. функционировало римско-католическое школьничество на Правобережной Украине. Определены последствия интеграции Правобережья к Российской
империи для образовательной деятельности Римско-католической церкви (РКЦ). Уделено
внимание правовому статусу земель Правобережья, их административно-территориальному делению, этноконфессиональному составу населения, а также политике российского
правительства относительно РКЦ. Определено влияние этих факторов на образовательную деятельность церкви.
Ключевые слова: Правобережье, РКЦ, императорский указ, камералистическая мысль,
польское население, народное образование.
Arkadii Tkachuk
Socio-political conditions of educational activities of the RCC
during the period of integration of the Right-Bank Ukraine to the
Russian Empire
The article deals with the social and political circumstances, in which the Roman Catholic
schooling were functioning on the Right-Bank Ukraine in the end of XVIII – early XIX century.
The impact of the integration of the Right-Bank Ukraine to the Russian Empire for the educational
activities of the Roman Catholic Church (RCC) was determined. The attention is paid on the legal
status of lands of the Right-Bank Ukraine, their administrative-territorial division, ethnic and religious composition of the population and the policy of the Russian government regarding to RCC.
The impact of these factors on the educational activities of the church was outlined.
Key words: Right-Bank Ukraine, RCC, imperial decree, kameralistic thought, the Polish population, public education.
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УДК 929:351.858 (=161.2) В. Менчиць

Володимир Менчиць і Петербурзька українська громада
У статті проаналізовано участь видатного фольклориста і книгаря Володимира Менчиця (1837-1916) в діяльності Петербурзької української громади, його навчання в Київській Духовній Академії та Петербурзькому університеті. Виділено роль Платона Менчиця як ключової постаті для долучення Володимира Менчиця до діяльності Петербурзької
української громади. Наведено невідомі факти з біографії Володимира Менчиця, а також
досліджено прояви і хронологію його діяльності як члена Петербурзької громади.
Ключові слова: Петербурзька українська громада, громадівський рух, Менчиць, Куліш,
Костомаров.

Постановка проблеми. Незважаючи на значну кількість ґрунтовних біографічних досліджень
про діячів українського національного руху ХІХ століття деякі постаті залишаються поза увагою дослідників. Серед них – Володимир Амвросійович Менчиць (1817-1916) – видатний фольклорист, книгар і учасник громадівського руху. М. С. Грушевський, чиїм дядьком по материній
лінії був В. Менчиць, зазначав, що «се був чи не єдиний активний українофіл в сім’ї моєї матері», людина «в широкім значенні слова, з українськими інтересами» [6, с. 120-121].
Одним із найменш вивчених епізодів розвитку національного руху ХІХ століття, на нашу
думку, є діяльність Петербурзької української громади. Висвітлення участі в ній В. Менчиця
крізь призму біографічного дослідження дає змогу розширити наші відомості про діяльність
самої Петербурзької громади, і вказує на чинники, що впливали на формування особистості
В. Менчиця.
Метою статті є дослідження санкт-петербурзького періоду в житті В. Менчиця та його
зв’язків із членами Петербурзької громади. Завданням статті є дослідження участі В. Менчиця в діяльності Петербурзької громади та окреслення чинників, що вплинули на формування
специфічного світогляду українофіла В. Менчиця, котрого у 80-роках називатимуть «Єлисаветградським Сковородою». Актуальність даної роботи полягає у відсутності окремої спеціальної
розвідки про участь В. Менчиця в діяльності Петербурзької громади.
Перша згадка про В. Менчиця пов’язана зі збірником «Малороссийские предания и расказы»
М. Драгоманова [7, с. 14]. Відомості про В. Менчиця, як спробу розповісти суспільству про цю
яскраву персону, знаходимо в некролозі, котрий у березні 1916 р. розмістила газета «Киевская
мисль» [37]. Цей некролог був також надрукований в «Историческом вестнике» [38]. Автором
некрологу був відомий театрознавець, критик і публіцист В. Чаговець [24, с. 425].
У 20-тих рp. ХХ ст. постать В. Менчиця зацікавила Постійну комісії із складання біографічного словника діячів України. Її співробітник О. Тулуб звертався 24 серпня 1923 р. до
О. Михалевича, лідера Єлисаветградської громади і близького друга В. Менчиця, аби він прислав «матеріали до біографій земляків – Тобілевичів, Ястребова, Менчиця…» [14].
І. Житецький називає В. Менчиця серед представників Петербурзької громади, що гуртувалися навколо редакції журналу «Основа» [17, с. 92]. Слід виокремити першу розвідку про
В. Менчиця, котру написала Н. Бракер. Дослідниця називає його «українським антиком
Єлизавету-Зінов’їнська» [1, с. 196]. Вона вважала, що В. Менчиця «народником у прямому розумінні цього слова його назвати не можна, бо він не ідеалізував селянства, хоч і щиро його
любив його» [1, с. 198].
Із нагоди 50-річчя з дня смерті в 1966 р. вийшла замітка Л. Стеценка про В. Менчиця. Автор
зазначає, що «ім’я Володимира Амвросійовича Менчиця – невтомного фольклориста, етнографа
й громадського діяча – сучасному поколінню майже нічого не говорить» [33, с. 87]. Він констатує необхідність студій про життя, наукову діяльність та спадщину В. Менчиця [34, с. 135]. Заклик дослідника так і не став у радянський період поштовхом до студій про В. Менчиця.
© Мирон Гордійчук, 2016
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Серед сучасних публікацій ми знаходимо низку згадок про В. Менчиця як про члена Петербурзької громади [20, с. 70; 31, с. 206]; як про очевидця зібрань Петербурзької громади [22,
с. 193]. В. Дудко висловив припущення, що В. Менчиць є автором анонімного допису в журнал
«Основа» від 13 червня 1862 р. [19]. Аргументи дослідника ґрунтуються на соціальній самоідентифікації та наявним фактам із біографії В. Менчиця [19, с. 96-98].
Єдиною сучасною розвідкою про В. Менчиця є відомості про нього в монографії про родовід
М. Грушевського [24, с. 424-444]. На думку С. Панькової, вимальовується портрет надзвичайно
цікавої, самобутньої, непересічної в багатьох проявах особистості, яка переймалася духовним
життям свого народу, цікавилась його культурою, історією, побутом [24, с. 428]. У рецензії на
вищезгадану монографію О. Ясь зазначає, що ім’я В. Менчиця до сьогодні оповите таємничим,
загадковим ореолом [42, с. 784].
Єдиним джерелом, яке розкриває участь В. Менчиця в діяльності Петербурзької громади є
його спогади про М. Костомарова [21]. Ці спогади, надруковані в журналі «Україна», стали елементом меморіального ескізу, присвяченого М. Костомарову [2, с. 117]. М. Грушевський, аналізуючи спогади, зазначає, що вони «з особливою приємністю спиняються на консервативних
рисах покійника [Костомарова – М. Г.]» [5, с. 20].
Ю. Пінчук згадує спогади В. Менчиця в контексті існування певних непорозумінь між
П. Кулішем і М. Костомаровим за часів їх діяльності в Петербурзькій громаді [30, с. 311-312].
Ці ж спогади в контексті дискусій у Петербурзькій громаді і поглядів М. Костомарова на розвиток української мови наводить М. Зеров у своїй розвідці про Я. Щоголіва [18, с. 306]. Їх також
згадує В. Дудко [9], котрий намагався з’ясувати ім’я загадкового статс-секретаря і сенатора, що
був прихильником Петербурзької громади [8, с. 11-13].
Слід звернути увагу, що існує рукопис цих спогадів [16, арк 53-60]. Він написаний російською
мовою. Його вдалося ідентифікувати в архіві Інституту Рукопису НБУ ім. Вернадського С. Захаркіну, науковому співробітнику Інституту Літератури НАН України [32, с. 95]. Слід зазначити, що
окрім цінної інформації про В. Менчиця ці спогади є одними з небагатьох, що відтворюють діяльність Петербурзької громади. Аналізуючи рукопис спогадів приходимо до висновку, що вони
для автора щоденнику, де знаходимо їх рукопис, були одним із аргументів у полеміці навколо
громадянської позиції П. Куліша у 90-х роках ХІХ ст. У щоденнику записано «В. А. [Володимир
Амвросійович – М. Г.] як людина знаюча цього часу за особистими знайомствами краще ніж хто
інший з’ясує нам що за людина Куліш, яке його минуле і теперішнє [16, арк. 53].
В. Менчиць народився 1837 року в містечку Вчорайше Сквирського повіту на Київщині в родині священика Амвросія Федоровича Менчиця. Про свою малу батьківщину Володимир Менчиць розповідав якось своєму другові В. Ястребову [41].
Виростав В. Менчиць на Київщині. Як зазначала його дочка Олена «Юність у співучій Київщині дала належний камертон» [13, арк. 17]. Батько не заперечував аби син обрав світський
шлях. Початкову грамоту Володимир здобув удома, згодом навчався в Києво-Подільському духовному училищі. У 1849 році, у віці 12 років він вступає до Київської духовної семінарії [24,
с. 429].
У 1857 р. за результатами іспитів він був рекомендований до вступу до Київської Духовної
Академії (далі – КДА) для здобуття вищої освіти [24, с. 430]. Випуск В. Менчиця вважався одним із найбільш бунтівних в історії цього закладу. 5 серпня 1859 р. він залишив навчання (на
3-тьому році) в КДА. С. Панькова зазначає, найімовірніше В. Менчиць покинув КДА через проблеми зі здоров’ям [24, с. 430-431].
М. Грушевський подає іншу причину завершення навчання. Він стверджує, що його дядько
брав участь у якомусь продовольчому бунті [6, с. 121]. Цю ж версію подає О. Михалевич як
твердження самого В. Менчиця, що його вигнали за студентський бунт [15]. Так званий «голодний бунт», справді відбувся в КДА в 1859 р. Протести студентів ХХ курсу (випуск 1861 р.)
проти незадовільних побутових умов, свавілля і зловживань посадовців отримали значний резонанс [39, с. 237].
У спогадах тогочасного студента КДА і майбутнього архієпископа Ієроніма Екземплярського
знаходимо інформацію, що під час виявлення студентської непокори «до обов’язків самоварщика приступив студент Менчець, хохол» [3, с. 55]. Саме він «грубувато-малоросійською говіркою» висловив невдоволення начальством за його повне нехтування харчуванням студентів»
[3, с. 56]. На нашу думку, це і стало причиною передчасного припинення навчання в КДА. Слід
зазначити, що того 1859 р. з КДА виключили М. Нікольського, М. Владимирського-Буданова,
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Д. Орлова, Ф. Гур’єва із зазначенням у свідоцтві поганої поведінки, інших – без такої характеристики [39, с. 237-238].
Після КДА В. Менчиць переїздить до Санкт-Петербурга, де стає вільним слухачем лекцій
в імператорському університеті. «Пам’ятаю я був тоді у Петербурзькому університеті», – згадував він у своїх спогадах [21, с. 66]. С. Панькова зазначає, що невідомо про який університет
писав Менчиць [24, с. 431]. Слід звернути увагу, що В. Менчиць називає ім’я ректора Петра
Плетньова, що відповідно дає можливість визначити навчальний заклад [21, с. 66-67]. Факт навчання в Петербурзькому університеті підтверджується також донесенням голови сквирської
повітової поліції Шулькевича, у якому вказано, що В. Менчиць був вільним слухачем лекцій в
Петербурзькому університеті [35, с. 54].
Навчаючись у Петербурзькому університеті, В. Менчиць був слухачем лекцій М. Костомарова, котрі він описав у своїх спогадах: «На його лекціях ревище стояло від оплесків та вигуків.
Неначе вченому, як театральному артистові потрібні оплески!» [21, с. 66].
У цей час він став свідком студентських бунтів, через які університет був закритий. Через ці
події йому ймовірно довелось припинити університетські заняття [35, с. 54]. В. Менчиць згадує
про збори студентів-бунтарів у кутку університетського двору, у хімічній лабораторії. Також він
роповідає про свою присутність на одній із таких зустрічей: «Я подивився, послухав і вийшов
звідти з журливими думками. Шпики-провокатори працювали вже і тоді, хоча університет тоді
ще користувався повною самостійністю… Серед промовців я побачив 3 добродіїв, які зробили
для мене дуже тяжке вражіннє» [21, с. 67].
На допиті в начальника сквирської поліції згодом В. Менчиць зізнається, що він як студент
співчував своїм товаришам, але не брав участі в безпорядках. Як зазначено в донесенні начальника Сквирської повітової поліції «він не зізнається, що брав участь в безладах і не вважає себе
висланим» [35, с. 54]. Якщо В. Менчиць все ж таки був причетний до студентських заворушень
у Петербурзькому університеті, то слід констатувати, що це вже другий вищий навчальний заклад, де він проявив себе як бунтар.
Свою буремну молодість В. Менчиць по-філософськи згодом підсумовував: «Чи ви чули,
що міністерство народної освіти прислало кураторам шкільних округ такий наказ: оповістити
студентам, що за участь в розрухах їм загрожує негайне звільнення з університетів назавжди?
Нарешті тільки додумалися! А що тільки раніш робилося?! Страшно подумати, цілі покоління
виснажували свої сили в даремних розрухах…» [21, с. 66].
В. Менчиць так описав своєму другові О. Михалевичу свої митарства щодо отримання освіти: «Ведь подумайте: был 6 лет (в учіліще, в семінар.[ии] 6 літ, у батька побув літом як наймит,
поїхав в акад.[емію], оттуда вигнали за студ[ентський] бунт, потом поїхав в універс[итет]» [15].
Початок 1860-х р. пов’язують із суттєвою активізацією українського національного руху в Петербурзі. Прояви цього руху стала діяльність Петербурзької громади, котра гуртувалася навколо літературно-наукового вісника «Основа» [26, с. 77]. У цей час В. Менчиць живе у свого дядька Платона
Федоровича Менчиця, що мав нагороди за військову доблесть від російського імператора та золотий
хрест, подарований йому австрійським імператором [4, с. 648]. Ці регалії П. Менчиць отримав за
участь у придушенні російськими військами угорського повстання 1849 року. Як записав хроніст
тих подій: «Благочиннаго 8-ой Пехотной дивизіи, Протоіерея Платона Менчица, котрый, подь ядрами и пулями, исповедываль умиравшихь и сь крестомь вь руке шель перед дивизіею» [28, с. 85].
П. Менчиць, як і його племінник, за інформацією протоієрея Д. Нікітіна, навчався в київській
духовній семінарії. Його хіротонія відбулась у 1831 р. Згодом проходив свою службу в різних
армійських полках і був благочинним 8 піхотної дивізії. У 1853 році із ізмайлівскої гвардійської
богадільні, що в Москві, його перевели до церкви лейб-гвардії семенівського полку в Петербург,
а звідти в 1871 р. до Сергіївського артилерійського собору на священицьку вакансію [11, с. 60].
П. Менчиць був близьким до членів Петербурзької громади і редакції журналу «Основа». Як
зазначає В. Менчиць у свої спогадах, його дядько був добрим знайомим М. Костомарова, який
називав його не інакше як «панотець» [21, с. 67]. П. Менчиць мав великий авторитет посеред
громадівців. У рукописі спогадів Володимира Менчиця читаємо: «Так було і кажуть: «Як «панотець» скаже, так і буде» [16, арк. 53].
На перші Шевченкові роковини (26 лютого (10 березня) 1862 р. в церкві Введення саме
П. Менчиць правив панахиду за поетом, згодом «земляк протоієрей» П. Менчиць запросив Петербурзьку українську громаду до себе «на предвіковічну слов’янську тризну». На цій події
виступав із промовою П. Куліш. Дослідник Є. Нахлік називає цю промову «Словом в перші
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роковини Шевченкової смерті» [27, с. 185]. Згодом у журналі «Основа» П. Куліш вмістив редакційний огляд цих поминок під назвою «Роковини по Шевченкові, місяця лютого, 26-го дня
1862 року». У ньому П. Менчиця названо «високоповажним земляком» і «панотцем» [23, с. 22].
Протоієрей П. Менчиць пригощав громаду «винами, медами і всякими наїдками». П. Куліш зазначає, що цей поминальний обід був довгим і перетворився в обговорення громадських справ
та співання «старосвітських поважних пісень». На завершення поминального обіду громада
«подякувала чесному господареві і розійшлась, обновившись духом високим, котрим жив, тай
нам завітував наш батько Тарас» [23, с. 25].
Також П. Менчиць правив панахиду і за Я. Кухаренком. Автор замітки про смерть Я. Кухаренка пише про подію: «Всі, хто знав його особисто вирішили пом’янути його панахидою і братським обідом. На жаль, не всі були оповіщені про це, і тому, 10 листопада, у церкві Введення,
зібрались всього чоловік дванадцять, де панахида була відправлена приятелем Якова Герасимовича [Кухаренка – М. Г] поважним протоіреєм Пл. Ф. Менчицем» [29, с. 126].
На квартирі отця Менчиця часто збиралася Петербурзька громада. Молодий В. Менчиць познайомився тоді з М. Костомаровим, П. Кулішем та В. Білозерським, про що читаємо в його
спогадах. [21, с. 67]. На таких зустрічах бував і Я. Кухаренко, наказний отаман Війська Чорноморського, якого В. Менчиць називає людиною простою, щирою та простосердою [21, с. 68].
В. Менчиць був членом Петербурзької громади. Про його участь у зборах громади знаходимо
інформацію в його ж спогадах : «І я, буваючи на цих вечірках, частенько розповідав, але більше
з селянського життя… І чомусь то мої прості оповідання всім подобалися, всіх дуже цікавили.
Дивна річ, що в них могло бути особливого та ще й для таких людей, перед якими я був – «пігмей»?» [21, с. 68].
Згадка в спогадах Володимира Менчиця про «небіжчика Я. Кухаренка» на зібраннях Петербурзької громади [21, с. 67] дозволяє датувати участь В. Менчиця в діяльності громади, адже
Я. Кухаренко жив у Петербурзі в четвертому кварталі 1861 р. [27, с. 153].
В. Менчиць імовірно в цей час познайомився із М. Номисом (Симоновим), який із липня 1858 р. був одним із керівників друкарні П. Куліша [40, с. 5]. Про це знайомство побіжно
свідчить прислів’я, яке ми відшукали в ґрунтовному зібранні прислів’їв М. Номиса. Це запис
В. Менчиця, зроблений у Таращі, – «Пиши письма через Бердичев (пропало)» [36, с. 123].
Оскільки збірник вийшов у світ у 1864 р., то ми можемо припустити, що М. Номис і В. Менчиць
познайомилися в Петербурзі.
Участь В. Менчиця в діяльності Петербурзької громади підтверджує його співпраця із редакцією журналу «Основа». Дослідникам вдалося ідентифікувати дві його публікації в рубриці
«Вісті». Його лист опублікований у червневому [19], а замітка листопадовому випуску журналу
«Основа» 1862 року [25].
С. Панькова ідентифікувала замітку від 4 жовтня 1862 р. завдяки криптонімам «В. М.». Важливими факторами ідентифікації для дослідниці стали порівняння тексту замітки з окремими
записами його етнографічної збірки 1861 р. [12], спорідненість їх сюжетів, особливості лексики,
манера викладу [24, с. 434]. Слід також звернути увагу на додаток до цієї замітки, котрий допомагає ідентифікувати місце перебування автора замітки – «Додаток з м. Сквири», де описано
негаразди у Сквирському повіті [25, с. 110]. Відомо, що в серпні 1862 р. начальник сквирської
повітової поліції Шулькевич мав розмову із В. Менчицем, який на той момент мав посаду молодшого помічника керівника акцизною конторою в Сквирському повіті [35, с. 54]. C. Панькова
мотивацією до написання замітки в журнал «Основа» називає зацікавленість Петербурзької громади розповідями з селянського життя. Саме тому, на її думку, В. Менчиць подав свої враження
від подорожі до рідного Вчорайшого та його околиць [24, с. 434].
Авторство В. Менчиця щодо червневої замітки в журналі «Основа» було ідентифіковане
В. Дудком. Аргументи вченого ґрунтуються на соціальній самоідентифікації автора («попович»). Ця ідентифікація пов’язана із характеристикою ставлення селянства до ліквідації кріпацтва в 1861 р. в Російській імперії. В. Менчиць у замітці пише «Оце я попович, мені погано
жити на світі; і вийшла б книжка така, що дає добро і волю поповичам. [19, с. 95]. Додатковими
аргументами В. Дудка що до авторства В. Менчиця є також факти із біографії В. Менчиця, зокрема вищезгадана інформації начальника сквирської повітової поліції [10, с. 96-98].
Слід зазначити, що станом на 1862 р. завдяки підтвердженню авторства В. Менчиця щодо
двох заміток в журналі «Основа» можна назвати його сквирським кореспондентом цього журналу. Іншим проявом участі в діяльності Петербурзької громади є подорож В. Менчиця на Батьків-
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щину в 1861 р., що супроводжувалася збиранням етнографічного матеріалу і дослідженням побуту чумаків. Слід зауважити, що ця «експедиція» відбулася за дорученням П. Куліша [35, с. 54].
Діяльність В. Менчиця в Петербурзькій громаді завершилась у 1862 р., коли розпочинаються
його шестирічні мандри Західною Європою. Під час цього періоду він підтримував свої контакти із П. Кулішем, В. Білозерським.
Висновки. Петербурзький період був одним із визначальних у житті В. Менчиця. Саме в цей
час, у 24-річному віці, він став членом Петербурзької громади. Його знайомство із очільниками
українського руху в Петербурзі відбулося завдяки дядькові протоієрею П. Менчицю. Проявами
причетності до діяльності Петербурзької громади слід розглядати його присутність на зборах
громади, дві замітки в журналі «Основа», а також збирання етнографічних матеріалів за вказівкою П. Куліша. Саме в цей час В. Менчиць знайомиться із П. Кулішем та В. Білозерським.
Ці знайомства вже в 1960-70-их роках привели до зацікавлення просвітницькою діяльністю,
проявом чого стало створення власної мережі книгарень та співпраці зі Старою Київською та
згодом Єлисаветградською громадами.
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Мирон Гордийчук
Владимир Менчиц и Петербургская украинская громада
В статье проанализировано участие выдающегося фольклориста и книжного продавца
Владимира Менчица (1837-1916) в деятельности Петербургской украинской громади, его
обучение в Киевской Духовной Академии и Петербургском университете. Выделено роль
Платона Менчица как важной фигуры в процессе добавления Владимира Менчица к деятельности Петербургской украинской громади. Приведены ранее неизвестные факты из
биографии Владимира Менчица, а также исследованы проявления и хронологию его деятельности как члена Петербургской громади.
Ключевые слова: Петербургская украинская громада, громадовское движение, Менчиц,
Кулиш, Костомаров.
Myron Hordiichuk
Volodymyr Menchyts and St. Petersburg Ukrainian hromada
Examination of an outstanding bookseller and specialist in folklore V. Menchyts’s (1817-1916)
participation in St. Petersburg Hromada activity gives the opportunity to broaden the information about activities of the Hromada and points out the factors that influenced the formation of V.
Menchyts’s personality. The article aim is to study V. Menchyts’s participation in St. Petersburg
Hromada activity and distinguish the factors which influenced the outlook formation of Ukrainophile V. Menchyts.
V. Menchyts’s participation in St. Petersburg Hromada activity was manifested by his presence
at the meetings, two articles in the journal «Osnova» and collecting ethnographic materials as
recommended by P. Kulish. Meeting with P. Kulish and V. Bilozersky in 1860-1870s led to the creation of his own bookshop chain and cooperation with Kyiv Old Hromada (Stara Hromada) and
Yelysavethrad Hromada.
Key words: St. Petersburg Ukrainian hromada, hromada movement, Menchyts, Kulish, Kostomarov.
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Ірина Жиленкова

УДК 339.5(47:(08)+930.2 «ХІХ–ХХ»

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
У статті запропоновано концепцію (теоретико-методологічну модель) вивчення зов
нішньої торгівлі України кінця ХІХ – початку ХХ ст. На її основі розроблено методику, яка
дає можливість аналізувати об’єктивний експортний потенціал промислової продукції
України, специфіку впливу ринкових механізмів на розвиток продуктивних сил в аграрному
виробництві.
Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, протекціонізм, методологічні принципи,
наукові методи.

Для соціально-економічного розвитку України останнього десятиліття характерні глибокі інституційні та структурні зміни у всіх сферах промислового та сільськогосподарського розвитку.
Перехід на початку 1990-х рр. до ринкового господарського механізму обумовив кардинальну
перебудову системи органів управління, не принісши прогнозованих очікуваних позитивних
результатів. Натомість остаточний вибір євроінтеграційного політичного курсу України вже в
середині другого десятиліття ХХІ ст. визначає потребу не лише у високопрофесійних та кваліфікованих наукових дослідженнях щодо оцінки можливих ризиків від запровадження вільного
економічного простору, а й історичного переосмислення досвіду регулювання зовнішньоторговельних відносин, зокрема кінця ХІХ – початку ХХ ст. При цьому в умовах структурної трансформації світового ринку особливо актуальним є те, щоб, базуючись на вітчизняних практичних
напрацюваннях та враховуючи реалії глобального інформаційного суспільства, здійснити конструктивне планування шляхів подальшого розвитку експортно-імпортних відносин України
з іншими державами, визначити ефективність та доцільність тієї чи іншої моделі зовнішньоторговельної політики (фритредерство, протекціонізм та ін.), дослідити можливості покращення розвитку регіональної інфраструктури з метою вирівнювання платіжного балансу, надання
йому позитивного сальдо та ін. До того ж вивчення вказаної проблеми саме періоду особливої
активізації світових міждержавних відносин наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. зумовлене
необхідністю уникнення внутрішніх суперечностей між національною продукцією та товарами
іноземного походження за рахунок паритетного компонування, а не одностороннього нівелювання чи пригнічення.
Вирішення вищевказаної проблеми, перш за все, у контексті різностороннього аналізу зов
нішньої торгівлі України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., наявне у працях таких
сучасних істориків як – О. Гордуновський [4], І. Довжук [6], О. Пилипенко [10], О. Реєнт та
О. Сердюк [11], В. Степаненко [13], О. Шляхов [14] та ін.
Разом з тим, необхідно констатувати, що ґрунтуючись на широкій джерельній базі (в тому
числі й архівній), у роботах цих авторів репрезентована практична реалізація використаних
ними принципів та методів дослідження, без належного теоретичного пояснення доцільності їх
обрання. Саме розкриття цього аспекту визначає актуальність та наукову новизну нашої студії.
Зважаючи на вищевказане, метою статті є визначення методологічного інструментарію,
з’ясування ефективних теоретичних принципів та методів наукового дослідження проблем зов
нішньої торгівлі України кінця ХІХ – початку ХХ ст., з точки зору аналізу інтересів промислового й аграрного капіталу, динаміки та тенденцій її розвитку; місця і ролі в загальній структурі
експортно-імпортних відносин Російської імперії.
Важливим у аналізі проблем зовнішньої торгівлі будь-якої країни є розуміння впливу фактору економічного «тиску» не лише з боку інших держав – партнерів або конкурентів на світових ринках, а й безпосередньо внутрішнього ринку, перш за все, його інституціональної інфраструктури. Подвійний характер впливу вказаного чинника зумовлює високий рівень змінності
© Ірина Жиленкова, 2016
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зовнішньоторговельних відносин, що впливає на специфіку інтересів промислово-аграрного
капіталу. Для вказаного сектору структурні зміни особливо помітні в умовах активізації модернізаційних процесів, що було властиво для Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. [7,
с. 7]. Виникнення в цей період безлічі не лише еволюційних шляхів, а й таких кардинальних
змін, які зазвичай спричиняють злам архаїчних тенденцій і формування нових конфігурацій, започаткування перспективних напрямів розвитку та структурних зрушень, призвело до істотних
змін у структурі зовнішнього ринку.
Як відомо, специфіка дослідницької діяльності передбачає дотримання певної системи методологічних принципів і наукових методів. При цьому високий рівень суб’єктивізму джерельних
матеріалів, різноплановий характер історіографічного комплексу та специфіка поставлених завдань під час розв’язання будь-якої проблеми обумовлює необхідність формування авторської
концепції вивчення обраного питання. У цьому контексті не є винятком й історична наука, та
власне обрана нами проблематика розвитку зовнішньої торгівлі України з точки зору інтересів
промислового й аграрного капіталу Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Необхідно підкреслити, на наш погляд, в основі відповідної системи розуміння і трактування історичних подій і явищ має знаходитися загальна теорія наукового пізнання як синтез теорії
і практики наукового дослідження, а також значна кількість конкретних наукових методів. При
цьому вивчення основоположних проблем, пов’язаних із обраною темою дослідження, повинне
ґрунтуватися на основі конструювання теоретичного концепту про інституціональний характер
архітектоніки розвитку зовнішньої торгівлі України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., а саме як:
1) загальний результат безпосередньої взаємодії сукупності державних інститутів у сферах їх
безпосереднього впливу, тобто нормативно-правові та практичні засади здійснення експортноімпортних операцій;
2) результат опосередкованої дії, тобто функціонування інституціонального поля, що формувало загальний тогочасний діловий клімат, специфіку розвитку фінансово-торгового сектору,
податкової системи в Російській імперії та ін.
Пріоритетність вказаного підходу доцільно поєднувати із врахуванням ключової особливості
тогочасної діючої в Російській імперії системи митно-тарифної підтримки – вибірковості її дії,
яка існувала на основі законодавчої практики з тарифними пільгами у вигляді преференцій для
окремих товарів, у тому числі й суто регіонального (українського) характеру (цукор для Правобережної України, металургійна продукція для промислового Сходу, виноград для Південної
України та ін.). Разом із тим, слід розуміти, що тогочасна митна політика була «частиною механізму, який забезпечував процес капіталістичного накопичення і химерним чином поєднував
у строкатій мозаїці російської дійсності найпередовіші і найбільш архаїчні форми виробничих
відносин» [12].
Очевидно, що необхідність у функціонуванні розвинутої, ефективної зовнішньоторговельної
системи обумовлена еволюцією міждержавних економічних відносин. Відтак, за основу нами
пропонується (відповідно до загальноприйнятих економічних тлумачень) наступне визначення
поняття «зовнішня торгівля» – форма зовнішньоекономічної діяльності, що є господарською
діяльністю конкретних суб’єктів та певної держави загалом з іноземними суб’єктами господарської діяльності і поділяється на експорт (вивіз) та імпорт (ввіз) товарів [5, с. 20–21]. Зауважимо,
що таке суто економічне пояснення нами було поєднане з історичним, перш за все, щодо розгляду зовнішньої торгівлі, у тому числі, і як наслідок зміни геополітичної ситуації, формування політичних союзів Російської імперії з іншими країнами, налагодження дипломатичних відносин
та ін. Не менш важливо і те, що окремим фактором впливу на інтенсивність експортно-імпортної діяльності кінця ХІХ – початку ХХ ст., її динаміку та внутрішню структуру, став тогочасний
промислово-аграрний капітал, інтереси якого представляли впливові підприємницькі та поміщицькі/землевласницькі кола.
Теоретичну базу дослідження варто конструювати на основі використання системного підходу, реалізованого шляхом органічного поєднання загальноприйнятих у сучасній українській
історичній науці принципів історизму, багатовимірності, об’єктивності та всебічності. Досягненню поставленої мети сприяє застосування принципу послідовності і системності наукової
студії, практичне пізнання об’єкта.
Натомість методологічною основою дослідження означеної проблеми має стати теорія пізнання і розуміння, що ґрунтується на позиціях модернізаційного підходу, який розглядає історію як
процес переходу від традиційного суспільства до модерного, від аграрного до індустріального
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(капіталістичного) [3, с. 410–412]. Використання цієї парадигми дозволяє показати особливості
процесів індустріалізації в українських губерніях Російської імперії саме в контексті інтенсивності зовнішньої торгівлі, як з точки зору отримання прибутків від експорту товарів місцевого
виробництва та збільшення доходів від протекціоністських мит, так і з огляду на об’єктивну необхідність промисловості і сільського господарства в іноземній продукції, зокрема, аграрній техніці.
У вказаній сукупності принципів центральним є принцип історизму, який визначає трактування історичної дійсності як «індивідуальних» змін у часі. Це обумовлює розгляд економічних
явищ із погляду їх генезису, виникнення, розвитку та подальших змін. Наскрізне застосування
принципу історизму сприяє розгляду у хронологічній динаміці досліджуваних історичних процесів рубежу ХІХ–ХХ ст. На цій основі дії представників влади варто аналізувати, у тому числі
і як такі, що визначалися інтересами промисловості та сільського господарства, були спрямовані на зміну тогочасного суспільства. Дотримання загальнонаукового принципу об’єктивності
спрощується в ході комплексного аналізу архівних та опублікованих джерельних матеріалів, які
неодмінно залучаються до написання будь-якого наукового дослідження [1, с. 115–121]. Зважаючи на об’єктивні причини, його застосування вимагає виваженості не лише у статистичних
оцінках, а й щодо «нецифрових» тверджень, врахування фактору взаємодії двох сторін: суб’єкта
і об’єкта (наприклад, державних чиновників і регіональних представників торгового промислово-аграрного капіталу, промисловців і громадських кіл (зокрема, земств, особливо південних
українських губерній)).
Враховуючи комплексний та міждисциплінарний характер наукової проблеми, її концептуальні підвалини повинні формувати такі галузі науки, як історія України, економічна історія й
історична географія, міжнародні відносини, соціальна історія.
Різноманітність використовуваних підходів – філософських (цивілізаційного, прагматичного, аксіологічного), загальнонаукових (системного, міждисциплінарного, структурного, функціонального) та спеціально-історичних (реконструкційного, порівняльного), зумовлюється авторським методологічним релятивізмом, який, незважаючи на відносну стабільність консервативної
імперської політики, ґрунтується на підкресленні постійної мінливості тогочасної дійсності (у
контексті експортно-імпортної діяльності) і запереченні відносної стійкості речей і явищ.
Одним із основних методологічних принципів має бути розуміння еволюційного характеру
зовнішньоторговельної політики Російської імперії. Його врахування дозволяє комплексно простежити зміни в тогочасному законодавстві, практичній системі регулювання експортно-імпорт
них відносин. Разом із тим, діахронний метод доцільно використовувати в якості орієнтиру для
розробки періодизаційного поділу в зовнішньоторговій політиці України 1890-х рр. – 1914 р.
Це стосується й більш «локальних» аспектів проблеми: визначення етапів економічного розвитку українських земель у пореформений період, митної й експортно-імпортної політики російського уряду тощо. Синтез споріднених принципів системності та розвитку забезпечує розгляд окремих складових вказаних історичних процесів. Досить тісно з таким підходом пов’язане і
дотримання принципу багатофакторності, який сприяє врахуванню різноманітних суб’єктивних
та об’єктивних чинників дій державних інституцій, перш за все, в інтересах торгового промислово-аграрного капіталу.
Натомість використання ретроспективного методу дозволяє системно простежити найбільш
помітні риси і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України у хронологічному розрізі (з поетапним аналізом); порівняльного – розкрити суть та причини окремих явищ (наприклад, переходу до яскраво вираженої політики промислового протекціонізму), які варто вивчати за спільністю/відмінністю притаманних їм ключових ознак, особливо у співставленні із практикою
європейських країн. Зокрема, порівняльно-історичний метод буде корисним під час характеристики державної митної політики по відношенню до різних груп товарів, різних регіонів (у центрі – Україна) і протягом різних періодів кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Складною методологічною проблемою в дослідженні є з’ясування об’єктивних процесів регіоналізації в зовнішній торгівлі України в контексті інтересів торгового промислово-аграрного
капіталу. Зважаючи на специфіку проблеми, виявлення спільних/відмінних рис експортної політики портового Причорномор’я та Приазов’я, зернового Степу, металургійного Сходу, цукробурякового Правобережжя та ін., повинне перебувати в межах загальної теорії «просторової
економіки» – обґрунтування принципів раціонального розміщення виробничих потужностей
досліджуваної нами галузі економіки з використанням коефіцієнтів локалізації, спеціалізації,
диверсифікації та ін. [2, с. 27].
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Логічну протилежність має застосування системного підходу в рамках якого зовнішня торгівля України комплексно розглядається як невід’ємна й органічна частина загальноросійського
процесу, не відокремлена від інших регіонів. Зауважимо, що поширеною методологічною помилкою багатьох сучасних дослідників є розгляд відповідних експортно-імпортних відносин із
позиції дискретності. Натомість оперування економічними категоріями визначає необхідність
розуміння системної організації зовнішньої торгівлі як функціонального організму, відмінного від інших елементів, що формували тогочасний загальногосподарський комплекс Російської
імперії.
Деталізованому аналізу змін у динаміці активності зовнішньої торгівлі, рівнях прибутковості
та втрат вітчизняної промисловості і сільського господарства як від посилення протекціоністських заходів, так і в ході вільної конкуренції, з урахуванням об’єктивної необхідності економіки в розвинутих технологіях, сприяє статистично-економічний метод. При цьому краще брати
до уваги той беззаперечний факт, що використання масових даних про експорт-імпорт товарів
ускладнене поширеним використанням дослідниками різних епох комплексів джерел досить високого рівня суб’єктивності.
Очевидно, що багаторівнева внутрішня структура обраної проблеми вимагає використання
комплексу емпіричних методів історичного дослідження, методів теоретичного пізнання та загальнологічних методів (аналіз, синтез, узагальнення, системний підхід та ін.). Зокрема, принцип поєднання індуктивного і дедуктивного методів значно підвищує об’єктивність авторських
висновків, що можуть бути виведені під час переходу від часткового (зовнішня торгівля України) до загального (зовнішня торгівля Російської імперії) і навпаки; застосування діалектичного методу дозволяє розглянути економічні події, процеси, явища та їх наслідки в динаміці [8,
с. 4–6]. До цього необхідно додати, що із дослідженням окремих категорій розвитку органічно
поєднана матеріалістична основа інтерпретації фінансових, митних та статистичних аспектів
зовнішньої торгівлі України, яка передбачає розкриття суті явищ із врахуванням можливої дії
на них інших факторів. По суті, у нашому випадку, система матеріалістичної діалектики, незважаючи на досить поширену її інтерпретацію в нерозривному зв’язку із процесами ідеологізації
історії в радянський період, дозволяє усвідомити:
а) матеріальну обумовленість виникнення та функціонування окремих явищ (якнайкраще тут
підходить осмислення економічної необхідності запровадження протекціоністських мит, посилення міждержавних відносин із саме Німеччиною, урахування урядом інтересів торгового промислово-аграрного капіталу);
б) їх місце в загальному соціальному організмі (наприклад, структурна система «промисловці, підприємці – суспільство», протиріччя між інтересами першої групи та загальною динамікою
покращення рівня добробуту населення);
в) закономірності, особливості та специфічні риси зовнішньоторговельних процесів;
г) їх соціально-економічні функції та роль у розвитку Російської імперії загалом та українських земель зокрема.
Застосування уніфікованої оптимальної методики обробки й аналізу кількісних даних, особливо з огляду на тематичне спрямування заявленої теми дослідження, є обов’язковою умовою для виконання наукових завдань та максимально повного використання можливостей джерельних матеріалів і історіографічних напрацювань попередніх поколінь. Варто розуміти, що
числові методи сприяють виявленню і формуванню системи кількісних характеристик об’єктів,
явищ і процесів, які, як відомо, у ході математичного опрацювання створюють основу для сутнісно-змістовного аналізу [9]. Найголовніше те, що в нашому випадку вони дають якісно нову
інформацію, дозволяють встановити абсолютну та відносну міру конкретних рис і якостей процесу зовнішньоторговельної діяльності України в контексті інтересів промислово-аграрного капіталу. Об’єктивно усвідомлюючи ймовірність подачі статистичної інформації, а також деяких
фактів чи тверджень, які можуть відрізнятися від окремих джерельних даних, ми рекомендуємо
враховувати чинник наявності неточностей у різних архівних та документальних відомостях.
Розуміння закономірності взаємозв’язку різноманітних економічних явищ і процесів, поряд
із виявленням факторів, що сприяли або стримували їх розвиток, є зазвичай передумовою для
застосування кореляційного аналізу під час визначення ступеню залежності відповідних ознак
та їх дії на основний об’єкт дослідження. Зокрема, йдеться про загальну динаміку торгового
обороту та вплив на неї, здавалося б таких, другорядних факторів як захворюваність великої
рогатої худоби, вбивство імператора Олександра ІІ, неврожай у Франції та ін. Констатації на-
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явності зв’язків між окремим подіями сприяють окремі аналітичні методи, а суто історичні – дозволяють виразити силу взаємодії одного чинника з іншим (парна кореляція) або ж із їх сукупністю (множинна кореляція).
Таким чином, рекомендований та проаналізований теоретико-методологічний інструментарій дозволяє суттєво зменшити ризики щодо можливих суб’єктивних оцінок і сприяє наданню
авторській позиції концептуального характеру, забезпеченню високої наукової достовірності
результатам дослідження. Виконання комплексу завдань щодо об’єктивного вивчення проблем зовнішньої торгівлі України в контексті інтересів промислово-аграрного капіталу (кінець
ХІХ – початок ХХ ст.) значно полегшується органічним компонуванням загальноприйнятих
принципів і методів всебічного системного пізнання історичних подій, фактів, явищ. Безсумнівно, що саме на основі поєднання принципів (науковості дослідження, історизму, функціональної системності, еволюційного розвитку, хронологічного) із методами пізнання (наукового аналізу і синтезу, ретроспективним та порівняльним, історико-статистичним, логічно-аналітичним,
комплексного підходу) доцільно здійснювати як розробку внутрішньої композиційної схеми
аналізу проблеми на основі опрацювання джерельно-історіографічних матеріалів, так і загалом
осмислення ключових аспектів теми.
Подальші перспективи дослідження мають спрямовуватися на розширення пошуку практичних областей застосування охарактеризованих теоретико-методологічних принципів у ході вивчення різноманітних проблем економічного розвитку України в ХІХ – на початку ХХ ст., а також на реконструкцію експортно-імпортних відносин протягом цього періоду із застосуванням
новітніх підходів – теорії фронтиру, мікросистемного аналізу, теорії економічних циклів, інших
постмодерністських позицій.
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Ирина Жиленкова
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УКРАИНЫ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ СТ.: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ
В статье предложена концепция (теоретико-методологическая модель) изучения
внешней торговли Украины конца XIX – начала ХХ в. На ее основе разработана методи
ка, которая дает возможность анализировать объективный экспортный потенциал промышленной продукции Украины, специфику взаимодействия рыночных механизмов на развитие производительных сил в аграрном производстве.
Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, протекционизм, методологические принципы, научные методы.
Iryna Zhilenkova
FOREIGN TRADE OF UKRAINE AT THE END OF THE 19TH – BEGINNING OF
THE 20TH CENTURIES: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES RESEARCH ISSUES
In the article the theoretical model of analysis of foreign trade of Ukraine of the late XIX century – early XX century is proposed. On its base the methodic was worked out, which allows to
analyze the of objective export potential of industrial products of Ukraine, specific of cooperation
of market mechanisms turns out on development of productive forces in an agrarian production.
Key words: foreign trade, export, protectionism, methodological principles, scientific methods.
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БЛАГОДІЙНІСТЬ У РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВИХ ТА СЕРЕДНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КИЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ
(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Стаття присвячена дослідженню ролі благодійної допомоги у справі розвитку початкових та середніх навчальних закладів Київського навчального округу (кінець ХІХ – початок
ХХ ст.). Благодійна допомога була важливою умовою розвитку та функціонування початкової та середньої освіти. Результати дослідження різних форм благодійної діяльності в
галузі освіти в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століть переконують у необхідності врахування набутого тоді досвіду для розвитку сучасної системи благодійної діяльності.
Ключові слова: благодійність, початкова та середня освіта, позашкільна освіта, Київський навчальний округ.

У силу різноманітних причин заклади освіти України переживають досить складний етап
розвитку. Через недостатні обсяги фінансування державою вони знаходяться вкрай скрутному
матеріальному становищі. Тому дослідження благодійної діяльності у сфері освіти в Україні
є актуальною проблемою сьогодення. Оскільки радянською історичною наукою благодійність
тлумачилася як буржуазне явище, вона на довгий час залишалася поза межами історичних студій. Лише після здобуття Україною незалежності з’явилися перші розвідки вітчизняних учених
з історії благодійної діяльності. Вони засвідчили потребу об’єктивного вивчення та використання в сучасних умовах досвіду, набутого в процесі розвитку благодійної діяльності загалом та в
галузі освіти зокрема.
Перші спроби дати загальну картину формування державної системи захисту пауперизованого населення та підтримки народної освіти зокрема були зроблені наприкінці ХІХ – на початку
ХХ століть. Особливої уваги заслуговують роботи відомого дослідника народної освіти Російської держави Я. Абрамова [1], який зробив спробу визначити доброчинні джерела виникнення
та розвитку освітніх закладів різного рівня. Одним із перших він наголосив на виключній ролі
благодійності в заснуванні недільних шкіл, її значенні для розвитку та формування мережі закладів початкової та середньої освіти, підтримки учнів із незаможних прошарків населення.
Питання ролі благодійної діяльності в розвитку народної освіти досліджував І. Павловський.
У монографії з історії полтавського дворянства він висвітлив його благодійну діяльність, зокрема допомогу початковим та середнім навчальним закладам [11]. У біографічному словнику
державних, громадських, релігійних діячів він також подав відомості про найбільш визначних
благодійників Полтавщини в царині освіти [12]. Деякі дані з історії створення недільних шкіл на
Полтавщині ввів до наукового обігу Ф. Щербина [15].
У двадцятих роках ХХ ст. увага українських істориків до проблеми ролі благодійників у
становленні освітніх закладів України другої половини ХІХ ст. значно зросла. Про це свідчать
дослідження Д. Граховецького [4], Л. Миловидова [5], присвячені недільним школам та ролі
громадських діячів у їх заснуванні та підтримці.
У дев’яностих роках ХХ ст. виходять праці, присвячені дослідженню освітньої справи, які
містять відомості про благодійну складову їх життя (М. Ярмаченко [13], О. Сухомлинської [7],
Л. Вовк [3]). Серед інших питання благодійної підтримки закладів освіти досліджуваного періоду висвітлено в роботах Ф. Ступака [14] в монографії про благодійні товариства Києва.
Об’єктом дослідження є процес розвитку та удосконалення форм надання допомоги з боку
організацій, благодійних товариств та приватних осіб у сфері початкової та середньої освіти в
Київському навчальному окрузі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Мета статті – виявити загальні принципи розвитку процесу надання благодійної допомоги у
сфері початкової та середньої освіти наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
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Є всі підстави стверджувати, що благодійність відігравала суттєву роль у створені та забезпеченні початкових навчальних закладів. По-перше, виключно на кошти благодійників існували
недільні школи, проводились різноманітні читання. По-друге, досить суттєвим був їх внесок у
фінансування початкових народних училищ.
Так, у Київському навчальному окрузі протягом 1899-1916 рр. частка благодійних внесків у
фінансування початкових народних училищ складала від 9 до 43%, для ремісничих училищ –
від 9 до 41%, для міських та повітових училищ – від 10 до 35%. Отже, в окремі роки благодійна
допомога початковим навчальним закладам складала більше третини від загальної суми фінансових надходжень [6, c. 108].
Найбільші пожертвування протягом 1889-1908 рр. початкові народні училища отримували
від сільських громад, які були зацікавлені в розвитку початкової освіти. Частка сільських громад у фінансуванні початкових народних училищ складала від 1,3% до 21,6% на рік. Суми пожертвувань міських громад початковим народним училищам протягом 1889-1916 рр. щороку
збільшувалися. Частка міських громад у фінансуванні початкових народних училищ складала від 6,7% до 12,7% на рік. Пожертвування приватних осіб на користь початкових народних
училищ складали від 1,1% до 9,1% їх загального фінансування. Протягом 1889-1904 рр. частка
відсотків із пожертвуваних банківських рахунків у фінансуванні початкових народних училищ
була незначною, проте досить стабільною (від 1,3% до 2,2%) [6, c. 109].
Міські громади протягом 1889-1916 рр. надавали найбільше пожертвувань для підтримки ремісничих училищ. Частка міських громад у фінансуванні ремісничих училищ складала від 4,1%
до 35% (у більшості випадків – не менше 10%). Сума пожертвувань міських громад щорічно
збільшувалася, крім 1902-1905 рр. На другому місці після міських громад за обсягом благодійних надходжень знаходились відсотки з пожертвуваних банківських рахунків, що становили від
0,82% до 6,9%. Станові пожертвування на ремісничі училища не були великими й складали від
0,2% до 6,1%. Міські та повітові училища протягом 1905-1916 рр. отримували найбільше благодійних пожертвувань від представників міських громад. Їх витрати на благодійну допомогу
училищам істотно збільшувалися кожен рік. Частка міських громад у фінансуванні міських та
повітових училищ складала від 6,8% до 16,6%. Відсотки з пожертвуваних банківських рахунків
становили від 0,5% до 2,1%. Пожертвування приватних осіб на користь цих училищ складали
від 0,3% до 17,2%., а станові пожертвування – від 0,08% до 1,9% [10, с. 238].
Нарешті, майже до кінця ХІХ століття благодійна підтримка була основним джерелом фінансування церковнопарафіяльних шкіл. Так, частка благодійних коштів у фінансуванні церковнопарафіяльних шкіл Київської єпархії протягом 1887-1888 рр. становила 85% (13299 крб.
пожертвувань від різних осіб та організацій та 69135 крб. – від сільських громад) [8, с. 20].
Протягом 1895-1896 навчального року частка благодійних коштів у фінансуванні церковнопарафіяльних шкіл Київської єпархії склала 70% (від сільських громад – 166564 крб., від благодійників – 9646, від міських громад – 4561 крб., від церковнопарафіяльних братств та піклувань – 2500 крб.) [9, с. 53].
Щоправда в цей час спостерігалася тенденція збільшення обсягів пожертвувань, які надавалися церковнопарафіяльним навчальним закладам, і зменшення їх частки в загальному обсязі
фінансування через зростання витрат Синоду та держави на утримання цих шкіл. Наприкінці
ХІХ ст. держава збільшила фінансування церковнопарафіяльних шкіл від 12,5% загальних витрат у 1885 р. до 67,7% у 1902 р. Відповідно зменшилась частка благодійних коштів у фінансуванні церковнопарафіяльних шкіл. Так, частка церковнопарафіяльних братств та піклувань із
12,5% у 1885 р. зменшилася до 2,6% у 1902 р. Частка сільських громад із 43% у 1885 р. зменшилася до 10,8% у 1902 році. Частка окремих благодійників та попечителів шкіл із 16,7% у 1887 р.
зменшилася до 9% у 1902 р. [2, с. 126].
Суму допомоги закладам початкової освіти важко підрахувати через те, що значну її частину
надавали в натуральному вигляді (навчальні матеріали, речі, книжки та праця на користь закладу)
й не завжди фіксували в документації. Тому реальні обсяги благодійної допомоги початковим
навчальним закладам часто були більшими, ніж ті, що зазначалися у звітах. Благодійна допомога
для закладів початкової освіти була відчутним та життєво необхідним джерелом матеріальних
надходжень. Для таких навчальних закладів, як недільні школи та талмуд-тори, припинення надходження пожертвувань на їх користь означало припинення діяльності навчального закладу.
Суб’єктами благодійної допомоги початковим навчальним закладам були приватні особи,
благодійні організації, метою яких і був розвиток народної освіти, установи та організації, поса-

62

ISSN 2409-6806. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

дові особи, групи населення, що надавали станові пожертвування. Значний внесок у справу благодійної підтримки здійснювали як досить заможні особи, які жертвували навчальним закладам
землю, гроші, будівельні матеріали, навчальні приладдя, так і менш забезпечені, що допомагали
в силу своїх можливостей. Участь у благодійній діяльності брали представники всіх без винятку
станів тогочасної України. Селяни та міські жителі не залишались осторонь підтримки початкової освіти тому, що досить гостро відчували її необхідність. Вони допомагали в міру можливостей, встановлюючи обов’язкові станові пожертви, використовуючи громадські кошти та землю.
Таким чином, благодійна діяльність відіграла визначну роль у розвитку як позашкільної освіти, так і початкових навчальних закладів, що підпорядковувалися різним відомствам. Благодійна
допомога в галузі освіти здійснювалася за такими напрямами: допомога навчальним закладам,
допомога учням, допомога вчителям та підтримка позашкільного навчання. Допомогу навчальним закладам надавали грошима, землею, приміщеннями, речами, знижками під час продажу
книжок, навчальних приладь, приміщень, особистою працею на користь закладу (благоустрій,
проведення лекцій, концертів, вистав тощо). Початковим навчальним закладам надавалася допомога у створенні при них бібліотек та музеїв. Підтримку і допомогу для учнів здійснювали за
такими напрямками: заснування стипендій, повне утримання учнів, безкоштовне надання підручників, навчальних посібників, одягу, харчів, забезпечення житлом, безкоштовне лікування.
Допомогу вчителям надавали благодійники переважно у вигляді основної або додаткової платні
за роботу. Підтримка позашкільного навчання відбувалася переважно шляхом проведення безкоштовних лекцій та читань для народу. Благодійна допомога відігравала значну роль у розвитку середньої освіти. Особливо відчутною вона була в забезпеченні безкоштовною освітою
бідних учнів та в підтримці навчальних закладів.
Щоправда, частка благодійних коштів у загальному фінансуванні закладів середньої освіти
була меншою, ніж закладів початкової освіти. Так, для чоловічих гімназій та прогімназій Київського навчального округу протягом 1889-1916 рр. частка благодійних коштів становила від 3,8%
до 25,4% загального фінансування. Для жіночих гімназій та прогімназій Київського навчального
округу ці кошти складали від 1,4% до 13%. А для реальних училищ Київського навчального округу – від 1,5% до 28%. Для чоловічих гімназій та прогімназій Київського навчального округу протягом 1889-1916 рр. частка відсотків із пожертвуваних банківських рахунків складала від 1,3%
до 17,6% від загальних витрат. Частка пожертвувань міських товариств у фінансуванні чоловічих
гімназій та прогімназій складала від 0,8% до 4%. Частка приватних пожертвувань коливалась від
2,2% до 7,7%. Для жіночих гімназій і прогімназій частка відсотків із пожертвуваних банківських
рахунків складала від 0,3% до 2,3%. Частка пожертвувань міських товариств у фінансуванні жіночих гімназій і прогімназій складала від 0,5% до 9,5%. Доля пожертвувань окремих благодійників для цих навчальних закладів становила від 0,02% до 5,5% [6, c. 216].
У загальних витратах реальних училищ Київського навчального округу протягом 18891916 рр. відсотки з пожертвуваних банківських рахунків давали від 0,7% до 13%. Частка пожертвувань міських товариств становила від 0,8% до 13,8%. А пожертвування приватних благодійників складали від 0,01% до 23,4% [10, с. 345].
Допомогу середнім навчальним закладам надавали у формі підтримки під час заснування
навчального закладу (будівництво приміщення, пожертвування грошей, землі, будівельних матеріалів та ін.), допомоги бідним учням (заснування стипендій, купівля одягу, взуття, навчальних посібників та ін.), допомоги під час створення бібліотек. Підтримка середніх навчальних
закладів надходила від представників усіх станів тогочасної України. Для середніх навчальних
закладів, як і для початкових, було характерне надходження допомоги у формі окремих пожертвувань, станових зборів, щорічних надходжень від почесних попечителів, пожертвування від
різноманітних установ та товариств. Особливою активністю відрізнялися товариства допомоги
бідним учням, що існували при переважній більшості навчальних закладів. Свідченням необхідності допомоги цих товариств учням є прагнення відкривати нові товариства такого типу при
новостворених навчальних закладах, не зважаючи на певні труднощі процедури їх відкриття.
Благодійна допомога середнім навчальним закладам мала специфічні особливості: спостерігалася значна активність у наданні станових пожертвувань для навчання дітей бідних представників свого стану, обсяги пожертвувань середнім навчальним закладам були більшими в порівнянні з початковими, кількість товариств допомоги бідним учням на один середній навчальний
заклад також була більшою, ніж у початкових, їх діяльність була результативнішою.
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Не зважаючи на те, що середні навчальні заклади були краще забезпечені матеріально, вони
теж гостро потребували благодійної допомоги. А благодійники зосередили свої сили на проблемах, що вимагали негайного вирішення питання щодо регулярних фінансових асигнувань:
підтримки навчальних закладів та бідних учнів через інститут почесного попечительства та товариства допомоги нужденним учням.
Благодійна допомога була важливою умовою розвитку та функціонування початкової та середньої освіти в Україні. Результати дослідження різних форм благодійної діяльності в галузі
освіти в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. переконують у необхідності врахування набутого
тоді досвіду для розвитку сучасної системи благодійної діяльності. Заслуговує на увагу практика фінансової діяльності благодійних товариств, її адресність та підконтрольність суспільству.
Виважена фінансова політика сучасних благодійних організацій є одним із необхідних чинників
їх існування та можливості подальшого надання допомоги.
Список використаних джерел та літератури:

1. Абрамов Я. Хроника народного образования / Я. Абрамов // Русская школа. – 1890. – № 4. –
С. 147-155.
2. Верноподданнейший отчет обер-прокурора святейшего синода К. Победоносцева по ведомству православного вероисповедания за 1905-1907 годы. – СПб. : Синодальная типография, 1910. – 572 с.
3. Вовк Л. П. Історія дореволюційної освіти в Україні / Л. П. Вовк. – К. : УДПУ, 1994. – 226 с.
4. Граховецький Д. Перші недільні школи на Полтавщині та їх діячі (1860-1862 рр.) / Д. Граховецький // Україна. – 1928. – Кн. 4. – С. 51-78.
5. Миловидов Л. Недільні школи на Чернігівщині в 1860 рр. / Л. Миловидов // Чернігів і північне Лівобережжя. Огляди, розвідки, матеріали. – К. : Державне видавництво України, 1928. – С. 431-442.
6. Нарадько А.В. Благодійність у розвитку освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)
[Текст] : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Нарадько Андрій Валерійович ; Полтавський держ. педагогічний
ун-т ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2002. – 222 с.
7. Нариси з історії українського шкільництва (1905-1933). – К., 1996. – 304 с.
8. Отчет о состоянии школ церковно-приходских и грамоты Киевской епархии за 1887-1888 учебный
год // Киевские епархиальные ведомости. – 1889. – № 4-5. – С. 18-22.
9. Отчет о состоянии школ церковно-приходских и грамоты Киевской епархии за 1895-1896 учебный
год. – К. : Типография Н. Т. Корчак-Новицкого, 1897. – 72 с.
10. Отчет попечителя Киевского учебного округа за 1916 год. – К., 1917. – 628 с.
11. Павловский И. Ф. К истории полтавского дворянства (1802-1902 гг.). Очерк по архивным данным /
И. Ф. Павловский. – Вып. 1. – Полтава : Издание Полтавского дворянства, 1906. – 277 с.
12. Павловский И. Ф. Полтавцы. Иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители. Опыт краткого биографического словаря Полтавской губернии с половины ХVІІІ в. / И. Ф. Павловский. – Полтава : Издание Полтавской ученой архивной комиссии, 1914. – 294 с.
13. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – початок ХХ ст.) : Нариси /
М. Д. Ярмаченко. – К. : Радянська школа, 1991. – 384 с.
14. Ступак Ф. Я. Благодійні товариства Києва (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Ф. Я. Ступак. –
К. : Хрещатик, 1998. – 208 с.
15. Щербина Ф. А. История Полтавского земства. Дореформенный период и введение земских учреждений / Ф. А. Щербина. – Вып. 1. – Полтава, 1914. – 238 с.

Стаття надійшла до редколегії 30.01.2016 р.
Андрей Нарадько
Благотворительность в развитии начальных и средних учебных
заведений Киевского учебного округа (конец XIX – начало ХХ в.)
Статья посвящена исследованию роли благотворительной помощи в деле развития
начальных и средних учебных заведений Киевского учебного округа (конец XIX – начало
ХХ в.). Благотворительная помощь была важным условием развития и функционирования
начального и среднего образования. Результаты исследования различных форм благотворительной деятельности в области образования в Украине конца XIX – начала ХХ веков
убеждают в необходимости учета приобретенного тогда опыта для развития современной системы благотворительной деятельности.
Ключевые слова: благотворительность, начальное и среднее образование, внешкольное
образование, Киевский учебный округ.
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Andriy Naradko
Charity in Developing Primary and Secondary Educational Establishments of Kyiv Educational Region (the end of 19th – beginning of
20th century)
The given article is devoted to investigating the role of charitable assistance in developing
primary and secondary educational establishments of Kyiv educational region (the end of 19th –
beginning of 20th century). Different forms of giving assistance to educational establishments like
their foundation, necessary equipment supply, and poor pupils’ support are analyzed. Charitable
assistance was an important factor of primary and secondary education developing and functioning. The results of investigating the different forms of charitable assistance in the educational field
of Ukraine at the end of 19th – the beginning of 20th century, convince in the necessity of considering the experience got at that time for the development of the modern charitable assistance
activity.
Key words: charity, primary and secondary education, Kyiv educational region.
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НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
НАПЕРЕДОДНІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
У статті проаналізовано становище національних меншин Правобережної України напередодні Української революції, зокрема їхній соціально-економічний стан, громадсько-політичний рух та культурно-освітній розвиток.
Ключові слова: національні меншини, Правобережна Україна, Українська революція,
Перша світова війна.

Початок ХХ ст. став для української історії періодом вагомих суспільно-політичних, культурно-освітніх та економічних змін спричинених російським самодержавством, Першою світовою війною та масовою міграцією на територію Правобережної України великої кількості
іноземного населення.
Саме напередодні Української революції 1917-1921 рр. відбулися кількісні та якісні зміни
серед національних меншин Правобережної України – росіян, євреїв, поляків, німців, чехів, білорусів, греків та інших. У період військових подій 1916 р. на Правобережжі (Волинській, Київській та Подільській губерніях) різко знизилась кількість оброблюваних сільськогосподарських
земель, через ряд суб’єктивних та об’єктивних причин занепали провідні галузі сільського господарства. Більшість підприємств краю призупинили чи скоротили виробництво.
Національні меншини Правобережжя широко представлені у працях вітчизняних та зарубіжних авторів. Зокрема, Х. Яблонський, Л. Баженов, О. Буравський та О. Калакура заклали
ґрунтовний фундамент для вивчення польської нацменшини. Неоднозначний погляд на життя
євреїв на Правобережжі можна знайти у працях С. Ґольдемана, О. Наймана, І. Самарцева. Чималий пласт наукових досліджень етнічних меншин правобережних губерній та України в цілому
належить О. Суліменку, Ю. Луцькому, Ї. Гофману та іншим. Надзвичайно цінними є фонди центральних та обласних архівів у Вінниці, Житомирі, Києві. Чи не найкраще сутність досліджуваної епохи передає тогочасна періодика. Проте, вивчення національних меншини Правобережжя
саме напередодні Української революції залишається на початковому рівні дослідження. Немає
окремої ґрунтовної праці, яка б повністю представляла досліджувану проблему.
Метою статті є характеристика соціально-економічного життя, громадсько-політичного руху
та культурно-освітнього розвитку росіян, євреїв, поляків, німців, чехів та інших етнічних меншин у Київській, Волинській та Подільській губерніях напередодні Української революції 19171921 років. Поставлена мета вимагає розв’язання концептуальних завдань: з’ясувати територіальну приналежність нацменшин у Правобережній Україні та дати їм кількісну характеристику;
визначити види їхньої господарської діяльності; проаналізувати вплив Першої світової війни та
політики самодержавства на духовне та громадське життя національних меншин правобережних губерній.
Соціально-економічні трансформації залишили слід на повсякденному житті російської національної меншини. На початку ХХ ст. частка росіян серед населення України становила близько
12%. Це були переважно робітники-гірники, металурги та адміністративні службовці.
Усе слов’янське населення, яке жило на Правобережжі, складало 78,2%. На долю українців
припадав 56,1%, росіян – 21,4% та білорусів – 0,7%. Таким чином, на кожного п’ятого українця
припадало по одному росіянину.
Російські селяни-емігранти прагнули отримати свою ділянку землі й зайняти відповідне місце у виготовленні сільськогосподарської продукції. Уряд бачив у цьому не тільки економічну
вигоду, а й геополітичну. Ці губернії мали стати за будь-яку ціну виключно російськими. Російські чиновники розглядали Правобережжя у плані отримання прибутків, як один із найбільш
прибуткових у імперії [17, с. 23-26]. Перша світова війна викликала значний відплив російсько© Олександр Погуляєв, 2016
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го населення з України. У 1917 р. в сучасних її кордонах налічувалося 3 млн. 620 тис. росіян
(9,9% всього населення).
Традиційними міськими жителями Правобережжя на початку ХХ ст. були євреї. Введення
царським урядом дискримінаційної «смуги осілості» в 1791 р., призвело до того, що більшість
євреїв оселилася в невеликих містах і містечках Правобережжя. До того ж євреям заборонялося
мати землю у власності, у селах могли проживати ремісники, торговці, а не землевласники. Саме
тому 33% міського населення в Україні становили євреї, а в містечках Правобережної України їх
частина доходила до 70-80%. Найбільше євреїв заселяло Волинську губернію – близько 100 тис.
Станом на 1916 рік із зайнятості єврейське населення Правобережних губерній розподілялось так: у торгівлі працювало 33%; у промисловості – 36%; служили в адміністрації – 0,26%;
в армії – 1,24%; в освіті та медицині – 5%; у транспорті – 8%; в інших професіях – 16% [2,
арк. 94]. Були серед євреїв і орендатори. Лише в Київській, Подільській і Волинській губерніях
914 євреїв орендували близько 517 тис. десятин землі [27, с. 27].
Жили євреї компактними громадами, які були особливим, відокремленим світом із містечковою ментальністю, хоча вже в 1917-1918 рр., ця відокремленість у суспільних відносинах,
у побуті ставала дедалі слабкішою, а згодом викликала й протест, особливо серед молоді [18,
с. 83-84].
З початку 1917 р. на Правобережжі були засновані єврейські богадільні в містах і містечках – Звенигородці, Калигірці, Лисянці, Шполі, Умані, Черкасах, Смілі, у які приймали євреїв
похилого віку та малолітніх сиріт на повне забезпечення. Благодійні єврейські лікарні в Умані,
Черкасах, Городищі, Смілі крім євреїв приймали на лікування і місцеве малозабезпечене населення різного віросповідання, які користувались безкоштовним лікуванням [25, с. 88-91].
На розміщення і соціально-економічний стан поляків на початку ХХ ст. значно вплинули
заходи російського уряду у зв’язку з польськими повстаннями (1830-1831 рр. і 1863 р.). Відтоді
найбільша кількість поляків проживала у Правобережних губерніях, які безпосередньо межували з власне польськими губерніями. Значно менше поляків проживало на Лівобережжі.
У 1916-1917 рр. на Правобережжі мешкало близько 400 тис. поляків, у тому числі у Волинській губернії понад 185 тис. осіб, у Подільській – близько 70 тис. осіб., у Київській – більше
68 тис. осіб. За даними Статистичного щорічника Російської імперії у 1916 р. відсоток поляків
серед населення правобережних губерній був таким: у Волинській – 6,2%, Подільській – 2,3%,
Київській – 1,9% [1].
Російський уряд вживав заходів до послаблення можливостей польських урядовців і польських поміщиків чинити вплив на міське населення, і це супроводжувалося, зокрема, витісненням поляків із адміністрації і взагалі з міст. Відповідно зростала й кількість поляків, які безпосередньо займалися землеробством і працювали в переробних галузях.
На початку ХХ ст. 48,6% поляків Правобережжя займалися рільництвом, понад 24% працювали у промисловості, 2,2% – у торгівлі, майже 16% становили лікарі, вчителі, адвокати, та
11% – чиновники, духовенство, домашня прислуга [10, с. 255-256]. Полякам належало 37 цукрозаводів на Правобережжі, їх фахівці багато зробили для розвитку цукрової промисловості
в Україні загалом. Напередодні 1917 р. польський капітал разом із нерухомістю та готівкою в
Україні становив близько 2 млрд. руб. [20, с. 83].
Важливу роль у соціально-економічному житті Правобережжя відіграла німецька меншина.
Зокрема, німці, які переселялися в Україну, переважно були збіднілими в себе на Батьківщині
селянами та міщанами й оселялися головним чином колоніями на Півдні України у Таврійській
і Херсонській губерніях, а на Правобережжі здебільшого на Волині. Внутрішня організація німецьких колоністів в Україні відзначалася широким демократизмом (обранням управителя і
священика). Найбільш заселений німцями був Новоград-Волинський повіт (більше 46 тис. осіб),
значна кількість колоністів зосереджувались у Житомирському (43 тис. осіб), Рівненському
(33 тис. осіб), Луцькому (31 тис. осіб) та Володимир-Волинському (25 тис. осіб) повітах. На
1914 р. німецьке населення губернії зросло до 209 700 чол., що складало 5 % всіх жителів краю.
На адміністративних посадах, у судах та поліції найбільше німців служило в Київській губернії – 0,6%, у той час цей показник складав для Волинської губернії – 0,054%. Близько 3%
німецької меншини працювало вчителями, вихователями та викладачами в Київській губернії, а
у Волинській – 0,7%. Така різниця пояснюється особливостями статусу міста Києва.
У 1915 р. німці були виселені зі 150 колоній Волинської губернії: з 83 колоній Житомирського повіту, 34 колоній Новоград-Волинського повіту, 23 колоній Луцького повіту, 10 колоній з
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інших районів [7, арк. 249-250]. У 1915 р. у Київському військовому окрузі в німецьких колоніях
почали брати заручників у пропорції 1:10002. Це був безпрецедентний випадок, коли держава
брала в заручники власних громадян. Близько 100 тис. німців із Правобережжя перевезли до
Середньої Азії та в Південно-Східну Росію як арештантів у супроводі конвою.
Чеська національна меншина відіграла вагому роль в економічному розвитку Правобережжя.
Першим чеським поселенням була колонія Людгарівка при с. Погорільці Дубенського повіту у
Волинській губернії. Друга чеська колонія – Глинськ, заснована в Рівненському повіті. З початку століття до 1917 р. на Волинь переселилось понад 2 тис. чеських сімей. На першому етапі колонізації більшість чехів осідали в південній та центральній частині губернії – на чорноземних і
глиноземних ґрунтах Дубенського, Острозького та Рівненського повітів [23, с. 275].
Загалом, до Першої світової війни, у Російській імперії в межах держави мешкало понад
50 тисяч чехів та словаків. Чехи-колоністи відіграли прогресивну роль у розвитку промисловості Волині. У Житомирі працювали заводи І. Махачека та Л. Янси, а на «крошні» І. Альбрехта.
Були побудовані невеликі пивзаводи Кліха в Ольшанці і Вебера у Високо-Чеському. На Волинь
чехи принесли культуру вирощування тютюну, цукрового буряка, хмелю. Хмелярство стало
одним із джерел добробуту колоністів. Навіть у найбільш несприятливий рік реалізація хмелю
давала неменше 100 крб. з десятини, а у кращі роки – від 1000 до 1800 крб.
Серед найвідоміших чехів Київщини був Венцеслав Швиговський, підприємець засновник
газет «Чехослован» у 1911 р. і «Чехословак» у Петрограді в 1915 р. За його допомогою з’явилися
машинобудівні заводи Гретера та Криванека, Фільверта й Дедіни, Унгерманна і Неєдлих, Графа
і Ко, Ф. Паула, майстерні автомобільної фірми «Лаурін і Клемент» та інші підприємства.
На поч. XX ст. повністю асимілюються колонії греків на Київщині. Ті, які зберегли грецькі
прізвища, поступово мігрували у провінції. Серед останніх слід відзначити роди Мазаракі, Демочані, Безкалао та інші [16, с. 227]. У Київській губернії працювали Мазаракі, причому їх підприємницькою базою стали Бердичівський та Летичівський повіти.
Складні суспільно-політичні події викликані Першою світовою війною та тоталітарною політикою російського самодержавства стали причиною активізації громадської діяльності національних меншин Правобережжя. До початку Української революції 1917 р. російська національна меншина вже активно створювала національні політичні партії, громадські організації,
просвітницькі осередки тощо. Натомість проголошені революцією демократичні свободи надали російському руху нових кількісних показників.
Проживаючи в Україні, росіяни ніколи себе не асоціювали з національними меншинами і
навіть упереджено ставились до проблем останніх. Більшість назв регіональних російських організацій були, наприклад, такі як «Волынский комитет партии социалистов-революционеров»
або «Волынский отдел партии народной свободы» чи «Житомирская группа Р.С.Д.Р.П.» [4,
арк. 130]. Вказуючи так би мовити на свій дочірній статус та залежність у діях від головного
партійного осередку в Петрограді чи Києві. Такий статус відіграв свою роль у підготовці та
швидкості реакцій партійних осередків Волині. Загалом за політичними поглядами російської
меншини стояв реальний інтерес – не випустити Україну з рук, ні за яких обставин не дозволити
українцям стати повноправними господарями своєї землі.
Громадсько-політичний рух єврейської меншини Правобережжя напередодні Лютневої революції тісно пов’язаний із свободою пересування євреїв у Російській імперії та з постійними
національними утисками в повсякденному житті.
Однією з найвпливовіших єврейських партій в Україні був Бунд1, чисельність якої весною
1917 р. значно зросла. Організації Бунду в Україні були досить чисельними. Зокрема на Правобережжі у Києві – 760 бундівців, у Білій Церкві – 350, у Вінниці – 250. Програма Бунду з національного питання закріплювала такі вимоги: єдина Росія, для кожної національності право на
вільний розвиток, тобто рівноправність мов національних меншин, автономія територій, які відрізняються своїми економічними, національними і побутовими особливостями. Єврейська робітнича партія соціалістів-територіалістів понад усе переймалася гарантією прав національних
меншин, визнання права на національно-персональну автономію, як одну із необхідних умов
класової боротьби єврейського пролетаріату [21, с. 77-79].
1
Бунд – єврейська соціалістична організація, утворена в жовтні 1897 р. у Вільно. Після Лютневої революції Бунд підтримував Тимчасовий уряд та автономію України. У березні 1921 р. Бунд самоліквідувався в радянській Росії та УСРР,
проте продовжив діяльність у Польщі, а згодом у США.
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Крім політичних партій у єврейському середовищі діяли громадські общини, релігійні організації та культурно-просвітницькі товариства. На Правобережжі діяв, створений у 1915 р.
Єврейський комітет допомоги жертвам війни (ЄКНДО). Він допомагав також євреям-біженцям.
Завдяки розгалуженим зв’язкам ЄКНДО отримували допомогу від Товариства ремісничої праці (ТРП), Єврейського колонізаційного товариства, єврейських общин із закордону. ТРП було
створене в 1880 р. для заохочення євреїв до кваліфікованої ремісничої та сільськогосподарської
праці. Також у 1905 р. була заснована Спілка для досягнення рівноправ’я євреїв у Росії. Керівники спілки вважали своїм основним завданням організацію цілеспрямованого впливу на громадську думку країни [24, с. 44-45].
Політика поліцейських репресій і утисків знизила активність польської громади на Правобережжі України, зумовила відсутність легальних діяльних організацій і рухів. Результатом адаптації до нових умов було поширення в суспільстві ідей позитивізму. Вони передбачали боротьбу
за виживання польської нації, за піднесення польської культури, розвиток усіх галузей господарства. Ці ідеї підхопили в першу чергу, поміщики, буржуазія, інтелігенція. Так сформувався
консервативний напрям польського суспільно-політичного руху [20, с. 175-185].
Також на противагу консервативному виникає радикальний напрям польського суспільного
руху, представлений народницькою, соціалістичною та соціал-демократичною течіями. Прихильниками цього напряму були поляки – вихідці із середньої і дрібної шляхти, які мали вплив
на робітників. У ньому діяли легальні, напівлегальні або нелегальні осередки багатьох політичних партій та організацій різного напряму – від народових демократів (ендеків)2 до заснованої Юзефом Пілсудським Польської Організації Військової (ПОВ) та двох соціалістичних партій – «Польська Партія Соціалістична»3 та «Соціал-Демократія Королівства Польського і
Литви»4 (остання стояла на більш радикальних позиціях).
Польські громади створили «Будинок польський» у Луцьку (1906 р.), товариство «Братська
допомога» в Умані (1906 р.), десятки римо-католицьких гуртків по всьому Правобережжі та
особливо на Волині. Проте ці установи і товариства проіснували недовго, оскільки в умовах
наступу реакції активізувалися антипольські сили та виникали нові заборони [13, с. 165-167].
Суспільно-політичний рух німецької національної меншини суттєво відрізнявся від єврейського, польського і російського, не маючи чітко сформованого напряму і позиції. Серед німецької
меншини ще не було сформовано громадсько-політичних організацій. Враховуючи традиційно
високий ступінь релігійності німців і те, що все громадське життя ініціювалося та підтримувалося саме церковними общинами, то можна стверджувати про значну роль церкви в їхньому житті.
Німці, що прибували на Правобережжя України, характеризувалися неоднорідним конфесійним
складом та належали до різних напрямів християнства. Серед них були лютерани, католики, меноніти та незначна кількість штундистів, баптистів й адептів інших протестантських сект.
Суспільно-політичне життя чеських колоністів на початку ХХ ст. було більш активним за
німецьке. Громадсько-політичний рух чехів був сформований на основі лібералізації політики
російського уряду щодо чеської меншини, посиленні впливу слов’янофілів, прагненні царизму
створити в західному регіоні імперії силу, яка б протистояла полякам, а також українцям, національні прагнення яких усіляко придушувались.
Важливим чинником розвитку чехословацько-українських відносин було те, що Україна в
роки Першої світової війни відіграла, можливо, найбільш визначну роль в історії чехословацького національно-визвольного руху. У Київській губернії з 1916 р. засідало правління «Союзу
чехословацьких товариств у Росії», тут проходили з’їзди його делегатів, містилося головне відділення Чехословацької Національної Ради – вищого представницького органу нації, першооснови майбутнього чехословацького уряду, а також штаб чехословацького війська і його запасні
батальйони [15, с. 33-35].
2
Ендеки (скор. від початкових букв Narodowa Demokracja – національна демократія (НД)) – повсякденна назва ідейно
пов’язаних польських націоналістичних організацій – Ліга польська (1887-1893), Ліга народова (1893-1928), Союз польської молоді («ЗЕТ», 1887-1918, з перервами), Національно-демократична партія (1897-1945), окремих імігрантських угрупувань (після 1945).
3
Польська партія соціалістична або Польська партія соціалістів (ППС) (польс. Polska Partia Socjalistyczna (PPS)) –
польська партія, що існувала в 1892-1948 рр. та ставила за мету утворення незалежної польської республіки. У листопаді
906 р. партія розкололася на дві частини: ППС-лівиця прийняла інтернаціоналістичну платформу, а ППС-революційна на
чолі з Юзефом Пілсудським стала дотримуватися націоналістичних ідей.
4
Соціал-Демократія Королівства Польського і Литви (СДКПіЛ) (польс. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy) –
соціал-демократична, марксистська польська партія, що виникла в липні 1893 року.
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Одними із найвідоміших чеських громадсько-політичних діячів напередодні революції на
Правобережжі були Франтішек Дедіна та Ф. Паула. Ф. Дедіна закликав молодь вступати в ряди
Дружини, виступав із патріотичними промовами в київському спортзалі «Сокола». Крім того,
він домігся дозволу й сам організував у Києві «Вечори слов’янського єднання», де збиралися
слов’яни, що перебували в місті. Ф. Паул один із перших долучився до організації визвольного руху серед російських чехів. Його обрали членом Київського чеського комітету допомоги
жертвам війни. Він став сподвижником О. Червени, В. Швіговського, В. Вондрака та інших.
У серпні-вересні 1914 р. Київський Чеський комітет послав Ф. Паулу в Петроград для вироблення меморандуму цареві про чехословацький визвольний рух [8, арк. 91].
Щодо греків, болгар, білорусів Правобережжя напередодні боротьби за українську державність, то окремої законодавчої регламентації їхнього політико-правового становища не було.
Їхня роль у політичному житті, виборчій діяльності, самоуправлінні була незначною, за виключенням румунів та молдаван.
На початку 1917 р. виникло Товариство молдован, а 14 травня відбулися збори депутатів-молдован Румунського фронту із Правобережжя, на яких утворено Раду солдатських та офіцерських
депутатів-молдован на чолі з Емануїлом Кателлі. Він же очолював молдовський національний
комітет у Києві та Одесі [26, с. 117-118].
Вагомим центром румунського національного життя був Київ. Саме тут був осередок формування румунських добровольчих частин у складі російської армії з числа військовополоненихрумун. У Дарницькому таборі 13 квітня відбулося зібрання румунів, на якому було ухвалено
документ під назвою «Дарницька декларація». Вона поєднувала в собі як національні прагнення
румун жити у власній державі, так і соціальний радикалізм [12, с. 71-78].
Культурно-освітній розвиток національних меншин Правобережної України напередодні
Української революції ускладнювався жорсткою цензурою російського самодержавства та Першою світовою війною, фронт, якої пролягав безпосередньо близько з Волинською, Подільською
та Київською губерніями. Відчутного впливу на духовне становище нацменшин справило поширення ідей свободи та демократії західного зразка, а також утопічного марксизму. Саме тому
уряд Російської імперії, щоб протистояти зростанню республіканським, демократичним та комуністичним громадським рухам, надавав активну підтримку культурно-освітньому розвитку
росіян, які проживали поза межами своїх етнічних земель.
На відміну від українських, польських та інших національних культурних об’єднань, російські шовіністичні та монархічні організації такі як «Союз возрождения России», «Национальный
центр», «Монархический блок», «Русь», «Русский союз» діяли цілком легально та відстоювали ідеї єдиної і культурно неділимої Росії. На пропаганду проросійських культурних напрямів,
була задіяна преса. Так, у Києві активно діяла «Киевская мисль» – друкований орган впливового
Протофісу. Виходили також «Новости дня», «Русский голос», «Наша Родина».
Великої підтримки росіянам Правобережжя надавала Російська Православна Церква. Зокрема, на Волині було створено ряд братств, чия діяльність була спрямована на зміцнення
православ’я та на протидію поширенні католиків і протестантів. На поч. XX ст. на Волині діяло
29 братств, 1447 церковних шкіл.
Із початком Першої світової війни діяльність єврейських навчальних закладів, що були розташовані на території Правобережної України, розвивалась у складних умовах. До 1917 року
мовою освіти й міжнаціонального спілкування в Російській імперії була російська, тому єврейське населення Правобережжя часто вживало її в повсякденному житті. Типовими зразками носіїв знань були хедери5, талмуд-тори6 (безкоштовні школи) і нечисленні ієшиви7 (вищі школи).
Сутність хедерної науки становив талмуд і хедер, що став школою схоластичної словесності [27,
с. 22-23].
У Волинській губернії на поч. 1917 р. існували такі єврейські навчальні заклади: однокласні – 6 (693 учня); двокласні – 1 (214 уч.); приватні чоловічі – 13 (507 уч.), приватні жіночі –
11 (659 уч.); талмуд-тори – 12 (1283 уч.), хедеріви – 615 (11562 уч.). Всього – 658 єврейських
училищ [9].
. Хедер – єврейський релігійний початковий навчальний заклад для хлопчиків із заможних сімей.
Талмуд-тора – єврейський релігійний початковий навчальний заклад для хлопчиків з малозабезпечених сімей, що виник у Європі у добу Середньовіччя. Учні вивчали іврит, Тору і Талмуд, іноді вводилися інші предмети: арифметика, письмо
на їдиші та інші.
7
Ієшива – єврейський релігійний вищий навчальний заклад, який у ХІХ-ХХ ст. здійснював підготовку рабинів.
5
6
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Напередодні Української революції на Правобережжі існували як чоловічі так і жіночі єврейські школи. Наприклад, у Житомирі в чотирикласному приватному жіночому училищі навчалося 119 дівчат, які вивчали російську, французьку, німецьку мови, арифметику, історію,
географію, рукоділля [5, с. 124].
Початок ХХ ст. також відзначився поширенням на Правобережжі сучасної літератури на
їдиші. «Їдишизм» був одним із положень автономізму. Бунд стояв на позиціях «їдишизму»,
хоча не відкидав і російської мови. Його органами були газети, що виходили як їдишем, так і
російською мовою: «Arbeiterstimme» («Робітничий голос»), «Die Zeit» («Час») і «Lezte Nayes»
(«Останні новини»).
Загалом єврейській пресі та театру було непросто. 25 жовтня 1906 р. було закрито газету «Набат», а редактора Михайла Вікторовича Дандевіля ув’язнено на один рік [3, арк. 61]. Із початком
зимового театрального сезону 1908 р. генерал-губернатор Південно-Західного краю заборонив
єврейським трупам ставити спектаклі на єврейських «жаргонах» [3, арк. 304].
Польська національна освіта вклала вагомий внесок у технічний прогрес та розвиток науки.
87 представників польської інженерної думки Правобережної України були об’єднані в Товариство польських техніків. Польський конструктор А. Зборовський проектував Кам’янський металургійний завод, а в Київському університеті працював один із основоположників фізичної хімії
Б. Шишковський.
Напередодні Лютневої революції польську освітню діяльність на Правобережній Україні
координувала утворена під кінець 1915 р. Секція Культурної Допомоги (далі СКД) Товариств
Допомоги Жертвам Війни. Її головною метою було сприяння поширенню мережі польських
шкіл для біженців і місцевого населення. Протягом 1916-1917 рр. до СКД надійшло кільканадцять заяв із різних місцевостей Подільської губернії з проханням дозволити відкрити власну
школу (Брацлав, Немирів, Печара, Шаргород, Пиків, Стара Синява, Лука Барська та інші).
Революційні події 1905–1907 рр. змусили російський царизм піти на певні політичні, економічні, соціальні та національні поступки. Наприклад, 30 липня 1908 р. дворянину Левандовському з Луцька в межах Волинської губернії було дозволено влаштовувати будь-які спектаклі
польською мовою [3, арк. 303].
Лише 10% польського населення на Правобережжі були неписьменні, коли серед українців
цей показник становив аж 89%. Варто зауважити, що на зламі 1917-1918 рр. на території Подільської губернії перебувало додатково 6157 поляків-біженців із Царства Польського [6, арк. 2].
Ця значна група населення тривалий час була позбавлена можливості навчатися рідною мовою.
Із 1915 р. католицькі парафії почали активно засновувати при костьолах парафіяльні школи
з польською мовою навчання. Парафія стала власне тією громадською організацією, якій російський уряд дозволив створювати польські освітні заклади. На Поділлі першу парафіяльну школу
заснували у Проскурові (з 1954 р. м. Хмельницький), найбільшій на той час католицькій громаді
у губернії (під кінець 1916 р. парафія нараховувала 12538 католиків).
Під час революційних подій у Києві вже видавалося 12 польських газет, 14 тижневиків і
8 журналів. За своєю спрямованістю польська преса була різних напрямів: соціалістичного
(«Robotnik», «Hasla»), суспільно-політичного («Dziennik Kijowski», «Glos Kijowski», «Kurier
Kijowski»), економічного, літературного («Bialy Paw», «Roznymi szlaki»), мистецького та католицького («Lud Bozy», «Slowo Boze» та інші). Найдовше функціонували такі особливо впливові часописи, як «Dzennik Kijowski» (1905-1916), «Kresy» (1907-1918), «Nasz swiat» (1909-1914)
тощо [11, с. 112].
Культурно-освітнє життя німецької меншини на відміну від єврейської та польської не відрізнялося суттєвими національними особливостями напередодні Української революції. Виховання і навчання молодого покоління в німецьких поселеннях на Правобережжі було системним
і поетапним. Передусім у кожній колонії існували початкові (церковно-приходські) школи. Усі
вони існували виключно за власні кошти. Наступною сходинкою в системі навчанні колоністів були центральні училища, запрограмовані на підготовку вчителів для початкових шкіл, волосних писарів для колоній. Такі училища складалися з 4-х класів, у яких навчалося від 70 до
250 учнів, і мали від чотирьох до семи вчителів [28, с. 18-19].
Напередодні революції у правобережних губерніях існувало 21 централізоване училище для
чоловіків та 15 для дівчат. Чотирикласне чоловіче реальне училище діяло в колонії Нейфрейденталь, класична чоловіча гімназія – у Тарутіно, приватна гімназія в Карлсруе. Спеціальні комерційні училища були в колоніях Гальбштадт і Гнаденфельд. У цілому в 1914 р. у центральних
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училищах навчалося більше двох тисяч осіб. Рівень писемності російською мовою німецької
спільноти був порівняно високим, але нижчим ніж у поляків та в євреїв, і складав 37,4%.
Напередодні Української революції релігійне життя й культурно-освітній розвиток чехів
Правобережної України був визначальним чинником збереження їхньої національної ідентичності. Процес релігійного самовизначення чеських колоністів був складним і неоднозначним.
Це пояснювалось сподіваннями чехів отримати в Росії свободу віросповідання та прагненням
тогочасного уряду використати чеську еміграцію для боротьби з католицизмом на Правобережжі, створивши окрему гуситську церкву. Вони сформували Дубенську, Глинську й Острозьку
чесько-гуситські парафії.
Напередодні кризи російського самодержавства на Правобережжі активізувалося чеське видавництво. У Києві виходили газети «Ruský Čech» (1906-1908, редактор В. Вондрак), а згодом
«Čechoslovan» (1911-1914, 1916-1918, редактори Б. Швігорський і В. Хорват), які в роки війни
пропагували програму визволення Чехії і Словаччини з-під Австро-Угорщини. Короткочасно
у Києві виходили «Československý Dennik» та «Československý Vojak». У редакціях цих видань
активно працювали волинські та київські чехи, метою яких було об’єднання чеських краян [14,
с. 35-37].
Російський уряд поступово заміняв вивчення чеської мови російською, аж до Лютневої революції 1917 р. Вчителями призначалися лише особи православного віросповідання російського
походження. Проте це не завадило чехам мати найвищий рівень грамотності серед усіх етносів
Волині – 59%, у той час як загальний середній рівень грамотності в регіоні складав 17,2 %.
Напередодні Української революції не залишалися осторонь видавничої діяльності та освітнього розвитку молдовська та ромська (циганська) національні меншини. Зокрема, у 19161917 рр. на Правобережжі було організовано 3 циганські та 6 молдовських шкіл (із загальною
кількістю учнів 85 чоловік), відкрито два червоних куточки при робітничих клубах, один гурток
із ліквідації неписьменності. Почали видавати ромські та молдовські журнали «Романи зоря» та
«Небо дром» аж до 1930-х років. Редактором журналів був уродженець м. Золотоноша Черкаської області Олександр Германо, цигансько-молдовський поет і журналіст [22, с. 144].
Отже, напередодні Української революції національна політика самодержавства щодо неросійських народів, які проживали на теренах Правобережної України, ґрунтувалася на концепції
обмежувального законодавства, часто супроводжувалася реакцією і насиллям. Соціальні утиски
та репресії посприяли формуванню усвідомлення національними меншинами необхідності демократичних перетворень та економічних реформ, зокрема на Правобережжі, яке напередодні
Лютневої революції було виснажене Першою світовою війною через територіальну близькість
з фронтом бойових дій.
Діяльність напередодні Української революції численних національних часописів свідчила
про відродження національних меншин на Правобережжі, незважаючи на протидію самодержавної політики російського уряду. Вони були фактором активізації їх суспільно-політичної і
культурної діяльності в умовах наростання загальної кризи в Російській імперії.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНШИНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ НАКАНУНЕ
УКРАИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В статье исследуются национальные меньшинства Правобережной Украины накануне
Украинской революции, в частности их социально-экономическое положение, общественно-политическое движение и культурно-образовательное развитие.
Ключевые слова: национальные меньшинства, Правобережная Украина, гражданская
война, Первая мировая война.
Alexandr Pogulyayev
NATIONAL MINORITIES RIGHT-BANK UKRAINE BEFORE THE UKRAINIAN WAR
OF INDEPENDENCE
The article deals with the social and economic life of the minority Right-Bank Ukraine before
the Ukrainian War of Independence. In particular, highlighted the issue of their territorial identity
and quantity in some regions of Volyn, Kyiv and Podolsk provinces. Analyzes the economic activities of ethnic minorities, determined their level of social activism and cultural development. The
author demonstrates significant influence of the government of the Russian Empire in the political
life of parties and public organizations of national minorities. It is interesting that the political
program of national parties were often at opposite positions. Features of ethnic cultural development of Right-Bank Ukraine are in close contact with the religious life of national communities.
Special attention is devoted to the activities of political activists and educational organizations.
Key words: national minorities, national newspapers, Right Bank Ukraine, Ukrainian War of
Independence, World War I.
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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕМІСНИЧИХ ЦЕХІВ
У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ В 1921-1939 РР.
Стаття присвячена правовим нормам функціонування ремісничих цехів на території
Волинського воєводства в міжвоєнний період. На основі аналізу нормативно-правових актів, виданих із 1927 по 1939 р., досліджено питання пов’язані з організацією та ліквідацією цехів, їх фінансуванням та управлінням. Висвітлено особливості державного контролю над ремісничими цехами.
Ключові слова: Волинське воєводство, ремесло, ремісничі цехи, міжвоєнний період.

Історія економічного розвитку Волинського воєводства в 1921–1939 роки в наш час потребує
об’єктивного наукового вивчення й осмислення. Існуюча наукова література, яка зачіпала б ті
чи інші аспекти економічної історії волинських земель, представлена, головним чином, економічними та історичними статтями в наукових періодичних виданнях та матеріалах наукових
конференцій. Однак комплексних робіт з економічного розвитку Волині в період після її входження до складу Польської держави немає. У зв’язку з цим, вивчення ремісничого виробництва, як складової частини економічного розвитку волинських земель, є актуальним для сучасної історичної науки.
Польські автори почали вивчення проблеми розвитку народних промислів та ремесел на
території східних воєводств ще в 1930-і роки. Першими серед них стали праці Я. Оринжиної
[5-7], яка в період із 1920 по 1939 рік була співробітником відділу народних художніх промислів
Міністерства промисловості і торгівлі Польщі. У своїх роботах автор охарактеризувала основні
види народних промислів «східних кресів», привела статистичні дані по повітах. Дослідження
І. Борнштейна [4] присвячене історії розвитку єврейського ремесла на території Польщі, починаючи з 1914 року. Серед вітчизняних досліджень, присвячених вивченню окремих аспектів
розвитку ремесла і ремісничого виробництва, необхідно відзначити роботу В. Литвинюк [3].
У міжвоєнний період Польща була єдиною країною, що мала достатньо розроблену нормативно-правову базу, спрямовану на врегулювання відносин у сфері ремесла і ремісничого
виробництва. Основним документом, який визначав правове становище ремесла в Польщі і
Волинському воєводстві, було «Промислове право» від 16 грудня 1927 р., видане на основі Розпорядження Президента Польщі «Про промислове право» від 7 червня 1927 р. [8]. Це перший
нормативно-правовий акт, який регулював питання діяльності ремесла в Польщі після здобуття
нею незалежності. До цього часу на території Польщі, діяли різні правові системи – Російської
імперії, Австро-Угорщини і Пруссії – у тому числі й у сфері ремесла, що ускладнювало здійснення загального керівництва діяльності ремісників і контроль над ремісничим виробництвом.
Закон «Про промислове право» на державному рівні регулював відносини польської держави в
ремеслі і ремісничому виробництві. Окреме місце в законі було відведено питанню діяльності
цехів, визначене статтями 160-167 та 69-99, які стосувалися інституцій ремісничих корпорацій.
У березні 1934 р. до закону були внесені зміни, у тому числі і до тієї частини, що стосувалася
функціонування цехів [12]. Розпорядження Міністра промисловості і торгівлі «Про ремісничі
цехи» від 20 лютого 1936 р., істотно доповнив статті 69-99, 160-167 закону «Про промислове
право». [9]. Документ досить детально визначав завдання, функції та напрями роботи цехів, їх
органи управління, також у ньому прописувалися склад і функції цехів. Останні зміни, які стосувалися функціонуванню ремісничих цехів були прийняті в 1938 р. [13].
Прийнята нормативно-правова база дозволила польській владі врегулювати ситуацію в ремеслі. Варто підкреслити, що на території Волинського воєводства наприкінці 1931 р. існувало
118 цехів (57 християнських, 41 єврейських і 10 змішаних) [10, s. 16].
Окрім законів, найістотнішим правовим актом для кожного цеху був його статут. Від 1927 р.
кожен статут повинен був містити інформацію про назву цеху, його місце розташування, межі
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юрисдикції і ремісничу спеціальність, для якої цех утворений та завдання, які перед собою він
визначав. Тут було прописано процедуру прийняття, вихід та виключення членів, їх права і
обов’язки, формування бюджету і збору коштів. Крім того, статут нормував сферу діяльності,
способи скликання і проведення загальних зборів, визначав умови набуття рішеннями загальних
зборів чинності, оскільки зібрання формувалося з делегатів, їх кількості й умов вибору. Статут
включав статті, що стосувалися складу, компетенції і тривалості каденції ради цеху, а також
умови набуття чинності його рішень; регулював засади контролю щодо дотримання приписів,
що стосувалися праці помічників (підмайстрів) і учнів; способи вирішення суперечок, які виникали у питаннях науки, встановлення покарання; регулювали фінансові питання цеху, порядок
внесення змін до статуту та процедуру ліквідації цеху. Також тут містилася інформація про
часопис, у якому цех зобов’язувався розміщати оголошення.
Статут не міг містити положень, які б суперечили нормам закону або не були пов’язані з
завданнями цеху. Він затверджувався воєводськими органами влади, що здійснювали загальний нагляд над ремісничим виробництвом. У випадку невідповідності статуту вимогам вони
зобов’язувалися відмовити цеху в його реєстрації. Рішення можна було оскаржити протягом
4 тижнів у Міністерстві промисловості і торгівлі, це ж стосувалося і відмови в реєстрації змін
до статуту [8, s. 705].
Цехи, які існували на час набуття законом чинності, змусили в 6-ти місячний термін ухвалити
і подати на затвердження новий статут, який би відповідав вимогам нового закону. Промислова
влада воєводства могла продовжити цей термін ще на 6 місяців. Якщо цех протягом визначеного
терміну не подавав документ, наглядовий орган приймав рішення про розпуск цеху [8, s. 709].
Із 16 серпня 1934 р. право затверджувати статут було передано до промислових органів влади І інстанції – повітовим старостам, вони ж затверджували і зміни. Крім того, було розширено
перелік випадків, для відмови в затвердженні статуту. Затвердження статуту, а також змін до
нього були неможливими без врахування думки ремісничої палати [8, s. 689]. Після вступу в
законну силу розпорядження Міністра промисловості і торгівлі від 20 лютого 1936 р. «Про ремісничі цехи», цехи знову були змушені внести відповідні зміни до своїх статутів [8, s. 988].
Нові зміни до розпорядження Президента від 1927 р. були внесені законом від 1 липня
1938 р. Відповідно до прийнятих змін саме статут визначав внутрішній устрій цеху, зокрема
включав: назву, місце розташування, межі юрисдикції, галузь ремесла, у якому працював цех;
загальні завдання і напрями роботи; права й обов’язки членів цеху, а також умови прийняття, виключення та виходу з нього; унормовував розмір членських внесків, спосіб їх стягнення; капітали
цеху; характер і повноваження загальних зборів цеху, умови їх скликання та умови набуття легітимності прийнятих на них рішень; кількість і спосіб призначення членів ради, сфера діяльності
й умови легітимності її рішень; затвердження бюджету та річної звітності; способи репрезентації цеху; умови і процедура добровільного припинення його функціонування, спосіб ліквідації
і доля активів, що залишилися. Промисловий орган влади І інстанції затверджував статут цеху
після отримання висновків ремісничої палати. Якщо положення статуту суперечили нормам законодавства або у випадку негативного висновку ремісничої палати цех отримував відмову в затвердженні статуту. Здебільшого основною підставою для прийняття такого рішення було те, що
сфера діяльності цеху не відповідала господарським інтересам такого виду ремесла [13, s. 988].
Після останнього внесення поправок у закон, промислові цехи зобов’язувалися в термін до
1 січня 1939 року (рівно через 6 місяців після набрання чинності поправок у 1938 р.), представити
на затвердження нові статути, адаптовані до положень промислового права станом на 1 липня 1938 р.
Цей термін міг бути продовжений промисловим воєводським органом ще на 6 місяців [13, s. 988].
Сфера діяльності. Завдання, які покладалися на цехи відповідно до закону 1927 р. можна
поділити на обов’язкові та додаткові. До обов’язкових завдань належали: розвивати дух спілкування, підтримки і поліпшення професійних навичок членів цеху, піклуватись, про підтримання
хороших відносин між членами цеху і їх співробітниками, вести списки вільних робочих місць
на підприємствах членів цеху й осіб, які шукають працю, опіка справами ремісничої молоді, яка
перебувала на навчанні у членів цеху і врегулювання суперечок, що виникли з питань навчання.
Цехи могли також мати інші цілі, відповідні положення розміщувалися у статутах. До таких
додаткових завдань відносилися: утворення і підтримка шкіл, курсів, лекцій і т. д. з метою професійної підготовки членів цеху, їх співробітників та учнів. Сюди також входило створення кас і
фондів взаємодопомоги для членів цеху, їх сімей та працівників, а також сприяти господарській
діяльності членів шляхом створення спільних майстерень (робочих місць), складів сировини,
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спільних магазинів продажу, виготовлення заготовок і зразків, шляхом створення ощадних кас
для членів і т.д.
Положення, що стосувалися додаткових завдань цеху, необхідно було включати в т.зв. додатковий статут, який затверджувала воєводська промислова влада, після схвалення гмінною (міською) радою та ремісничою палатою. Відмову в затвердженні такого статуту цех міг оскаржити
в Міністерстві промисловості та торгівлі протягом 4 тижнів. На реалізацію додаткових завдань
цеху необхідно було вести окремий бюджет, прибутки і видатки якого могли йти тільки на покриття додаткових завдань [8, s. 705].
Із 16 серпня 1934 р., деякі додаткові завдання стали обов’язковими, а саме: створювати і підтримувати організацію шкіл, курсів, лекцій і т.д. для підняття професійного рівня членів цеху,
їх співробітників та учнів, а також створення кас і фондів для допомоги членам цеху, їх сімей та
працівників [12, s. 692].
Поправками від 3 березня 1936 р. було скасовано відмінність між обов’язковими і додатковими завданнями, окреслено засоби, які цехи могли використовувати для реалізації своїх завдань,
що попередньо залишалося на вільний вибір цехів. Варто підкреслити, що перелік завдань, визначений державними приписами не був вичерпним і міг бути розширений положеннями статуту. Серед них: проведення культурно-просвітницької і суспільної діяльності для членів цеху, їх
сімей та працівників; опіка над ремісничою молоддю шляхом створення і підтримки гуртожитків, опіки над клубами, читальнями, професійними консультаціями тощо; вирішення поданих на
його розгляд суперечок, які виникли з питань навчання. Як інші заходи, згадувалася передача в
ремісничу палату належно оформлених копій угод про навчання, укладених перед цехом між її
членами та учнями ремісниками, свідоцтв відбутої чи закінченої освіти; організація, проведення чи підтримка шкіл, курсів з підготовки фахівців, лекцій, конкурсів, виставок, екскурсій і т.д.
для членів цеху і їх співробітників, учнів; організація і проведення збору грошових коштів для
фондів та кас взаємодопомоги для членів цеху і їх сімей і працівників [9, s. 294].
У 1938 р. було розширено повноваження цехів із підтримки й утримання світлиць і гуртожитків для підмайстрів (челядників) і учнів (термінаторів), встановлено опіку над справами підмайстрів, захистом економічних інтересів членів цеху, сприяння технічному й економічному
розвитку такого виду ремесла [13, s. 989].
Межі юрисдикції. Відповідно до положень Закону від 1927 р. межі юрисдикції цеху обмежувалася територією повіту, як адміністративно-територіальної одиниці. Проте було передбачено можливість розширення юрисдикції цеху на інші повіти чи гміни одного і того самого воєводства. Для
цього потрібен був дозвіл відділу промисловості воєводства, а у випадку розширення за рахунок
повітів чи гмін інших воєводств, потрібен був дозвіл Міністра промисловості і торгівлі. У разі отримання дозволу на утворення кількох цехів для одного й того самого виду ремесла, у межах одних і
тих самих адміністративно-територіальних одиниць, необхідно було так статутно впорядкувати назви цехів, щоб їх можна було розрізнити [8, s. 705]. Для Волинського воєводства такою відмінністю
слугувала етноконфесійна ознака членів цеху. Окремо існували цехи для християн і євреїв.
Відповідно до змін від 3 березня 1936 р., межі юрисдикції цеху не могли поширюватися за територію одного повіту, проте, у випадку погодження з ремісничою палатою, воєводське управління могло надати дозвіл на розширення меж, однак лише в межах воєводства [9, s. 295].
На кінець1931 р. на території Волинського воєводства функціонувало 118 цехів, і об’єднували
вони майстрів вузьких спеціальностей. Так, у м. Рівне функціонували цехи шевців, кравців, малярів, бляхарів, фотографів і т.п [10, s. 16]. Проте, вже наприкінці 1937 р. чисельність цехів
зменшується до 70, у переважній більшості повітів функціонували об’єднані цехи, і лише в
Луцьку та Рівному вузькоспеціалізовані [11, s. 55].
Членство. Згідно з положеннями закону «Про промислове право» 1927 р., особи, які самостійно провадили ремісниче виробництво, могли об’єднуватися в цехи, вільні корпорації ремісників [8, s. 705].
Цех об’єднував майстрів однієї спеціальності. Членство в цеху могли отримати особи, які
проводили ремісниче виробництво. Так само членами цеху могли стати особи, які працювали
в ремісничому виробництві такої спеціальності на керівних посадах, які вимагали підвищеної
професійної кваліфікації – директори, керуючі, начальники відділів і т.п. Інші особи могли бути
прийняті тільки як почесні члени. Складання екзамену, як умова прийняття до цеху, допускалася лише у випадку, якщо статут цеху регламентував предмет іспиту і спосіб проведення. Метою
іспиту було впевнитися в готовності ремісника самостійно виконувати стандартні роботи цієї
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спеціальності. Прийняття до цеху можна було обмежити поданням свідоцтва про закінчення
навчання ремеслу, або підтвердження праці в якості підмайстра. Якщо ж умови прийняття в члени цеху були прописані в статуті, то він мусив враховувати винятки, які звільняли від складання
іспиту. Зокрема, від складання іспиту звільнялися особи, які підтвердили, що вже його складали
із спеціальності в іншому цеху. Членом цеху ставали в день отримання повідомлення про внесення в лист обліку членів цеху [8, s. 706].
Зміни від 3 березня 1936 р., крім усього іншого, корегували умови отримання членства. Членом цеху міг бути кожен ремісник, який провадив ремісниче виробництво на території юрисдикції цеху та має ремісничу карту, а також вдова члена цеху, якщо заступником на її ім’я
проводилося ремісниче виробництво. Статут цеху окреслював і можливість належати до цеху
ремісників іншої спеціальності, чи кількох спеціальностей. Приймала у члени цеху рада, відмова у прийнятті мала бути мотивована [9, s. 296].
Вийти з цеху можна було наприкінці обрахункового року, після подання письмової заяви.
Вихід мусив наступити в термін окреслений у статуті, але не довше ніж 6 місяців. Особа, яка
вийшла з цеху, у день виходу втрачала всілякі права на майно цеху і до утворених цехом фондів.
Якщо після смерті члена цеху, ремісниче виробництво продовжувало функціонувати, вдова або
неповнолітні спадкоємці отримували права й обов’язки члена цеха, за винятком права голосу.
Хоча й вирішення цього питання залежало від норм статуту [9, s. 296].
Із 3 березня 1936 р. члена цеху могли викреслити з листа обліку, якщо він оголосив про свій
вихід за 3 місяці до кінця календарного року, або був виключений рішенням загальних зборів
(з’їзду делегатів). Підставою для цього могли бути: заборгованість із сплати членських внесків
протягом 6 місяців, свідома шкода інтересам цеху або реміснича кваліфікація не відповідала
необхідному професійному рівню. Особа, яка добровільно виходила з цеху, була зобов’язана
сплатити кошти, які вже були покладені на нього у зв’язку з діяльністю цеху.
Цех не міг вимагати зі своїх членів виконання завдань, які не були обумовлені у статуті, як і
витрачати кошти на інші цілі, аніж ті, які передбачені статутом чи державними приписами.
Із 16 серпня 1934 р. для утворення цеху необхідно було щонайменше 15 засновників. Проте
не обумовлювалася мінімальна початкова чисельність членів цеху [12, s. 691].
До обов’язків члена цеху належало долучатися до реалізації завдань цеху, дотримуватися
приписів статуту, ухвал загальних зборів (з’їзду делегатів) цеху і ради, сплата вступного внеску під час внесення до листа обліку членів цеху та членських внесків у розмірі визначеному
статутом. При цьому членські внески можна було сплачувати як щомісячно, так і щоквартально
[9, s. 296].
Від 1 липня 1938 р. за поданням ремісничої палати, Міністр промисловості і торгівлі міг у
межах юрисдикції цеху запровадити референдум усіх ремісників, однієї спеціальності або галузі, з метою встановити чи бажають вони, щоб існувала вимога обов’язкового включення всіх
ремісників спеціальності або галузі до цеху. Спосіб голосування визначав Міністр. Якщо таку
ініціативу підтримали більше ніж половина ремісників, які мали право голосу, то Міністр промисловості і торгівлі запроваджував обов’язкову приналежність усіх ремісників такої спеціальності або галузі до цеху. На території, де було запроваджено примусову приналежність до цеху,
дозволялося існування більше ніж одного цеху такої спеціальності, а ремісник міг на власний
вибір вибирати до якого хоче належати. Обов’язок членства в цеху не поширювався на підмайстрів, а у статутах примусових цехів, могло міститися положення, про обов’язкову сплату
членських внесків, а у випадку відмови – стягнення в судовому порядку [13, s. 989].
Появу цього положення, яке фактично впроваджувало засоби адміністративного впливу в ремісничому виробництві, можна пояснити як реакцію на ситуацію в ремеслі. Чисельність ремісників, які перебували поза цехами була доволі значною, оскільки цехи, з появою ремісничих палат,
втратили частину своїх повноважень, у тому числі приймання іспитів на підмайстра і майстра.
Окремі цехи у другій половині 1930-х або не функціонували або лише імітували свою активність.
Організація. Основними внутрішніми органами управління цехом були: загальні збори, з’їзд
делегатів (якщо передбачено статутом), а також рада від 3 березня 1936 р. обов’язковим органом
цеху стала ревізійна комісія [9, s. 296].
Вирішення окремих справ могло бути пов’язане з особливим відділом або почесним членом,
вибраним із середовища членів цеху. Члени правління, а також почесні члени виконували свої
функції на безоплатній основі, якщо статут не передбачав інше. Право голосування на загальних зборах цеху та право виборності надавалося лише повнолітнім членам цеху. Позбавлялися
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права голосу і виборності члени цеху, які були покарані забороною обіймати посади в публічних установах, до часу повернення такого права, а також і особи, які були позбавлені судом
права розпоряджатися своїм майном. Тимчасово позбавлялися права голосу і виборності особи,
що мали заборгованість із сплати членських внесків, сплата останніх повертала їм це право [8,
s. 707]. Відповідно до закону від 3 березня 1936 р. термін заборгованості не міг бути меншим,
ніж за 3 місяці [9, s. 296].
У цехах, які нараховували понад 500 членів, замість загальних зборів цеху можна було скликати з’їзд делегатів, якщо справи не стосувалися проведення виборів чи прийняття рішень, які
стосувалися утворення інституцій для виконання додаткових завдань або рішення про розпуск
цеху. Рішення, які виносилися на голосування з’їзду делегатів мали прийматися ¾ голосів членів цеху, які брали участь у зібранні. Рішення мав підтверджувати протокол про чисельність
делегатів і спосіб їх вибору, що мало бути визначено у статуті. Кількість делегатів повинна була
становити щонайменше 5% від загальної чисельності членів цеху і щонайменше потрійна кількість членів її ради [9, s. 294].
І загальні збори, і з’їзд делегатів скликав старший цеху або його заступник. У випадку першого
скликання після утворення цеху, або відсутності старшого чи його заступника, це право надавалося наглядовому органу. Спосіб скликання обумовлювався статутом. Загальні збори збиралися
щонайменше раз у рік, проте могли збиратися і за вимогою щонайменше ¼ членів цеху. За 3 дні
до проведення зборів про їх проведення повідомлявся наглядовий орган. Проводив загальні збори старший цеху або його заступник, а в разі скликання наглядовим органом – один із учасників
зборів, визначений делегатом того органу. Після вибору старшого, делегат передавав йому подальше ведення зборів. Для набуття рішеннями чинності, необхідною умовою було прийняття їх
відповідною кількістю голосів, яку було передбачено у статуті. Статут міг містити уточнення, що
в разі відсутності кворуму на загальних зборах, голосування могло початися не раніше аніж через
1 годину від часу початку засідання. Щоправда, ця норма не застосовувалася під час прийняття
рішень, які статут передбачав ухвалювати в разі наявності мінімальної кількості присутніх [9, s.
295].
Від 3 березня 1936 р. було впроваджено обов’язкову норму функціонування з’їзду делегатів,
у випадку наявності в цеху понад 500 членів. Було прийнято норму, що 1 делегат обирався від
10 членів цеху, однак, якщо чисельність членів цеху перевищувала 1 000 то 1 делегат обирався від 20 членів. Делегати і їх заступники, обиралися на 3-річний термін на загальних зборах,
з-поміж членів цеху, які володіли активним та пасивним виборчим правом [9, s. 294].
Загальні збори скликав старший цеху або його заступник, письмовими запрошеннями до всіх
членів цеху, які надсилалися не пізніше, аніж за тиждень перед визначеною датою зборів або
оголошенням у ремісничому часописі чи в іншому, який передбачав статут не пізніше, аніж за
2 тижні перед визначеною датою зборів. Загальні збори відбувалися в приміщенні садиби цеху.
Зазвичай загальні збори скликалися двічі на рік – у березні (для затвердження фінансового
звіту) і в листопаді (для ухвалення бюджету на наступний рік). Проте у статуті цеху чітко фіксувалася періодичність скликання загальних зборів. Так, наприклад, цех пекарів і цукерників
м. Рівного передбачав обов’язкове скликання загальних зборів у січні та липні [1, арк. 34 зв.].
Натомість загальні збори ремісників цеху столярів м. Рівне відбувалися щоквартально, у першій половині першого місяця кварталу [2, арк. 6 зв.]. Надзвичайні загальні збори скликалися
з ініціативи ради цеху або за письмовою вимогою щонайменше ¼ членів цеху, які мали право
голосу. Право скликати збори мав як наглядовий орган, так і відповідна реміснича палата. Не
пізніше, ніж за тиждень до зібрання необхідно було повідомити наглядові органи та ремісничу
палату про час і місце проведення, щоб їхні представники могли взяти участь у засіданнях із
правом дорадчого голосу. Обов’язковою умовою набуття чинності рішень, прийнятих на загальних зборах, була присутність на них щонайменше половини осіб, які мають право голосу.
У разі відсутності кворуму, до голосування можна було перейти після години від часу, зазначеного в оголошені. Рішення приймалися звичайною більшістю голосів, за винятком питань, які
стосувалися стягнення членських внесків, зміни статуту, виключення з членів цеху та ліквідація
цеху. Для прийняття рішень із цих питань вимагалося ⅔ голосів. Рішення, прийняті на загальних
зборах, вписували до книги протоколів і завірялися підписами головуючого та секретаря зборів.
Відписи прийнятих рішень надсилалися до наглядового органу та ремісничої палати, не пізніше
ніж за 4 тижні від дня проведення зборів. Оскарження рішень загальних зборів можна було вносити до органу нагляду протягом 14 днів від дня зібрання [9, s. 295].
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Від 1927 р. загальні збори розглядали питання, які не регулювалися приписами промислового
права і статутом. Проводили вибори членів ради, ухвалювали бюджет та видатки не передбачені
в ньому, затверджували річні фінансові звіти. Збори приймали рішення у справах, що стосувалися нерухомості цеху (купівля, продаж, застава), залучення кредитів (окрім короткотермінових), які можна було сплатити протягом одного розрахункового року, збут майна, який становив
історичну, культурну або наукову цінність. Ухвалювали, в межах розпорядження міністра промисловості і торгівлі, рекомендації, що стосувалися питань навчання ремесла. До компетенції
загальних зборів належало формувати з’їзд делегатів, приймати та вносити зміни до статутів та
додаткових статутів й ухвалювати рішення про розпуск цеху [8, s. 707].
Від 3 березня 1936 р. до компетенції загальних зборів додалися повноваження, щодо виборів
членів ревізійної комісії і третейського суду, ухвалення розмірів вступного та членських внесків, визначення верхньої межі заборгованості цеху, уповноваження ради цеху щодо залучення
позичок, схвалення статутів допомогової та поховальної кас, ухвалення регламенту третейського суду, виключення з членів цеху і повторне прийняття на прохання ради, надання на клопотання ради титулу почесного члена цеху. Прийняття рішень з усіх питань, представлених радою
чи ремісничою палатою та інших питань, зазначених у статуті. Із компетенції загальних зборів
цеху вилучалися питання, пов’язані з необхідністю скликати збори делегатів і ухвалювати додаткові статути для реалізації додаткових цілей. Зникло і право регулювати навчання ремеслу,
ймовірно, для того, щоб не дублювати повноваження ремісничих палат [9, s. 295].
Рада цеху. Відповідно до закону «Про промислове право» рада цеху складалося з старшого, підстарших і членів правління. Розподіл посадових обов’язків та чисельність підстарших та
інших членів ради визначав статут. Старшого, підстаршого та інших членів ради вибирали на
загальних зборах абсолютною більшістю голосів. Якщо ж такої чисельності не було досягнуто,
починався вибір з осіб, які набрали найбільшу кількість голосів. У разі рівної кількості голосів,
переможця обирали шляхом жеребкування. Підстарші вибирали поміж себе заступника старшого. Старший чи його заступник скликали засідання ради. Скарги щодо правильності проведення
виборів до ради можна було вносити на розгляд наглядового органу протягом 14 днів після проголошення результатів виборів. Скасувати можна було лише ті вибори, які були проведені з порушеннями чинного промислового законодавства чи статуту. У випадку, коли вибрана до ради
особа не мала або втратила право виборності – вона мусила поступитися посадою, а у випадку
відмови наглядовий орган, після проведення розслідування, виключав таку особу з ради цеху.
Щоправда, таке рішення можна було оскаржити у воєводському управлінні, що здійснювало
нагляд над ремісничим виробництвом. Внесення оскарження до воєводського управління призупиняло виконання рішення [8, s. 707].
Закон від 3 березня 1936 р. значно обмежував цехи у цій царині. Відповідно до прийнятих
змін до складу ради входили старший і підстарший та щонайменше 6 членів ради, кожен із яких
повинен був мати ще й заступника. Членів ради вибирали на загальних зборах цеху, серед її
членів, звичайною більшістю голосів. Таємним голосуванням окремо обирали старшого, підстаршого і членів ради та їх заступників. Раду цеху обирали на 3 річний період, при цьому щороку відбувалася заміна ⅓ членів правління і їх заступників шляхом жеребкування. При цьому
старший і підстарший цеху жеребкуванню не підлягали. Особи, які були усунуті, могли бути
вибраними на посаду знову. У разі відставки старшого цеху, його функції до кінця каденції виконував підстарший. У випадку відставки старшого і підстаршого, рада зобов’язувалася протягом 4 тижнів зібрати загальні збори для вибору старшого і підстаршого на період до закінчення
каденції. Членів ради заміщали їх заступники в порядку отриманих на виборах голосів, а в разі
рівності голосів – в алфавітному порядку прізвищ. Старший, підстарший, члени ради та їх заступники виконували свої посадові обов’язки на безоплатній основі [9, s. 295].
Крім того було конкретизовано деякі засади діяльності ради. Зокрема засідання відбувалися,
щонайменше раз у квартал. У разі вимоги: ⅓ членів ради або ремісничої палати, або за вимогою
наглядового органу – засідання ради мало відбутися протягом 7 днів від часу появи оголошення
[9, s. 295].
Із 1927 року рада відповідала за поточні справи цеху, готувала справи і пропозиції на загальні
збори, набирала та звільняла співробітників канцелярії. Рада цеху також мала право накладати
дисциплінарні стягнення – догану або штраф у розмірі до 10 злотих на членів цеху за невиконання положень статуту або рішень загальних зборів чи постанов ради. Зокрема, штраф стягували і
з членів ради цеху за відсутність без поважної причини на засіданнях ради. Так, у столярському
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цеху за таке порушення стягувалося 5 зл., у пекарському натомість – 10 зл. Штрафи сплачували
до каси цеху. Старший або його заступник репрезентували цех, керували його діяльністю і підписували кореспонденцію. У статуті могли передбачити також інші права й обов’язки старшого
[8, s. 707].
Від 3 березня 1936 р. повноваження ради та її органів були окреслені в найдрібніших деталях.
Вони включали в себе управління майном цеху, вирішення поточних справ, скликання загальних зборів і підготовка проектів резолюцій, прийом і звільнення співробітників канцелярії цеху і
визначення їх заробітної плати, приймання завірених цехом умов про навчання, видача свідоцтв
про закінчення навчання ремеслу, вирішення всіх справ, які не належать до компетенції загальних зборів (або з’їзду делегатів). Старший чи підстарший репрезентував цех, керував діяльністю
цеху, організовував заходи, підписував листи, які виходили з цеху (завірялися печаткою) і підписував від імені цеху договори [9, s. 295].
Фінансування. Із самого початку промислове право надало цехові статус юридичної особи, а значить можливість купувати і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, укладати
контракти, брати на себе зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у суді, відповідати своїм
майном за зобов’язаннями. Витрати, пов’язані з утворенням і діяльністю цеху покривалися за
рахунок членських внесків, якщо інших доходів цеху не вистачало. Цех міг стягувати окрему
плату за використання своїх об’єктів, шкіл, постоялих дворів, інформаційних списків праці і т.п.
Під час вступу до цеху, стягували т. зв. вступний внесок, розмір якого визначав статут, і перебував у залежності від прибутковості ремесла [8, s. 706]. Так, наприклад, вступний внесок до
столярського цеху м. Рівне становив 6 зл., та 18 зл. на рік членських внесків. Несплата останніх
протягом 2-х місяців позбавляла права голосу [2, арк. 5]. Цех пекарів і цукерників стягував 100
зл. за вступ до цеху та 36 зл. нарік членських внесків [1, арк. 33].
Кожен цех володів рухомим та нерухомим майном, відомості про яке вносили до інвентарної
книги. Витрати цеху мали здійснювати в рамках бюджету. Рада цеху готувала проект бюджету,
який вивішувався для ознайомлення в офісі цеху за два тижні до загальних зборів, на якому його
мали затвердити.
Для управління фінансовими і майновими справами цеху обирався скарбник, хоча закон не
містив норми, яка б зобов’язувала це робити. В окремих випадках на допомогу скарбникові рада
цеху давала ще й помічника, який обов’язково мав бути не членом цеху, і за свою працю на підставі договору отримував заробітну плату. В обов’язки скарбника входило вести касову книгу
цеху, що фіксувала його прибутки і видатки. На початку січня, скарбник готував звіт, у якому
зазначав усі прибутки і видатки цеху протягом року. За 14 днів до загальних зборів звіт для ознайомлення вивішували в садибі цеху [1, арк. 15 зв.-16].
Ревізійна комісія. Із 3 березня 1936 року обов’язковим органом цеху стала ревізійна комісія, яка
складалася з 3-х членів цеху, обрана на загальних зборах (з’їзді делегатів) простою більшістю голосів терміном на один рік. Члени ради і його заступники не могли бути членами ревізійної комісії.
До повноважень комісії належали контроль за виконанням бюджету, фінансової звітності, точність
ведення рахунків та листування цеху. Комісія готувала протоколи про результати своєї діяльності,
які вносила на розгляд загальних зборів (з’їзд делегатів), щоб звільнити чи не звільнити раду від
відповідальності. Комісія могла виконувати свої завдання за своєю власною ініціативою, а також
на письмову вимогу не менше ¼, членів цеху, ремісничої палати або наглядового органу [9, s. 296].
Третейський суд. При цехах могли функціонувати третейські суди, для вирішення супере
чок між членами цеху і підмайстрами, у справах пов’язаних з укладанням, продовженням чи
припинення договорів про працю, претензій і суперечок, які виникли з трудових договорів, суперечок між підмайстрами, що працювали на ремісничому виробництві члена цеху щодо взаємних претензій і спільно виконаної роботи. Члени цеху вибирали одного члена третейського
суду і його заступника серед членів цеху. Підмайстри обирали поміж себе другого члена суду і
його заступника. Голову і заступника голови суду обирали поміж себе члени третейського суду.
Закон передбачав вимоги до осіб, які претендували на посаду судді чи його заступника: вік кандидата не менше 30 р., наявність активного і пасивного виборчого права на загальних зборах
цеху й аналогічні права у відділі підмайстрів. Третейський суд засідав у складі головуючого і
двох членів. У випадку, якщо голова чи члени суду не могли з якихось причин виконувати свої
обов’язки, то їхнє місце займали заступники. Рішення приймалося простою більшістю голосів
і підписувалося, щонайменше, головуючим і одним членом суду. Оскаржити рішення можна
було лише в порядку, передбаченому цивільним судочинством [8, s. 716].
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Зміни від 16 серпня 1934 р. розширювали компетенцію третейських судів. Зокрема, вони могли розглядати справи із вирішення суперечок між членами цеху й особами, які до нього не належали та між підмайстрами, які працювали у членів цеху. Юрисдикцію судів, їх організацію та ведення судового процесу мав врегулювати своїми розпорядженнями Міністр юстиції [12, s. 692].
Нагляд. Із 1927 р. загальний нагляд за діяльністю цехів здійснювало повітове староство, як
промислова влада І інстанції. Контролюючий орган вирішував суперечки, які стосувалися виборів, розміру і збору коштів, корпоративних чи інших прав та обов’язків членів. Він мав право
направити свого делегата на загальні збори, засідання ради та відділів цеху. Цех зобов’язувався
надавати контролюючому органу копії прийнятих бюджетів і затверджених фінансових звітів.
Наглядовий орган міг накладати покарання на старшого цеху або його заступника у випадку
відсутності реакції на звернення та приписи. Штрафи стягували на користь цеху. У разі суттєвих порушень в справах цеху контролюючий орган міг призупинити повноваження членів
ради, і доручити тимчасово керувати справами цеху іншим особам. Розпорядження і рішення
контролюючого органу І інстанції можна було оскаржити у воєводських промислових органах.
Із 3 березня 1936 р. було розширено права наглядового органу накладати дисциплінарні стягнення на старшого і підстаршого за нехтування у виконанні рішень ремісничої палати, відповідно до законодавства або статуту цеху [8, s. 708].
Крім того, запровадили обов’язковий дозвіл контролюючого органу: на придбання, відчуження або обтяження нерухомого майна, позик (за винятком короткострокових, які можуть бути
погашені з надлишку поточного доходу у фінансовому році), розпоряджатися рухомим майном
цеху, яке має історичну, культурну або наукову цінність. Також затвердження наглядовим органом вимагали рішення, які стосувалися встановлення верхньої межі заборгованості цеху, упов
новаження ради на залучення кредитів, регламент третейського суду, розміщення профіциту бюджету, ухвали щодо долі майна цеху, в разі його добровільної ліквідації. Наглядовий орган міг
вимагати проведення засідання загальних зборів, ради або ревізійної комісії цеху [8, s. 708].
Із 1927 р. промислова воєводська влада могла розпускати цех, якщо його статут містив положення, які суперечили чинному законодавству, а відповідні зміни не були внесені у визначений
термін. Розпуск цеху міг настати і у випадку, якщо його діяльність суперечила чинному законодавству або загрожувала суспільним інтересам, або чисельність членів цеху зменшилася на
стільки, що він не міг належно виконувати обов’язкові завдання. Таке рішення контролюючого
органу можна було оскаржити в Міністра промисловості і торгівлі. Крім того, розпуск цеху міг
настати внаслідок його банкрутства [8, s. 708].
Із 3 березня 1936 р., якщо цех у своїй діяльності порушував державні чи статутні приписи, ніс
суспільну загрозу або незважаючи на приписи наглядового органу не виконував своїх завдань,
органи промислової воєводської влади, після врахування думки ремісничої палати або за її поданням, могли змінити раду цеху на тимчасову до часу проведення нових виборів або розпочати
процес ліквідації. У разі примусової ліквідації, органи воєводської промислової влади призначали ліквідатора [9, s. 296].
Тоді ж на органи нагляду покладався обов’язок ведення реєстру цехів. Форму реєстру було
визначено Міністром промисловості і торгівлі. Зокрема, він містив інформацію про порядковий
номер цеху під час взяття на облік; повну назву цеху, межі юрисдикції і дату останнього затвердження статуту або внесення змін до нього наглядовим органом; вид ремесла чи ремесел,
які виконували члени цеху; кількість членів цеху станом на 1 січня поточного року; розміри
вступного внеску та членських внесків щомісячно; наявність майна станом на 1 січня поточного року; суми прибутків і видатків цеху, після їх затвердження на загальних зборах; прізвища,
імена та адреси старшого, підстаршого, членів ради, ревізійної комісії і третейського суду; дати
проведення засідань загальних зборів цеху, дати утворення допорогової каси тощо. Реєстри ремісничих цехів були відкриті і доступні для всіх [9, s. 296].
Зміни від 1 липня 1938 р. залишили нагляд над цехами у юрисдикції промислової влади І
інстанції [13, s. 989-990].
Добровільна ліквідація. У відповідності до законодавства, добровільна ліквідація цеху розпочиналася на підставі рішення загальних зборів, прийнятому ⅔ голосів, при присутності, щонайменше, половини членів цеху, які мали право голосу. Ліквідація справ цеху, визначення його майнового стану, збір дебіторської заборгованості та погашення зобов’язань цеху перед третіми особами,
здійснювалися радою. Однак, загальні збори цеху, для цієї мети, могли вибрати спеціальну ліквідаційну комісію в складі не менше 3-х членів. Якщо статут не регулював питання щодо рухомо-
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го та нерухомого майна, грошових коштів та цінних паперів, що залишилися після задоволення
зобов’язань, рішення приймалося на загальних зборах і затверджувалося наглядовим органом. Решта майна цеху, яке залишалося після ліквідації, передавалося гмінному управлінню, на загальні
цілі, що відповідали інтересам ремесла. Проект використання такого майна підлягав затвердження
воєводською промисловою владою після консультації з ремісничою палатою [9, s. 297].
Отже, ремісничі цехи у своїй діяльності послуговувалися достатньо солідною законодавчою базою, яка протягом міжвоєнного періоду зазнала суттєвих змін та доповнень. З одного боку вони
були продиктовані практичними потребами, а з іншого встановлювали адміністративний контроль
над ремісничим виробництвом. Польські урядові кола замість активної розбудови промисловості в
державі, а в тому числі й на новоприєднаних землях, зайняли протилежну позицію, зокрема, активно
підтримуючи на законодавчому рівні ремісниче виробництво, яке по суті гальмувало розвиток краю.
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Владимир Марчук
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕМЕСЛЕННЫХ
ЦЕХОВ В ВОЛЫНСКОМ ВОЕВОДСТВЕ В 1921-1939 ГГ.
Статья посвящена правовым нормам функционирования ремесленных цехов на территории Волынского воеводства в межвоенный период. На основе анализа нормативно-правовых актов, изданных с 1927 по 1939 г., исследованы вопросы, связанные с организацией
и ликвидацией цехов, их финансированием и управлением. Освещены особенности государ
ственного контроля над ремесленными цехами.
Ключевые слова: Волынское воеводство, ремесло, ремесленные цеха, межвоенный период.
Volodymyr Marchuk
Legislative regulation of guilds’ activity in Volhyn during the
1921-1939
The article shows the most important data on craftsmen’s associations in the Second Polish
Republic under the new unified industry law, introduced in 1927. Describes basic formal and legal
rules conditioning the functioning of such voluntary associations. It is source-based, focuses on the
analysis of national legal acts issued from 1927 to 1939. Discusses the context for the introduction
of the unified industry law; analyses legal acts related to the creation of a guild statute. Shows guilt
responsibility, rules for establishing guild districts, or the territories the associations would operate
on. The issue of guild membership is discussed in detail. Analyzes guild organizational structure,
the division of responsibilities and activities specific for the members’ assembly, assisting functionaries, the governing body, the arbitration court. Presents the guild finances; a legal status of guilds;
the problem of state supervision; voluntary and obligatory guild liquidation rules.
Key words: handicraft, craft industry, Volyn province, interwar period.
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Наталя Романець

УДК 94 (477. 63) «1933/1936»

СЕЛЯНСЬКІ САМОСУДИ 1933–1936 рр.:
ПРИЧИНИ, МАСШТАБИ, НАСЛІДКИ
Стаття присвячена дослідженню самосудів, які набули поширення в українському селі в
умовах Голодомору 1933 р. та постголодоморний період (1933 – 1936 рр.). На основі аналізу
архівних документів, що вперше вводяться до наукового обігу, охарактеризовано криміногенну ситуацію в українському селі в 1933-1936 рр., з’ясовано причини, масштаби поширення самосудів, склад їхніх учасників, методи боротьби влади з ними, їхню ефективність,
визначені соціальні та морально-психологічні наслідки самосудів.
Ключові слова: самосуди, селянство, голод, злочинність, українське село.

У вітчизняному історіографічному просторі тема селянських самосудів 1933–1936 рр. належить до малодосліджених. Науковці висвітлювали її побіжно, передусім у контексті встановлення наслідків Голодомору [23, с. 560–562]. Виключенням стала стаття С. Дровозюка, у якій
селянські самосуди 1917–1930 рр. охарактеризовано як «соціально-психологічний феномен»,
що дозволяє «увійти у світ селянських правових уявлень і почуттів». Дослідник уперше звернув
увагу на специфіку самосудів в умовах суцільної колективізації і Голодомору, зазначивши, що
вони «втратили значення засобу морально-виховного впливу», перетворившись на розправи із
застосуванням тортур і катування. Разом із тим слід враховувати, що в «історіографічних нотатках» С. Дровозюка селянські самосуди не стали предметом «конкретно-історичного дослідження»[20, с. 284, 291]. Історик лише визначивмісце цієї проблеми в українському науковому
просторі, накресливши напрями подальших досліджень.
На нашу думку, тему селянських самосудів потрібно розглядати в більш широкому контексті – контексті трансформації традиційного українського суспільства, фундаментом якого було
селянство, у суспільство радянське, що відбувалося в умовах сталінської модернізації кінця
1920–1930-х рр. Відтак дослідження самосудів дозволяє висвітлити соціальні та морально-психологічні зрушення, що відбулися в селянському середовищі в умовах Голодомору, а також наступний, постголодоморний період.
Метою наукової розвідки є встановлення причин, масштабів поширення самосудів та самосудницьких настроїв в українському селі 1933–1936 рр., реакції влади таметодів боротьби з ними.
Як свідчать документи, одним із наслідків Голодомору стало погіршення криміногенної ситуації в республіці в першій половині 1933 р. З посиленням голоду зростав рівень злочинності серед населення: убивства, грабунки заради шматка хліба ставали повсякденним явищем.
Про це свідчить анонімний лист так званої «групи комуністів» до Дніпропетровського обкому
КП(б)У (лютий 1933 р.): «Багато квартир як у селі, так і в містечках зачиняються зсередини і
вдень, і вночі, тому що всі живуть у небезпеці, і немає жодної гарантії, що ось-ось [не] постукають, [не] заберуть все їстивне і [не] вб’ють серед білого дня. Де шукати захисту? Міліціонери
самі недоїдають і бояться» [2, арк. 31]. А секретар Покровського парткому Трунов 13 червня
1933 р. повідомляв про збільшення кількості крадіжок у квартирах колгоспників і в колгоспних коморах. Крали «2–3 центнери продовольства, корів, телят, курей…» [9, арк. 658]. Іноді
об’єктами злочину ставали навіть «зернята квасолі, посаджені в землю на грядках, або борщ з
печі» [22, с. 83].
Голодні селяни пильнували один за одним. Очевидці трагедії згадують, що особливу увагу
знесилених людей привертали будинки, у яких топили піч: «Мовляв, топить, то це значить –
щось варить! І частенько залишена господарем хата була «ревізована» злодіями, а повернувшись до неї, господар не знаходив у печі свого борщу» [22, с. 83]. Тому деякі люди відмовлялися
допомогати голодуючим, аргументуючи це тим, що якщо їм дати хліб, то «прийдуть вночі і заберуть, не зупиняючись перед вбивством» [2, арк. 30].
© Наталя Романець, 2016
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Особливо навесні 1933 р. збільшилася кількість крадіжок худоби. Викрадених коней, корів,
овець голодні селяни різали і використовували для власного споживання. Лише в Олександрійському районі Дніпропетровської області протягом березня – квітня 1933 р. викрали 30 коней
із колективних об’єднань і радгоспів, у Мелітопольському – більше 50 корів [12, арк. 674]. Через
діяльність зграї конокрадів Студенецької сільради колгоспи Миропільського й сусідніх районів
Харківської області втратили 152 коня [28, арк. 127]. Про неспроможність захисників порядку протидіяти таким злочинам красномовно свідчить факт викрадення трьох коней із подвір’я
Олександрійської міліції [12, арк. 1127].
Вихід із ситуації центральне й місцеве керівництво традиційно вбачало в застосуванні «жорстких репресій». Притягуючи крадіїв до кримінальної відповідальності, органи юстиції мали
керуватися постановою ВУЦВК від 21 грудня 1932 р. «Про охорону кінського поголів’я», яка
зобов’язувала застосовувати за крадіжку коней в усуспільненому секторі найвищий захід соцзахисту із заміною за пом’якшуючих обставин позбавленням волі на строк від 10 років [12,
арк. 600]. Як можна зрозуміти із листування Дніпропетровської обласної та районних прокуратур, органи юстиції під час розгляду справ не мали враховувати обставин скоєння злочину,
тобто вчинення його бідняками, нерецидивістами через «дійсно важкий стан із харчуванням»
[12, арк. 601]. Згідно з інструкцією Наркомату юстиції УСРР від 9 лютого 1933 р., усі актуальні
справи про крадіжки коней в усуспільненому секторі належало розглядати тільки в облсудах.
У результаті, протягом березня – першої половини квітня 1933 р. виїзна сесія Дніпропетровського облсуду в Мелітопольському районі розглянула п’ять подібних справ, за якими засудила
до розстрілу 6 осіб [12, арк. 671]. У другій декаді березня 1933 р. в Краснопільському районі на
Харківщині дві групи конокрадів покарали за законом від 7 серпня 1933 р.: 6 осіб засудили до
розстрілу, 12 – до позбавлення волі на 10 років [28, арк. 127].
Ще одним об’єктом зазіхань голодних селян стали насіннєві фонди. Кількість украденого насіння зазвичай була незначною – наприклад, у колгоспі ім. Сталіна зони обслуговування Новогригорівської МТС два колгоспники набрали насіння в кишені [11, арк. 269].
Щоб захистити посівматеріал від розкрадання помираючими від голоду селянами, 17 березня
1933 р. РНК УСРР видає спеціальну постанову, якою зобов’язує облвиконкоми, райвиконкоми й директорів МТС «негайно вжити найрішучіші заходи щодо охорони насіння, притягаючи
до справи охорони ДПУ, міліцію та найбільш надійних і перевірених колгоспних активістів».
Осіб, винних у крадіжці насіння, мали карати за законом від 7 серпня 1932 р. Наркомат юстиції
зобов’язали «забезпечити негайне відрядження на місця виїзних сесій облсуду для термінового розгляду справ» [11, арк. 189]. Унаслідок цього протягом другої декади березня 1933 р. в
13 районах Харківської області виїзними сесіями облсуду за крадіжки й розбазарювання посівного матеріалу засудили 27 осіб, із них 9 – до розстрілу, 12 – до позбавлення волі на 10 років,
4 – до позбавлення волі від 5 до 9 років, 2 – до трирічного ув’язнення [28, арк. 108]. Органи ДПУ
лише в лютому 1933 р. репресували за крадіжки, розбазарювання і приховування насіння 964
осіб [26, с. 342].
Оскільки голодні селяни намагалися викрасти не лише зерно, але й насіння для городів: картоплі, буряку, цибулі, кабачків, – органи юстиції, забезпечуючи проведення «городньої кампанії», звернули увагу й на цих крадіїв. Так, із 10 по 25 квітня 1933 р. в Харківській області за
крадіжки городнього насіння засудили 19 осіб красномовного соціального стану: 6 бідняків,
10 середняків, 2 колгоспників, 1 робітника [28, арк. 170]. Селян продовжували притягувати до
кримінальної відповідальності «за знищення городів колгоспників та одноосібників» і під час
жнив. На Дніпропетровщині, приміром, упродовж місяця (з 10 липня до 10 серпня 1933 р.) порушено 337 справ і засуджено 368 осіб [8, арк. 319].
Коли визрів новий урожай, голодні селяни почали зрізати колоски на колгоспних ланах. За
повідомленням ДПУ УСРР від 9 липня 1933 р., факти крадіжок хліба зареєстровано в 74 колгоспах 33 районів Одеської та 15 колгоспах 4 районів Харківської областей. Нерідко зрізанням
колосків займалися діти. На думку органів ДПУ, дорослі спеціально використовували їх для
крадіжок, аби уникнути відповідальності, тому влітку 1933 р. набуває поширення практика покарання батьків неповнолітніх крадіїв. Скажімо, у Люксембурзькому районі Дніпропетровської
області в липні 1933 р. засудили двох селян за «перукарство» їхніх дітей [12, арк. 1030]. При
цьому допущено чергові «перекручення революційної законності», «коли судили середняківколгоспників, що сумлінно працюють у колгоспі, весь час зайняті в степу, <…> за те, що їхні
діти зрізали декілька колосків» [16, арк. 38].
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Загалом об’єктом злочинів ставала переважно приватна власність колгоспників та одноосібників. Зростала й кількість крадіжок колгоспного і радгоспного майна, але несуттєво. На наш
погляд, це зумовлювалося дією «закону про п’ять колосків», а також відсутністю в більшості колективних об’єднань будь-яких продовольчих припасів. Факт, що більшість крадіїв були
«злочинцями з безвиході», доводять офіційні документи, де наголошувалося: «Значний відсоток
учасників бандитизму складали бідняки та середняки колгоспники, які раніше не мали судимостей» [30, арк. 116].
Частішали випадки, коли селяни, прагнучи отримати продовольство, не зупинялися перед
убивством. Мелітопольський дільничний прокурор у квітні 1933 р. повідомляв, що «останнім
часом по району маємо дуже часто випадки грабунку з убивством». Так, у с. Кизияр у хаті вбили
жінку та двох дітей, у с. Радивонівка Якимівського району – чоловіка й жінку. Прикметно, що
злочини вчинили їхні сусіди задля грабунку [25, с. 260].
21 липня 1933 р. виїздна сесія Дніпропетровського облсуду в с. Заплавці Магдалинівського
району розглянула справу про крадіжку хліба в колгоспника – піонера Сліпка та замах на його
життя. Як з’ясувалось на суді, 9 липня Павло Новохрещений і його сестра Параска Ткач залізли
до садиби Сліпка, де було засіяно 0,40 га жита, і почали зрізати колоски. Але Сліпко раптово
повернувся додому і «захопив злодіїв на гарячому». Тоді Новохрещений звалив його на землю,
насів на нього верхи, почав душити, а потім ножем різати горло. «Ткач тримала хлопця за руки,
доки Новохрещений закінчив свою криваву справу, а потім злочинці кинули Сліпка, заткнувши йому рота його ж картузом, і вважали, що Сліпко вже мертвий». Через деякий час хлопець
прийшов до тями, добрався до хати сусідів і розповів про все. За скоєний злочин Тарас Новохрещений і Параска Ткач були засуджені до вищої міри покарання – розстрілу [21]. Із матеріалів
справи зрозуміло, що головною причиною цього злочину стало голодне ліхоліття. Показово, що
сам постраджалий, ще дитина, жив сам, тому що його батьки, як повідомляє газета «Зоря», недавно вмерли (ймовірніше від голоду).
Із кожним місяцем криміногенна ситуація в республіці погіршувалася. Якщо у квітні на Він
ниччині зафіксовано 53 прояви бандитизму, то у травні – уже 112, а за дві декади червня – 163
[30, арк. 116].
Як зазначав прокурор Олександрійської дільниці, «тероризація злочинного елементу дійшла
до того, що по селах колгоспники бояться йти на роботу в поле, бо хати обкрадають найнахабнішим, поширеним способом». У м. Олександрії на той час не залишилося жодного працівника керівної ланки району, якого б не обкрали. Не сподіваючись на допомогу міліції, мешканці
Олександрії почали формувати загони «самоохорони» [12, арк. 1126–1127].
Зростанню рівня злочинності в містах сприяло скупчення там великої кількості селян, що шукали порятунку від голоду. Типовий приклад: у Мелітополі безпритульні діти крали на базарі,
вириваючи харчі прямо з рук покупців і продавців. Тому із січня 1933 р. обласна влада Дніпропетровщини починає вживати заходи задля очищення промислових центрів, базарів, вокзалів
від «декласованого, злочинного, антисуспільного, паразитуючого елементу» – так в офіційних
документах називали голодуючих. У лютому 1933 р. в Дніпропетровську створено спеціальні
фільтраційні пункти для безпритульних, затриманих на вулицях міста. З 15 лютого до 1 травня
1933 р. через ці «фільтри» пройшли 4 646 осіб, із яких майже третина (1 364) затримані міліцією
під час облав помилково й пізніше звільнені. З інших вилучених із вулиць 342 особи (ймовірно,
найбільш виснажених від голоду) доправили до міської лікарні, 160 передали до органів соцзабезу, до 295 осіб застосували адмінвиселення. Дітей повертали батькам або відсилали до дитячих будинків [12, арк. 674, 702].
Погіршення криміногенної ситуації в українському селі негативно позначилося на трудовій
дисципліні колгоспників, поставивши на межу зриву весняну посівну кампанію. У більшості
сіл Київської області колгоспники відмовлялися виходити нароботу, мотивуючи це небажанням
утратити останнє майно й городи. Ті ж, хто продовжував працювати, мусили охороняти власне
господарство вночі [30, арк. 107]. Через це місцеве керівництво, не очікуючи на допомогу з
центру, почало вживати невідкладні заходи на власний розсуд. У Царичанському районі, скажімо, райком партії зобов’язав начальника міліції та секретарів партосередків «організувати в
колгоспах, бригадах та в селі безперервну охорону з найкращих, перевірених колгоспників-активістів, комсомольців, партійців, озброївши їх дробовиками й установивши належне постійне
керування і контроль» [11, арк. 606]. А на Київщині в особливо «вражених селах» селян-крадіїв
намагалися ізолювати на період сільгоспробіт – удень вони під охороною працювали на ланах,
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де залишалися й ночувати, бо до села крадіїв узагалі не пускали. Але, як повідомляв політвідділ
Ольшанської МТС, було незрозуміло, «що робити з ними далі» [30, арк. 103].
Мешканці міст і сіл, змушені пильнувати за своїм добром, прекрасно усвідомлювали справжні причини зростання рівня злочинності. У приватних розмовах і рядові колгоспники, і навіть
частина колгоспного активу заявляли, що «люди змушені красти з голоду», «грабунки збільшилися під впливом голоду». Проте це не влаштовувало партійне керівництво, якому органи ДПУ
своєчасно доповідали про «антирадянські» настрої селян. Тому райпарткоми розпочали пропагандистську кампанію, яка ставила за мету переконати колгоспників, «що крадіжки, грабування й убивства є найбільш загостреною класовою боротьбою куркульсько-ледарського елементу
проти колективізації та сівби взагалі» [11, арк. 606].
Аналогічно кваліфікував крадіжки майна селян і Наркомат юстиції УСРР. У директиві від
20 травня 1933 р. він наголошував на «шкідливій», «класово-ворожій спрямованості цього злочину, який має на меті тероризувати насамперед активних колгоспників-ударників та зірвати
їхній вихід в поле». Відтак Наркомат юстиції республіки вимагав усі справи щодо «організованого обкрадання колгоспних хат, колгоспників, що працюють в полі», кваліфікувати або «як
шкідницькі дії, спрямовані на псування та зрив сівби й урожаю і застосовувати до цих випадків
закон з 7-го серпня 1932 р.», або «як контрреволюційний злочин, спрямований на підрив нормального виконання господарсько-політичних завдань» [8, арк. 139].
Аналіз соціального стану осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за крадіжки
колгоспного й селянського майна, показує, що серед крадіїв переважали розкуркулені, репресовані за невиконання держзобов’язань, спецпоселенці-втікачі, «вичищені» з колгоспів. Вони здебільшого переховувалися, а тому не мали можливості легального працевлаштування, виживали
за рахунок тимчасових заробітків. Головною причиною скоєння злочинів вони називали голод,
як, приміром, Г. Кирюков, який разом мешканцями с. Бородаївка Верхньодніпровського району
П. Роботою, Г. Забіякою, Є. Хоменком брав участь у крадіжках худоби на території Верхньодніпровського і Лихівського районів Дніпропетровщини [17, арк. 275–279].
Документи свідчать, що вжиті владою навесні заходи щодо вилучення «бродяжницького
елементу» й охорони майна колгоспників не дали належного результату. Улітку 1933 р. криміногенна ситуація в українському селі залишалася складною, що негативно впливало на перебіг збору врожаю. Тому 19 липня 1933 р. ДПУ, Генеральна прокуратура і Головне управління
робітничо-селянської міліції УСРР підготували спільну директиву, згідно з якою всіх осіб без
постійних занять, що проживали в селі, мали в примусовому порядку залучати на роботу до
колгоспів і радгоспів. До тих, хто ухилявся, збиралися застосовувати репресію у вигляді примусових робіт або адмінвисилки. Колгоспників, одноосібників і членів їхніх родин, не зайнятих на
роботі в полі, пропонувалося використовувати для охорони врожаю й майна в сільській місцевості. До особливо вражених крадіжками та грабунками районів передбачалося командирувати
максимальну кількість міліції, насамперед кінної. Виявлених злодіїв – організаторів крадіжок
і рецидивістів – мали притягувати до кримінальної відповідальності за ст. 170 КК, «доводячи
репресію в особливо злісних випадках до 8 років». Судді, прокурори, керівники ДПУ й міліції
мусили забезпечити розгляд цих справ у триденний термін, традиційно не забувши пропагандистсько-виховний момент: пропонувалося ретельно добирати об’єкти для показових судів [16,
арк. 67].
Крім того, напочатку липня 1933 р. Наркомат юстиції і Генеральна прокуратура республіки рекомендували облпрокуратурам, облвідділам ДПУ й облміліції використати досвід Харківської області, де для боротьби з крадіжками організували районні оперативні трійки у складі
керівника райапарату ДПУ, начальника райміліції та прокурора. Ці трійки мали здійснити з 5 до
9 липня 1933 р. вилучення в усіх населених пунктах Харківщини всього декласованого і паразитуючого елементу. Із вилучених осіб планувалося сформувати трудові команди для спрямовування на роботу до радгоспів, кар’єрів. Водночас трійки мали протягом десяти днів ліквідувати
всі грабіжницькі угруповання в районі, а також здійснити облави в місцях, де переховувалися
куркулі-втікачі та злочинці: у лісах, балках тощо [8, арк. 196, 198, 199].
Зростання рівня злочинності в українському селі в умовах Голодомору й нездатність влади захистити майно і життя селян привели до поширення самосудів, які озлоблені, голодні
мешканці села вчиняли над «злочинцями з безвиході». Лише один промовистий факт: навесні
1933 р. за крадіжку глечика молока й кількох коржиків був забитий до смерті залізним кілком
член колгоспу «Нова спілка» Жовтянської сільради П’ятихатського району Дніпропетровської
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області Я. Ткаченко. У розправі брали участь голова колгоспу Бутейко, ветеринар Шкура, рахівник Сарана, рільник Сокол [5, арк. 109]. Подібні самосуди мали місце й в інших регіонах
України: колгоспі «Червона нива» Спаської сільради Новомосковського району, с. Богданівка
Чечелівської сільради П’ятихатського району, с. Мишурин Ріг Лихівського району тощо [25,
с. 280]. Подеколи у стихійних розправах брали участь групи селян зі 100–200 осіб. Наприклад,
у с. Березівка Джулинського району на Вінниччині натовп із 200 селян забив на смерть крадія
Стародуба [30, арк. 100].
За даними ДПУ УСРР, лише з 20 травня до 20 червня 1933 р. зареєстровано 111 випадків
самосудів у 99 селах 51 району республіки. Кількість розправ постійно зростала: якщо протягом
першої декади червня зафіксовано 37 самосудів, то протягом другої – 46. Хоч звісно, ці дані є
неповними, оскільки реєструвалися не всі випадки самосудів. Найбільшого поширення вони набули у Вороновицькому й Могилів-Подільському районах Вінницької області, Корсунському,
Брусилівському й Ружинському районах Київської області, Нововодолазькому й Карлівському
районах Харківської області, Недригайлівському районі Чернігівської області, Павлоградському районі Дніпропетровської області. Переважно жертвами розправ ставали «злодії з безвиході»: крадії продуктів харчування – 38 випадків, худоби – 15, а також ті, хто викопував на ланах
картоплю та інші коренеплоди – 11 із 82 випадків самосудів [30, арк. 96–97]. Самосуди вчиняли
не лише над особами, затриманими під час крадіжок, але й над тими, кого підозрювали у скоєнні
злочину. Приміром, голова сільради Єгунько й секретар партосередку Оверченко із с. Лозуватка
Олександрійського району побили колгоспницю Горобець, запідозривши її в крадіжці корови
[7, арк. 44].
Привертає увагу той факт, що під час самосудів розправи нерідко вчинялися над крадіями,
особи яких потім не могли встановити, – імовірно, вони були голодуючими з інших населених
пунктів. Трупи вбитих під час самосудів приховували, щоб уникнути покарання. Наприклад, за
наказом голови колгоспу «Червона Нива» Новомосковського району Пихаленка тіла вбитих під
час допиту селян Є. Редченка і П. Волокіти, яких підозрювали в скоєнні крадіжки, кинули до
колодязя, закидали землею, а потім це місце ще й засіяли зерном [11, арк. 408].
Досить часто ініціаторами й активними учасниками розправ ставали керівники сільрад, колгоспів, місцеві активісти, члени партії: 66 зі 111 самосудів відбулися за ініціативи та безпосередньої участі 28 голів сільрад, 6 заступників голів сільрад, 16 голів колгоспів, 17 членів правлінь
колгоспів, 5 секретарів сільських партійних осередків, 88 сільських активістів, зокрема 36 кандидатів і членів партії [30, арк. 98].
Більшість самосудів супроводжувалися жорстокими знущаннями, тортурами і закінчувалися
вбивством. У Володарському районі на Волині під час самосудів у жертв розправ вирізали статеві органи, а в с. Кордишівка Вороновицького району Вінницької області запідозрену у скоєнні
крадіжки селянку Синицьку спочатку дві доби без їжі й води утримували в сараї, а потім поховали заживо. Усього жертвами 111 самосудів стали 247 осіб, із яких 145 загинули або померли від побоїв. Найжахливіше, що під час розправ гинули діти, як це зокрема було в с. Сичівка
Христинівського району на Вінниччині, де за крадіжку цибулі вбили 12-річну дівчину Марію
Сокурко [30, арк. 98, 99, 104].
Поширенню самосудів сприяло й те, що міліція нерідко звільняла затриманих селянами грабіжників, а судові органи виносили їм м’які вироки – адже, ураховуючи кількість крадіжок і розміри вкраденого, судине могли жорстоко карати всіх «злодіїв з безвиході». Тільки в Київській
області на початку липня 1933 р. в судах перебували 11 000 подібних справ [30, арк. 105]. Крім
того, органи юстиції у своїй діяльності мали керуватися інструкцією ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від
8 травня 1933 р., яка орієнтувала на згортання репресій.
Криваві розправи селян із «злочинцями з безвиході» були, по суті, проявом побутового здичавіння змучених голодом людей, а їхня жорстокість зумовлювалася тим, що голодні злодії забирали в таких же голодних селян останнє продовольство, прирікаючи тих на жахливу смерть.
Поширенню самосудів сприяла й загальна морально-психологічна атмосфера, що панувала в
українському селі доби колективізації й Голодомору. Перманентне застосування репресій, безкарність місцевого керівництва привчили селян жити в умовах насильства. До того ж у 1933 р.
для великої кількості людей смерть перетворилася на буденне явище, нівелювавши цінність
людського життя.
Представники влади прекрасно усвідомлювали, що «крадіжки й самосуди – взаємопов’язані
явища». У секретних доповідних записках і телеграмах до центральних установ місцеві очіль-
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ники визнавали, що «самосуди набули характеру стихійного руху проти крадіжок і бандитизму»
[30, арк. 107, 116], проте офіційна реакція влади була іншою – за звичною термінологією самосуди кваліфікували як зброю ворогів радянської влади. На думку Наркомату юстиції УСРР, «через
самосуди класово-ворожі антирадянські елементи на селі намагаються свідомо дезорганізувати
роботу органів влади і колгоспів» [16, арк. 98]. А голова Дніпропетровського облвиконкому
І. Гаврилов у своїх висновках пішов ще далі, заявивши, що «цю форму можуть використовувати
контрреволюційні елементи»: «Сьогодні кричать «бий злодія», а завтра комуніста і взагалі під
цей шумок можна вбити кого завгодно» [25, с. 288].
Оскільки самосуди над голодними грабіжниками набули характеру своєрідної епідемії, до
боротьби з ними залучили органи юстиції. 5 червня 1933 р. Наркомат юстиції УСРР звернувся
до органів прокуратури з листом, зажадавши від них невідкладних заходів із виявлення та притягнення до сурової відповідальності організаторів і підбурювачів самосудів. «Службових осіб,
що не вживають заходів, щоб запобігти самосудів або навіть самі приймають в них участь»,
пропонувалося судити показовими судами [25, с. 280].
Попри вжиті владою заходи, улітку 1933 р. ситуація на краще не змінилася. За неповними
даними, під час збиральної та хлібозаготівельної кампаній 1933 р. в республіці зафіксовано 30
випадків самосудів [29, арк. 99]. Цьому сприяла й позиція деяких місцевих керівників, які вважали, що потрібно дозволити самосуди охороні ланів. Начальник політвідділу Великорогочанської МТС Великолепетського району навіть заявив, що з цього приводу існує «якась таємна
директива» [14, арк. 78.]
Знову до питання боротьби із самосудами Наркомат юстиції УСРР повернувся 9 серпня 1933 р.,
підготувавши директиву, фактично ідентичну за змістом попередній. Єдиною новацією в ній
була вимога до органів дізнання, слідства, прокуратури й суду «забезпечити боротьбу з усіма
видами крадіжок на селі» [16, арк. 98].
Серпнева директива Наркомату юстиції УСРР була підготовлена за прямою вказівкою політбюро ЦК КП(б)У – так партійне керівництво республіки відреагувало на самосуд у с. Крапивне
Уланівського району Вінницької області, унаслідок якого 31 липня 1933 р. загинули 5 колгоспників. Усього протягом квітня – липня 1933 р. в Київській області проведено 222 судові процеси
над учасниками самосудів, у Вінницькій – 50, в Одеській – 31 [10, арк. 4].
23 грудня 1933 р. Сурсько-Литовський народний суд виніс вироки за здійснення самосуду
над середняком Герасименко, який вкрав кошик цибулі, керівництву колгоспу «Імені 9 січня»
Волоської сільради Дніпропетровського району: бригадиру Г. Гуслистому – 6 років позбавлення волі, завгоспу Г. Мирошниченку – 2 роки, відповідальному за реманент В. Бурмазі – 5 років,
голові колгоспу К. Сергєєву – 1 рік примусових робіт. Згідно з матеріалами справи, Г. Гуслистий і В. Бурмага по-звірячому побили крадія у присутності голови колгоспу Сергєєва, який не
протидіяв цьому. Потім Герасименка зачинили в сараї, а зранку екзекуцію продовжив Мирошниченко. У результаті Герасименко перебили ребро, щелепу, а все тіло було вкрито ранами та
крововиливами, що встановив медогляд у лікарні, куди доправили селянина [6, арк. 1].
Прикметно, що самі засуджені не вбачали у своїх діях нічого протизаконного. У листі до
першого секретаря Дніпропетровського обкому КП(б)У М. Хатаєвича вони наголошували, що
не можна «сажати на стільки років до в’язниці тих стійких більшовиків, які дійсно охороняють
колгоспне майно». При цьому застосування насильства щодо Герасименка засуджені пояснили,
використовуючи кліше тодішньої партійної пропаганди. «Крадіїв з безвиході» вони називали
«недобитками класових ворогів», які намагалися всіма засобами розвалити трудову дисципліну
і вихід на роботу» селян, розкрадаючи «городину в садибах наших колгоспників і в самого колгоспу» [6, арк. 2].
«Улюблений товариш Хатаєвич (так у листі засуджені зверталися до очільника Дніпропетровщини) погодився з їхніми аргументами. Такий висновок можна зробити на підставі того,
що М. Хатаєвич звернувся із запитом до голови облсуду Румянцева. Останній же в доповідній
записці від 1 січня 1934 р. повідомив, що облсуд задовольнив касаційну скаргу засуджених,
визнавши за «недоцільне ізолювати Гуслистого і Бурмагу від суспільства на такий тривалий
термін», і пом’якшив їм покарання, зменшивши його до 3 років позбавлення волі кожному. Мирошниченко ув’язнення замінили 1 роком виправних робіт і з-під варти звільнили, а Сергєєва
засудили до 6 місяців виправних робіт [6, арк. 1].
Іноді суди взагалі виправдовували організаторів подібних розправ, оскільки не могли встановити причину смерті жертви насильства: від голоду чи нанесення побоїв. Так виправдано бри-
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гадира артілі «Трудова» Йосипівської сільради на Дніпропетровщині Ф. Плічка, який у травні
1933 р. побив за крадіжку цибулі на своєму городі колгоспницю М. Жушман. Жінка після побоїв
захворіла й через декілька тижнів померла, але П’ятихатський районний народний суд дійшов
висновку, що «покривжена Жушман померла не від побоїв, бо була надто слаба та померла майже через півтора місяці» [15, арк. 56].
У тих випадках, коли самосуди набували значного поширення і призводили до летальних
наслідків, фігурантам справ приписували додаткові контрреволюційні злочини, унаслідок чого
справа із покарання посадовців-організаторів та учасників розправ – перетворювалася на притягнення до кримінальної відповідальності чергових контрреволюціонерів. У матеріалах кримінальних справ факти фізичного насильства над селянами інтерпретували як шкідницьку діяльність, що мала на меті викликати невдоволення колгоспників. Подібні формулювання дуже
нагадують визначення в кримінальних справах «шкідників» доби «Великого терору».
Показовою у цьому плані була справа керівництва с. Гур’ївка Долинського району, дії яких
відрізнялися особливою жорстокістю. Місцевіможновладці (голови колгоспів «Жовтнева воля»
та «Прогрес», бригадири, члени правління) для допитів селян відкрили спеціальну кімнату, обладнавши її засобами катування – залізними ланцюгами, батогами, ключками. Якщо колгоспник
чим-небудь «завинив» перед начальниками, то його доставляли сюди й проводили дізнання.
Наприклад, селянина Єфима Бешевця під час допиту роздягнули, били, вогнем лампи палили
статеві органи. Його звільнили з-під арешту лише після того, як дружина продала корову і заплатила викуп бригадиру О. Черевику – 200 крб [3, арк. 58, 59].
Документи свідчать, що більшість селян була піддана тортурам за дрібні крадіжки продовольства: шматок хліба, жменю цибулі або взагалі за підозрою у їхньому скоєнні. Екзекуції,
організовані керівництвом колгоспів, були настільки жорстокими, що під час допитів від побоїв
загинуло 7 селян. Мешканці Гур’ївки були сильно залякані, щонавіть не насмілювалися ховати
закатованих. Так, одноосібниця-біднячка Парасковія Карпець розповіла, що боялася піти за сином Іваном, забитим Черевиком, і викинутим до моста. Тому її сина привезли сусіди і зарили,
«як собаку, без будь-яких обрядів». Також селяни не реєстрували смертей членів своїх сімей у
сільраді – не заявили про 4 із 7 померлих. Мешканцям села було важко довести, що вони постраждали від дій керівництва колгоспів, оскільки місцевому лікарю заборонили надавати будьякі довідки та висновки про побої [3, арк. 59, 61, 67, 68].
Залякані селяни навіть не намагалися поскаржитись на дії місцевих функціонерів, а лише тікали із села. Справа щодо керівництва села була порушена лише після втручання політвідділу Братолюбівської МТС, яка знаходилася поблизу [3, 73]. Проте Дніпропетровський облвідділ ДПУ
«оформив» справу керівництва с. Гур’ївка Долинського району як справу «контрреволюційної
куркульської групи», члени якої – «куркулі та політбандити» – обвинувачувалися не лише в «терорі над колгоспниками» (побиття 20 селян-бідняків), але й у «шкідництві» та «масовому викривленні штрафної політики з метою створення невдоволення серед колгоспників» [19, арк. 52].
4 жовтня 1933 р. Президія ЦКК ВКП(б) і Колегія НК РСІ СРСР звинуватили у відсутності належної боротьби із самосудами Наркомат юстиції УСРР. Зокрема зазначалося, що директива від
9 серпня 1933 р. була видана занадто пізно, коли розправи селян із злочинцями набули значного
поширення. Загалом неефективність боротьби із самосудами визначалася намаганням органів
юстиції ліквідувати явище без усунення його причин – без стабілізації продовольчої ситуації в
українському селі не можна було припинити дрібні крадіжки, а значить і розправи селян із «злочинцями з безвиході».
Між тим селяни продовжували голодувати й у так званий «постголодоморний період».
У секретних спецповідомленнях ДПУ наводяться численні факти голодування, вживання сурогатів, голодних смертей у першій половині 1934 р. Так, на середину лютого 1934 р. так званими
«продовольчими труднощами» були охоплені 166 сел 46 районів республіки [27, с. 69]. У 1934 р.
продовжували фіксуватися й випадки канібалізму: у січні в с. Лихівка Верхньодніпровського
району, у липні – у колгоспі ім. XVII з’їзду Ленінської сільради №1 Олександрійського району
Дніпропетровської області [7, арк. 213].
Новий голод призвів до чергового сплеску насильства в українському селі. У першій половині 1934 р. самосуди набули поширення в Бобровицькому, Буринському, Носівському та інших
районах Чернігівської області. У доповідній записці Чернігівського обласного прокурора Бондарева секретарю Чернігівського обкому КП(б)У П. Маркітану від 22 жовтня 1934 р. зазначалося, що протягом останніх 4 місяців в області було зафіксовано 44 випадків самосудів, жертвами
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яких стали 60 осіб, із яких 35 загинули. У 19 самосудах брали участь представники сільського і
колгоспного активу [24, с. 390].
Як і минулого року, їх спричинило зростання кількості крадіжок майна в колгоспників, одноосібників та в колективних об’єднаннях. Так, начальник політвідділу Авдіївської МТС Понорницького району на Чернігівщині повідомляв, що лише протягом січня–лютого 1934 р. у колгоспників Орловської сільради було вкрадено 35 корів, через що селяни почали заганяти худобу
на ніч до будинків. Одночасно в області збільшилася і кількість збройних нападів [24, с. 338].
Оскільки самосуди були, передусім, реакцією селян на крадіжки особистого майна, це викликало особливе роздратування влади. В інформаційному листі П. Маркітана наголошувалося, що
самосуди «були спрямовані не на зміцнення охорони соціалістичної власності, а зумовлювалися
прагненням окремих приватних власників ізолювати себе від кримінальних елементів» [24, с. 389].
Свою участь у самосудах селяни вже традиційно виправдовували бездіяльністю правоохоронних органів, заявляючи: «Міліції ми більше не віримо, вона не лише не бореться із кримінальними елементами, але навіть тоді, коли ми маємо злочинця, приводимо до неї, вона негайно
його відпускає». Начальник політсектору МТС наркомату землеробства УСРР А. Асаткін у доповідній записці до генерального прокурора УСРР М. Михайлика від 15 березня 1934 р. також
визнавав, що в селян «сформувалася загальна думка, що крадіжки безкарні», оскільки злочинців
або «швидко звільняють з-під варти, або їхні справи тягнуться нескінченно довго» [24, с. 339].
Органи прокуратури та міліції, у свою чергу, пояснювали ліберальне ставлення до крадіїв наявністю так званих лімітів на утримання під вартою, які були запроваджені для розвантаження
місць позбавлення волі. Разом із тим існування лімітів не заважало їм регулярно порушувати так
звану «революційну законність», тримаючи під вартою законослухняних громадян. Так, у лютому 1934 р. прокурор Понорницького району заарештував і протримав у підвалі чотири години
комсомольця, який відмовився носити стільці за його вказівкою [24, с. 338].
Поширенню самосудів, на думку влади, сприяла безкарність їхніх учасників. Секретар Чернігівського обкому КП(б)У П. Маркітан визнавав, що «в жодному з районів, де відбувалися самосуди, ініціатори і учасники цих нападів за різними причинами не відповідали». Наприклад, у
Буринському районі, де протягом 1934 р. відбулося 5 самосудів, їхніх учасників – 16 осіб, хоча і
засудили до різних термінів позбавлення волі, але покарання вони не відбували через те, що суд
не надсилав до міліції своїх рішень [24, с. 388].
У зв’язку з цим Наркомат юстиції запропонував застосувати щодо учасників розправ «сувору репресію». Верховний суд мав, зокрема, спрямувати до Чернігова виїзну сесію для розгляду
«декількох найбільш яскравих справ про самосуди» в показовому порядку, а Чернігівський облпрокурор переглянути всі справи про самосуди за останні 3–4 місяці та опротестувати незаконні й м’які вироки [31, арк. 107].
Окрім застосування репресій вихід із ситуації влада вбачала і в роз’яснювальній роботі серед
селян, яких мали переконати в «неправильності і шкідливості самосудів». Проте роз’яснювальна
робота призвела до неочікуваних наслідків: відкриті самосуди припинилися, але залишилися
підпільні – особи, яких підозрювали у крадіжках, просто зникали. Як зазначав А. Асаткін, серед
працівників політвідділів побутувала думка, що їх «тишком-нишком порішили» [24, с. 339].
Нові самосуди над крадіями особистого майна селян були зафіксовані й у 1935 р. Так, у с. Нетребівка Томашпільського району Вінницької області голова сільради Супрун і голова колгоспу Сокирко заарештували групу місцевих селян, яких жорстоко побили. Одного із затриманих
місцеві можновладці вбили. У червні 1935 р. під час самосуду в селі Кошманівка Машівського
району Харківської області загинув селянин Бондаренко [32, арк. 104, 113].
Щодо покарання учасників самосудів, то вони не відрізнялися суворістю, особливо, якщо
порівняти із практикою застосування «закону про п’ять колосків». Приміром, Д. Людвіка,
П. Дудку і С. Дудку, винних у вбивстві вищезгаданого селянина Бондаренко, засудили лише
до п’яти років позбавлення волі кожного [32, арк. 106]. У Павлоградському районі Дніпропетровської області судові органи взагалі виносили учасникам розправ умовні вироки. А голову
В. Ушинецького колгоспу зони обслуговування Немирівської МТС Вінницької області Бруса
за організацію самосудів над селянами, які закінчилися летальними наслідками, взагалі не було
притягнуто до кримінальної відповідальності [32, арк. 16 Зв.].
Поширення самосудів та їхню «виключну жорстокість» визнав і Пленум Верховного Суду
СРСР. У своїй постанові від 27 березня 1935 р. він виділив три категорії самосудів. До першої
зарахував ті, які здійснювали одноосібники і колгоспники під час затримання крадіїв, що за-
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зіхали на їхню приватну або колективну власність. Другу категорію становили самосуди, які
організували посадові особи в колгоспах, радгоспах «у порядку адміністративного свавілля за
крадіжки та інші злочини, здійснені колгоспниками, працівниками радгоспів та ін., часто над
дітьми і жінками». І нарешті, до третьої категорії увійшли самосуди, учасниками й організаторами яких були «класово-ворожі елементи, що проникли до колгоспів, радгоспів та на інші
відповідальні посади». За класифікацією Верховного Суду СРСР саме ці самосуди набували
«особливо жорстоких форм» [18, арк. 44].
У постанові наголошувалося, що «суди часто недооцінюють соціальну небезпеку самосудів,
виносячи надмірно м’які вироки». Тому Пленум Верховного Суду СРСР кваліфікував самосуди
в селі «як одну з гострих форм класової боротьби і спротиву класово-ворожих елементів соціалістичному будівництву», а тому наказав судовим органам під час розгляду справ про самосуди,
здійснені посадовими особами колгоспів або радгоспів, які відрізняються жорстокістю, застосовувати статті КК про бандитизм. У випадках відсутності обставин, які обтяжують злочин,
посадовців мали притягувати до відповідальності за ст. 110 КК РРФСР (перевищення влади)
або відповідними статтями КК союзних республік. Усі вироки у справах про самосуди рекомендувалося з виховною метою обговорювати на загальних зборах колгоспників та одноосібників
[18, арк. 44].
Підсумовуючи, зазначимо, що головними причинами поширення селянських самосудів у
1933–1936 рр. були голод, зумовлене ним зростання злочинності, а також масштабні репресії,
які призвели до появи так званого «декласованого елементу» – селян, позбавлених засобів для
існування. Важливим фактором була і нездатність влади покращити криміногенну ситуацію в
республіці, оскільки органи юстиції та ДПУ, заточені на боротьбу з «контрреволюцією», виявилися неспроможними захистити майно і життя селян. Поширенню самосудів сприяла й загальна
морально-психологічна атмосфера, що панувала в українському селі доби суцільної колективізації і Голодомору. Селянське суспільство вже звикло жити в умовах насильства, а смерть перетворилася на буденне явище. Разом із тим, на наш погляд, слід розрізняти стихійні розправи
селян із «злочинцями з безвиході» та самосуди, організовані місцевими можновладцями і супроводжувані тортурами й знущаннями з підозрюваних у скоєнні злочину. В останньому випадку
можна говорити про продовження практики насильства, поширеної під час хлібозаготівельних
кампаній 1931–1933 рр., яку центральна влада цинічно називала «порушеннями соціалістичної
законності».
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Наталья Романец
Крестьянские самосуды 1933–1933 гг.: причины, масштабы, последствия
Статья посвящена исследованию крестьянских самосудов, получивших распространение в украинском селе в период Голодомора 1933 г. и постголодоморный период (1933–
1936 гг.). На основе анализа архивных документов, которые впервые вводятся в научный
оборот, охарактеризовано криминогенную ситуацию в украинском селе в 1933–1936 гг.,
определены причины, масштабы распространения самосудов, состав их учасников, методы борьбы власти с ними, их еффективность, социальные и морально-психологические последствия самосудов.
Ключевые слова: самосуды, крестьянство, голод, преступность, украинское село.
Natalia Romanets
Peasant lynchings in1933–1936: the reasons, scale, consequences
The article is devoted to investigation of peasant lynchings in Ukrainian villages during the
Holodomor (1933) and post-Holodomor period (1933–1936). The theme wasstudied on the basis
of the critical reflection of domestic and foreign historiography, analysis of historical sources,
most of which were first introduced to the scientific use. The article examines instances of lynching
and «mob justice» in Ukrainian villages during the Holodomor (1933) and post-Holodomor period (1933-1936) in the context of social, moral, and psychological consequences of the Holodomor. The criminality in Ukrainian villages in 1933–1936; methods the authorities employed to
fight crime; the scale and scope of lynchings,who participated and the ramifications, methods the
authorities employed to combat lynchings, their effectiveness, the social, moral and psychological
consequences of the lynchings were characterized.
Key words: lynchings, peasantry, famine, criminality, Ukrainian village.
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Застосування методики усної історії під час дослідження
трагедії українсько-польського протистояння на терені
Острозького і Здолбунівського районів у 1938-1944 рр.
Аналіз стосується локальної теми своєрідності українсько-польського міжнаціонального протистояння на Волині в 1938-1944 рр. на терені двох сусідніх районів, Здолбунівського
та Острозького, які в міжвоєнній Польщі становили Здолбунівський повіт. Вона є часткою
усноісторичного дослідження подій на всьому терені колишнього Волинського воєводства
(Рівненська і Волинська області) в обсязі українського етнічного Північного Заходу.
Суцільне територіальне охоплення із застосуванням методики усної історії, здійснене
вперше, дало змогу не лише виявити типові для всього краю прояви наростання і перебігу подій, але й охарактеризувати їх особливості. Зібрані свідчення, збагативши джерельну базу, призвели до ґрунтовнішого аналізу ситуації, критичного переосмислення
суб’єктивних трактувань.
Зокрема, констатовано однозначність переконання респондентів у тому, що протистояння привнесене ззовні – передовсім гітлерівськими окупантами, яким зайвою була солідарність обох народів у боротьбі проти них. Безпосереднім приводом свідки назвали провокаційну поведінку набраних гітлерівською адміністрацією поляків-шуцманів, які сумлінно
демонстрували переконання польського націоналістичного підпілля в тому, що терен Волині
має належати до післявоєнної Польщі. З цим українські повстанці погодитися не могли.
Про гостроту збройних дій з обох боків самі за себе свідчать підсумкові дані про тогочасні жертви. Острозький район: українців поляками з пляцувок убито 8, поляками-шуцманами – не менше 257, поляків упівцями і оунівцями – 24. Здолбунівський район: українців
поляками з пляцувок – 4, поляками-шуцманами – 187, поляків упівцями і оунівцями – 139.
Отже, політичних убивств українців поляками в Острозькому районі було до 265, поляків – 24, у Здолбунівському українців убито 191, поляків – 139.
Тієї пори безвладдя, як твердять корінні українські мешканці, у їхніх селах невідомими,
а також кримінальними злочинцями вбито в Острозькому районі 20 українців, 70 поляків,
у Здолбунівському – 23 українців і 83 поляків. Якщо допустити, що всі українці вбиті поляками, а всі поляки – українцями, загальна кількість українців, загиблих у пору тогочасного
протистояння, становить в Острозькому районі 285 осіб, загальна кількість поляків –
94 особи. У Здолбунівському районі відповідно: 214 українців і 222 поляків.
Відтак, коли у Здолбунівському районі є підстави твердити про «паритет» жертв, в Острозькому – про винищення саме українців. Зокрема, це був масовий розстріл поляками-шуцманами не менше 235 українців у 13 селах під час розправи за несплату податку-контигенту.
Ключові слова: міжнаціональні стосунки, українсько-польське протистояння, Волинь-43, Острозький район, Здолбунівський район, гітлерівська поліція, застосування методики усної історії.

Засоби усної історії стають особливо актуальними під час дослідження масових явищ із однотипними подіями, коли конкретно про кожну з них не може відкластись достатня наративна інформація. Таких велелюдних здвигів було більше ніж досить у черговій всесвітній «м’ясорубці»,
якою після Першої стала Друга світова війна. Український Північний Захід вона опекла вбивствами, що йменуються Волинською трагедією – наслідком українсько-польського протистояння. У зв’язку з цим виразно постає усвідомлення, яким важливим джерелом поповнення даних
про неї може бути усна історія – пам’ять народу. Вона про ці події ще жива і надається для
фіксації.
Винятково важливою є вона для висвітлення подій Другої світової війни на Волині, жителі
якої мусили пережити піввікову «епоху, коли правда заборонялася, якщо суперечила офіційній
версії. Щодо українсько-польських стосунків часу війни існували поверхові кліше про спіль© Іван Пущук, 2016
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ну боротьбу обох народів із фашистськими загарбниками. У якості противників її називалися
«українсько-німецькі націоналісти», «вороги» українського народу – патологічні ненависники
тогочасних польських жителів Волині. Справжня сутність цілого ряду подій перекручувалася,
частіше всього замовчувалася. Долею істориків Волині стало «наукове мовчання», яке тривало до проголошення незалежності України. Відтак авторові наприкінці 1990-х рр. випало на
долю стати другим на Рівненщині (поряд О. Денищуком) збирачем усноісторичних свідчень
про Другу світову війну, задавшись метою дійти до свідків подій у кожному з 1082 сіл області.
При цьому автор мав при собі з диктофоном ґрунтовний питальник, складений українськими за
походженням науковцями університету штату Онтаріо (Канада), узгоджений із Вченою радою
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Там концентрувалися перші диктофонні записи спогадів. Загальне їх число сягло 2000. Доповненням авторового збору свідчень
мають стати диктофонні записи, що їх здійснюють учителі шкіл у селах і селищах своїх районів
на території колишнього Волинського воєводства.
Пропоноване дослідження присвячене особливостям міжнаціонального протистояння на
терені двох сусідніх районів – Здолбунівського та Острозького (за часу міжвоєнної Польщі –
Здолбунівський повіт) [3] i є часткою усноісторичного опрацювання теми в обсязі українського
Північного Заходу, у т. ч. колишнього Волинського воєводства (Рівненська і Волинська області,
Кременеччина) [5]. Автор мав обов’язком у кожному населеному пункті, де відбулося вбивство
як українців, так і поляків, неодмінно здійснити диктофонний запис свідка події з переліком
імен загиблих. Задля повноти й об’єктивності використано тогочасні наративні свідчення осіб,
безпосередніх учасників подій, у т.ч. опубліковані в Польщі.
Особливістю досліджуваного терену було прикордонне розташування і добра якість місцевих чорноземів. Відтак уже на початку 1920-х рр. польська влада потурбуватися про приплив
сюди поляків – військових та цивільних осадників. Їхні окремі осади й колонії, а також вкраплення поміж жителями українських сіл склали дві «стратегічні» смуги: перша дугою опоясала
Здолбунів із сходу й півдня, друга простяглася південніше – у передгір’ї та в лісовому масиві
Кременецьких гір. Одна, а то й кілька сімей поляків стали мешканцями кожного села в повіті.
Передбачалося розміщення польських поселенців і в містах. Острог був давнім осередком перебування деякої кількості поляків ще з часу окатоличення й полонізації української шляхти в
ХVІ ст. у Здолбунові, новому місті при залізничному вузлі, польське населення поспішно збільшувалося внаслідок дискримінації українців при прийомі на працю на транспорті. У суміжних із
радянською Україною селах розташовувалася низка стражниць Корпусу охорони прикордоння
(КОП).
Дошкульна заборона діяльності легальних українських організацій породила їх заміну –
підпільну, але від того особливо популярну ОУН. Це вело до наростання опору української
більшості полонізаційному режимові, до загострення стосунків із упривілейованими поляками.
Оунівці завойовували авторитет української молоді гаслом боротьби за національну державу.
Реалізація таємного плану Ріббентропа-Молотова – вступ на терен Західної України Червоної армії 17 вересня 1939 р. – не порушила мирного українсько-польського співжиття. Відтак
найпершим запитанням було: «Як на ту пору в вашому селі уживалися українці й поляки?».
Відповідь чулася однозначна: «Мирно, приязно». Усноісторичні свідчення в селах обох районів
одностайні в тому, що як на час «визвольного походу» Червоної армії, так і з приходом гітлерівців влітку 1941 р., наростанням опору окупаційному режимові стосунки між українськими й
польськими селянами загалом були далекими від усякої конфліктності.
Погіршення двосторонніх відносин свідки датують квітнем 1943 р, хоча про ту пору неодмінними є твердження, що в селі не було події, яка викликала б образу поляків: наростав однаковий
для всіх тягар окупантського податку, молоді треба було ховатися від вивезення на примусові
роботи до Німеччини – українським і польським селянам-сусідам було не до ворожнечі між собою [3].
Однак, фактом саме того часу стали втечі поляків на пляцувки до Здолбунова, Мізоча, Острога, до колоній – Вітольдівки, Стійла та ін. Чому так сталося, тогочасні українські мешканці
теж одностайні: це була помста за вислужництво набраних шуцманами поляків, які отримали
від гітлерівців завдання переслідувати їхні родини, вислужувалися перед окупантами під час
стягання зненавидженого податку. Своєю чергою, гітлерівці заохочували вірнопідданих слуг за
рахунок грабунку безпомічних українських жителів сіл, оскільки бачили вигоду в поглибленні
прірви між українцями й поляками.
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Свідченням цього була ситуація в селі Дермань Друга Здолбунівського району. Тут унаслідок агітації комірки ОУН жителі села зволікали зі сплатою окупантам грабіжницького податку,
молодь відмовлялася їхати на примусові роботи до Райху. Для показового покарання в ніч із
13 на 14 листопада 1943 р. гітлерівська адміністрація надіслала в село свою «допоміжну» поліцію з поляків і власовців. Прибувши, та відразу вдалася до розправи з жителями-українцями.
Свідки стверджують: шуцмани-поляки обходили обійстя за обійстям, мешканців убивали, будівлі палили. Загинуло 75 осіб. І вже цього дня поляки-шуцмани, які брали участь у вбивстві
українських сусідів, а в селі мали сім’ї, передчуваючи помсту повстанців, рідних із села забрали.
Виїхали й інші – поляків у селі не стало. Відтак твердження тогочасних українських жителів
спростовують інформацію, що нею користуються польські історики, ніби тієї пори все було
якраз навпаки: повстанці виловили 150 неіснуючих у селі й околиці поляків, видлубали в них
очі і всіх 150 осіб укинули головами вниз до криниці. «Знали» про це тільки двоє поляків (у т. ч.
один – із …міста Дубна, що за 30 км [9, с. 977].
Завдяки свідченням тогочасних мешканців Дермані Другої розкривається обсяг злочинів,
поіменно називаються жертви. Фрагмент розмови з жителькою Дермані Другої Шавронською
Євгенією Зіновіївною: Опитувач: «Отже, 43-ій рік. Шуцмани-поляки приїхали з Мізоча…».
Є. Шавронська: «Скажу... Як із Залужжя приводили людей до ями, то ставили й розстрілювали.
Засипали землею. Частину розстріляли коло хат у селі. Ще з села, з іншої вулиці зганяли, – з Мишенків. …Заставили людей лягти лицем до землі – поки постріляють перших. Були там і діти, і
дорослі – кого пригнали. Ці люди, як лежали, то слухали, що говорять над ними, – чули розмови
між собою німців і шуцманів-поляків. А польську мову розуміли – між нами жили поляки».
Опитувач: «Чи всіх зігнаних тоді вбили?». Є. Шавронська: «Із кутка Мишенки залишилися живими. Вони й розказали, як усе було. І хто якою мовою між собою розмовляв…» [3].
У польській історичній літературі знаходимо також оплакування долі співплемінників, які в
1943 р. мешкали в містечку Мізочі або дісталися туди. Польський історик Ю. Туровський добув
інформацію про те, що тут містився законспірований осередок Армії Крайової, командиром був
працівник суміжного маєтку – із 30 «непогано озброєних осіб». У серпні 1943 р. повстанці ніби
виявили цей осередок, і тоді в Мізочі «вимордовано близько 200 осіб» – природно, поляків [8,
s. 122]. Як же було насправді, тогочасні мешканці Мізоча Коломис Євгенія Іванівна, Степанець
(Парфенюк) Ганна Марківна, Матяк (Заламага) Лідія Павлівна, а також Дмитрук Надія Марківна з суміжного села Мізочок розповідають: у суміжному маєтку було два потужні виробничі
об’єкти: цукровий завод (цукровня) та пивоварня. Для охорони їх у квітні 1943 р. замість поліцаїв-українців, які втекли «в ліс», гітлерівці сформували «шуцманшафт» із поляків: їх було
понад 100 осіб. Командиром призначили мешканця села Гурби – колишнього офіцера Війська
Польського, недавнього поляка, тепер фольксдойча Гребера.
Полякам, як знавцям терену, гітлерівці наказали напасти на упівський відділ, який перебував
у сусідньому селі Дермань Перша. Повстанці влаштували засідку, трьох новоспечених шуцманів убили. Природно, це ще більш погіршило стосунки між поляками й українцями – гітлерівці
мали підстави задоволено потерти руки. Тоді ж вони знайшли застосування полякам-шуцманам
у каральній експедиції на села Будераж, Суйми, Святе, у травні 1943 р. – на село Білашів. 24 липня поляки-шуцмани з німцем, приїхавши на облаву проти повстанців у село Мізочок, упіймали
Мосійчука Порфирія 1887 р. н., а також Виноградського Івола 1911 р. н. і Науменка Саву. Усіх
спалили, зачинивши в клуні [3].
Повстанці з помсти оточили Мізоч, але поляки й власовці мали вдосталь зброї та амуніції і
до центру містечка їх не допустили. У серпні вони перестріли в селі Стубла (Стеблівка) крайсляндвірта Борна з охороною з 7 гітлерівців та 10 поляків-шуцманів. Врятувався лише Борн. Із
помсти поляки-шуцмани відігралися на беззахисних українських мешканцях Мізоча: спалили
їхні будівлі по вул. Дерманській, а Софрона Нестерчука вбили [2, арк. 42].
19 серпня упівці поновно оточили містечко й маєток Мізоч. Здобули цукровню. Її продукцію
стали вивозити до сусіднього лісу. Але, сіючи смерть, над повстанською валкою негайно закружляли гітлерівські літаки. Загинуло до 20 осіб.
Життя нечисленних польських родин було на очах в українських сусідів. Відтак, вони мають
підстави стверджувати: неправдою є те, ніби в липні 1943 р. неназвані українці з околиці раптом
одночасно покинули свою спішну хліборобську працю, вхопили коси, щоб одночасно зібратися
на луках маєтку, де польські діти пасли худобу, аби косами повідтинати їм голови. Проживши
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весь вік у селі, свідки стверджують: ніколи не чули про таку надзвичайну подію – навіть від
колишніх мешканців-поляків, які приїжджали до Мізоча в післявоєнний час.
Черговий прихід повстанців був у ніч із 24 на 25 серпня 1943 року. Тоді ще раз здобуто маєток
і цукровню, спалені будинки, у яких квартирували гітлерівці та поляки-шуцмани. Цивільного
населення там уже не було. Коли ж перед наближенням фронту поляки залишали саме містечко,
на думку українських мешканців, загинула одна полячка. Інші поляки з окупантами подалися
на Батьківщину. Всього в сутичках із повстанцями тієї пори в Мізочі могли бути вбитими лише
кілька поляків – тільки тих, котрі вступили на службу до гітлерівців. Переважно ж потерпіли
мешканці польської колонії Гурби, які вибралися до Мізоча. Німці підозрювали їх у співпраці з
радянськими партизанами [3].
У книзі В. і Е.Сємашків трагічним прикладом протистояння українців і поляків вважаються події в селі Гурби, де нібито «українські націоналісти» вбили 257 мешканців-поляків [9,
s. 968]. Тогочасні українські жителі найближчого до нього села Нова Мощаниця Капітула Микола Павлович, Гоцак (Дорощук) Лідія Лаврентіївна, Капітула (Денищук) Ганна Наумівна, Маринин (Бондарчук) Марія Олексіївна, Швидкий Петро Сидорович, Ліщук (Грицан) Ніна Ільківна
вважають абсурдним пояснення, чому в Гурбах не було польської самооборони: його мешканці,
мовляв, зброю мали, але її приховували, бо до села часто приїжджали двоє фольксдойчів (із поляків, недавніх жителів села!), які могли їх видати. Іншою причиною були українці, які мешкали
на віддалі 15 км. Вони, мовляв, донесли німцям, що житель Гурб поляк Станкевич має револьвера і ті застрілили його за це [9, s. 967].
Українські сусіди переконані: якщо це польське село не мало спокою від 1942 р., то лише
тому, що поряд на хуторі Балярка розташувався загін червоних партизанів. Отаборившись біля
Гурб, вони неодноразово приходили в Нову Мощаницю з метою грабунку і разом із ними були
відомі їм сусіди-поляки. Потерпаючим українцям здавалося, що поляки з червоними партизанами заодно. Вони пам’ятають поляків також як грабіжників. Тогочасні мешканці Малої Мощаниці
та інших сіл відкидають твердження, подані у книзі В. і Е.Сємашків [9, s. 967], нібито саме їхні
односельці були настільки організовані, що 2 червня 1943 р. масово подалися на Гурби, оточили
село і з неймовірним озвірінням кололи багнетами, відрубували чоловікам сокирами «різні частини», ґвалтували. Українці ж пам’ятають: справді, на Гурби був напад, але гітлерівців, метою
якого була розправа з радянськими розвідниками. Саме окупанти карали польських мешканців
села, бо, очевидно, були переконані, що ті цілком добровільно сприяли червоним партизанам.
Доповнюють інформацію про злочини в с. Гурби і корінні жителі містечка Мізоч: полякам
із Гурб не було іншого виходу, як тікати до співплемінників саме сюди. І тут тутешні українці
були свідками вбивств поляків із Гурб, здійснених гітлерівцями. Втікачам не залишалося нічого
іншого, як терміново подаватися далі. Відомо: що вони сіли на поїзд, який у дорозі потрапив під
бомбардування, жертви якого були списані на українців.
Щодо Острозького району, то тут усноісторичні свідчення тогочасних мешканців є можливість співставляти з наративним документом – щоденником Г. С. Руя, мешканця Острога, працівника районної управи, котрий отримував інформацію про дії окупантів зблизька [3], а також
із документами архівно-слідчої справи коменданта підрозділу поліції з поляків при гітлерівській
польовій жандармерії в Острозі Янчара Зігфріда. Це, зокрема, протокол допиту тогочасного голови Острозької міськради М. О. Видихана [6, с. 127–137].
Ось приклад зіставлення. Запис у Г. С. Руя: «У Точевиках німці спалили кілька хат». Тогочасна
мешканка села М. Д. Очеретюк (Тимощук) саме цю подію доповнює: переслідуючи повстанців,
підрозділ поляків-шуцманів рухався від села Буща, поряд із Точевиками одного з шуцманів поранено. Свідок пам’ятає: до села було викликано гітлерівського літака, яким потерпілого вивезли.
Розлючені шуцмани, за арійською звичкою, кинулися мстити безневинним мешканцям Точевиків –
підпалили найближчі 4 хати, вбили їхніх мешканців Поліщука Ярмила й Обуховського Степана [3].
Наступний запис Г. С. Руя про Точевики датований 30.08.1943 р. Того дня в Острозі стало
відомо про чергову стрілянину в селі, вчинену шуцманами-поляками. Свідок і це пам’ятає: тоді
останні награбували там багато свиней і корів. Жительки села в розпачі, взявши малих дітей,
пішли за 20 км до Острога добиватись повернення корів-годувальниць: випрошували награбоване саме в поляків – худоба була вже на їхній пляцувці.
Під датою 14.10.1943 р. у щоденнику Г. С. Руя є запис слів крайсляндвірта про знищення
семи сіл (14.10 – ще 5) за те, що в Точевиках убито 15 німців-пілотів, а також тому, що цілі села
«не здають поставки». Свідки, мешканці саме цих сіл, із записами одностайні: розправа була.
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Подаємо фрагмент: «Я, Чихерик Іван Гнатович, скажу… У Розважеві повстанці напали, забрали
худобу – там було німецьке хазяйство. Потім її розібрали – людям роздали. В селі Точевики був
табір відпочинку – там відпочивали відпускники-льотчики. І на них напали повстанці, побили.
Ще в Михайлівці перерізали німцям телефонні проводи. Макет кулемета виставили на шляху – як справжній… Німці збісилися. Взялися палити села. За дванадцять сіл узялися! … Вдосвіта розпочали напад на Михайлівку. Її першу окружили і побили (убили – діал.) багато людей. Потім перейшли на Грем’яче. Тут майже в кожній хаті були вбиті. Всього разом – 86 душ
убили. …То були не стільки німці, скільки поляки. Опитувач: Шуцмани на службі в німців?
Чихерик: Так. Із Острога всі вони були. …Повтікали туди з околиці. Потім стали розправлятися
з українцями».
Уривок із спогаду Стецюка Варфоломія Васильовича: «Я, мешканець села Грозів. Тут жив у війну. … Поряд жив брат (господарів – І.П.). І в того в городі лежали діти (сховалися від убивць – І.П.)
Оставшись живими, сказали, хто і як убивав. Опитувач: Вони чули мову тих, які прийшли? Хто ж то
був? Стецюк: Поляки були. Німці такого не робили. … А на другий день зайшли знову. Опитувач:
Ще раз приїхали з Острога? Стецюк: Так. Ті самі. Опитувач: Чи шуцмани-поляки були серед тих,
які тоді приїхали до вас у село? Якою мовою говорили вони? Що люди про це казали? Чи то всі
були одні німці? Стецюк: Ні! Ні!.. Не німці. Поляки були. … Оті всі поляки, що довкола нас жили,
як повтікали, – (котрі) були крепші, молодші, то пішли на службу до німців. Хотіли нищити нас –
зговорилися з німцями: «Ми вибралися з усіх сіл, то тепер їм біду зробимо. Знистожимо».
Розповідь мешканки села Михайлівка: «Я, Новак Лідія Мартинівна, у Михайлівці в війну
тут проживала. 12 жовтня 43-го року, коло другої години ночі побудили нас. І вже німці – на
дворі. Із поляками. Німці по-своєму – гу-гу, а поляки – цо-цо-цо. Польську мову ми ж знали. Стали палити, бити. Опитувач: Скільки всього убитих було тоді в селі? Новак: 65 чоловік.
…На другий день приїхали хурами з Острога, забирали. Поляки вже приїхали. Деякий де німець
був, а то – поляки. Мама чула, як вони говорили по-польськи. І мама їх розуміла і дівчина – два
класи польської школи кінчила. … А три жінки, Феодосія Чумак, Ксенія Чумак і Тетяна Чумак, – було їм по 50 років, – стали на коліна, просили: «Паночки, паночки, не бийте (не вбивайте – діал.) нас!» Коло них було 5 чи 6 онуків. І ці діти падали на коліна!.. Цілували всі їх у
ноги. То їх оставили живими. Опитувач: Якою мовою говорили ті, яким цілували ноги? Новак:
Польською. Опитувач: Жінки і діти чули польську мову? Новак: Чули польську мову. … Було, – казали, – 2 чи 3 німці. Ці герготали, а поляки говорили своєю мовою. … Ці жінки весь час
нам розказували, – наші сусіди, – як вони випросили собі життя у поляків» [4, с. 297-301].
Свідків Руй (Добровольську) Ольгу Олександрівну та Шепелюка Анатолія Володимировича
доповнюють також «Записки повстанця» Андрощука Миколи, з яких подаємо невеликий фрагмент про те ж винищення жителів 12-ти сіл та події в самому Острозі: «… На початку листопада
(1943 р. – І. П.) …якраз переїздила одна німецька частина льотчиків з фронту додому на відпочинок. По дорозі заїхали до м. Острога, де їх крайсляндвірт (керівник місцевої гітлерівської
адміністрації. – І. П.) використав до стягнення контингенту (натуральний податок – І. П.) по
селах. Окружили майже пів Острізького району з такими селами: Новомалин, Лючин, Попівці,
Дерев’янче, Точивики, Білашів. Грозів, Грем’яче, Корчунок, Михайлівка та Шлях. Усі ці села
були дочиста спалені враз із прилеглими до них хуторами. Тривало це пекло два дні. Два дні
без перерви били німці з мінометів по селах, від чого займалися будинки. Другі (особи – І. П.)
знову ж ходили (селами. – І. П.) і від руки підпалювали сірниками все решту, що не зайнялося
від мінометного вогню. Цими другими були виключно поляки [1, с. 56].
Зі спогадів випливає, що в шуцманах, яких на район тоді налічувалося до 50 осіб, були виключно поляки. Всі контингенти окупанти стягали з їх допомогою. Німці давали зброю навіть
тим полякам, котрі формально й не належали до шуцманів, а тільки проживали в місті. Вони
також брали активну участь у вбивстві українського населення. Ті, що не мали зброї, йшли з
мішками і грабували все, що попадало під руки. Було замордовано, спалено живцем, застрілено
430 осіб різного віку і статі [1, с. 56, 57].
Свідчення українців є можливість співставити з надрукованим спогадом капуцина Ремігіюша
Кранца, який тоді жив в Острозі: «Німці явно ослаблені, а українські банди щораз більше нахабніють. Бандерівці чинять у тилу німців диверсії, перетинають дороги, не здають визначених
контингентів. Вістря помсти спрямовується тепер у бік українців». Відтак, «при своїй жандармерії німці творять відділи польської міліції», «наступає помста поляків за українські злочини».
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Капуцин Р. Кранц стверджував, що протягом трьох місяців 1943 р., (яких саме, не вказує), він
учинив відправу на римокатолицькому цвинтарі в Острозі над жертвами нападів у 109 «скринях», і в кожній із яких було по 3-4 трупи. При цьому самі ж В. і Е. Сємашки сумніваються в
тому, що все це капуцин здійснив усього за вказаний термін. На їх думку, це могло статися протягом цілого року, а 3 місяці подано «для показу наглядності масштабу різанини» [9, c. 986].
Отже, коли за В. і Е. Сємашками, В. Філяром та іншимими польськими істориками «різаниною»
можна назвати навіть убивство карателів, які мстили українським селянам за несплату податку,
то, за цією логікою, тим більше має називатися «різаниною» близько 18-19 тисяч цивільних
українських селян, здійснене на Волині в 1943-44 рр. аківськими боївками, яких на пляцувках вишколили професіонали Війська Польського та гітлерівці на шуцманській службі. Чинили
вбивство волинян і збройні підрозділи, надіслані Армією Крайовою з корінної Польщі, про що
не вельми згадується у польській літературі.
Використані усноісторичні матеріали про події часу Другої світової війни на терені обох районів свідчать про їх типовий характер для усієї Волині. Зокрема, стверджується провокаційна
участь у розпалюванні міжнаціонального протистояння гітлерівської влади, бажання використати його також радянськими партизанами. Стверджується двозначість поведінки керівників
польського середовища, яке, вочевидь, виходило з основного свого бажання пережити час окупації будь-що без втрат для співвітчизників. Однак виразним було прагнення зберігати хоча би
видимість тяглості приналежності краю до польської держави, що мало б давати право «презентувати» його перед прибульцями як із Заходу, так і Сходу, ігноруючи саму присутність автохтонів-українців. Безпосереднім приводом до збройного протистояння, що виникло при цьому,
тогочасні українські жителі називають провокаційну поведінку новонабраних гітлерівцями поляків-шуцманів, які, знаючи, що рідне націоналістичне підпілля чекає від них дій у «польському
інтересі», виявляли це в антиукраїнській поведінці: вислужництві перед гітлерівцями у грабіжницькому стяганні з селян-українців податку, переслідуванні повстанців. Цим викликали їхню
протидію. Як наслідок, з обох боків були жертви.
Підсумкові дані свідчать: виразно політичних убивств українців поляками в Острозькому
було не менше 270, поляків – 24, у Здолбунівському – українців убито 191, поляків – 139. Відтак, коли у Здолбунівському районі мав місце «паритет» жертв, то в Острозькому – винищення
поляками-шуцманами більше, ніж 240 українців у 12 селах під час розправи за бойкот сплати
продовольчого податку. Тобто в цьому районі є підстави твердити не про українську, а саме
про польську «різанину» українців. Не вважаємо, що з викладеною в книзі спогадів Р. Кранца
інтерпретацією подій є підстави погоджуватись, але, безсумнівно, що саме особистісна форма
викладу дала можливість висвітлити досить таки драматичну ситуацію сповна, аби особисті
свідчення вважалися повноцінним історичним документом.
Як бачимо, навіть при значному розмаїтті джерел усноісторичні не тратять своєї значимості,
достатньо заповнюють ту нішу, яку можуть зайняти лише вони.
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Иван Пущук
применение методики устной истории для исследования трагедии украинско-польского противостояння на Волыни в 1938-1944 гг.
на территории Острожского и Здолбуновского районов
Исследование касается локальной темы своеобразия польско-украинского межнационального противостояния на Волыни в 1938-1944 рр. на территории двух соседних районов, Острожского и Здобуновского, которые в межвоенной Польше составляли Здолбуновский повет-уезд. Оно представляет собой часть устноисторической разработки темы на
всем пространстве бывшего Волынского воеводства (Ровенская и Волынская области) в
объеме украинского этнического Северо-Запада.
Сплошной территориальный охват с применением методики устной истории, произведенный впервые, дал возможность не только выявить типовые для всего края проявления
нарастания и протекания событий, но и охарактеризовать их особенности. Собранные
свидетельства, обогатив источниковую базу, привели к их более основательному анализу,
критическому переосмыслению ряда субъективных трактовок.
В частности, констатирована однозначность убеждения респондентов в том, что
противостояние привнесено извне – прежде всего гитлеровскими оккупантами, которым
излишней была солидарность обоих народов в борьбе против них. Непосредственным поводом они назвали провокационное поведение набранных гитлеровской администрацией
поляков-шуцманов, которые старательно демонстрировали убеждение польского националистического подполья в том, что территория Волыни должна принадлежать будущей
Польше. Согласиться с этим в УПА не могли.
Об остроте вооруженных действий с обеих сторон свидетельствуют итоговые даные
о жертвах. Острожский район: украинцев поляками из пляцувок убито 8, поляками-шуцманами – не менее 257, поляков уповцами и оуновцами – 24. Здолбуновский район: украинцев
поляками из пляцувок – 4, поляками-шкуманами – 187, поляков уповцами и оуновцами – 139.
Ключевые слова: межнациональные взаимоотношения, украинско-польское противостояние, Волынь-43, Острожский район, Здолбуновский район, гитлеровская полиция, применение методики устной истории.
Ivan Pushchuk
APPLICATION OF THE METHODS OF ORAL HISTORY WHEN RESCARCHING THE
TRAGEDY OF UKRAINIAN-POLISH CONFRONTATION DURING 1938-1944 IN VOLYN
ON THE LANDS OF OSTROZKYI AND ZDOLBUNOWSKYI DISTRICTS
The analysis concerns the local theme of the peculiarities of the Ukrainian-Polish international
confrontation in Volyn during 1938-1944 on the territories of the two neighboring Zdolbunivskyi
and Ostrozkyi district in the pre-war Poland. It is a part of a oral historical investigation of the
problem on the territories of the former Volyn province (Rivnenskyi and Volynskyi regions) within
the limits of the Ukrainian ethnic North-West.
The all-round territorial scope with the usage of the methods of oral history carried out for the
first time, gives the possibility to discover not only typical manifestation of the growing painful
events throughout these lands but also to characterise their local peculiarities. Having enriched
the original base the collected witnesses lead to the more profound analysis of the events and the
critical over understanding of the number of subjective interpretations.
In particular, the unambiguousness of respondents’ beliefs is stated. It is also stated that confrontation was introduced from outside first and foremost by the Hitlerite invaders who did not
want the solidarity between these two nations in the struggle against them to exist. Provocative
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conduct of the newly recruited by the Hitlerites Polish shutsmen who diligently demonstrated the
desire of the Polish nationalistic secret work to attach Volyn to future Poland is also explained
by the same pretext. The opposition of the Ukrainian revolted people was just caused by that fact.
The summarised data about the victims in both regions of that time witness the scope of military crimes from both sides. In Ostrozkyi district about 270 Ukrainians and 24 Poles were killed
on political grounds. In Zdolbunivskyi district 191 Ukrainians and 139 Poles were killed. Consequently, when in Zdolbunivskyi district there are grounds to assert about the «egual» of victims, in
Ostrozkyi district – about extermination (rzeżџ) of Ukrainians. It was the mass shooting of about
240 Ukrainians by the Polish shutsmen in 12 villages because of a boycott not to pay a provision
tax to invaders.
Key words: national policy, international relation, Ukrainian-Polish confrontation, Volyn-43,
Ostrogskyi district, Zdolbunivskyi district, Hitlerite police, application of the methods of oral
history.
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Андрій Смирнов

УДК 94 (477) «1939-1945»: 281.96

Яблочинський Онуфріївський монастир
у роки Другої світової війни
Стаття присвячена діяльності Яблочинського Онуфріївського монастиря, що залишився в Польщі єдиним православним осередком, який ніколи не припиняв своєї діяльності.
Спільноті довелося пережити лихоліття війни, стати прихистком для знедолених, центром духовної віднови, місцем мучеництва і подвижництва. У серпні 1942 р. гітлерівці
пограбували і спалили значну частину монастирських будівель разом з архівом та бібліотекою. Жертвою нападу став монах-дзвонар Ігнатій Базилюк, якого згодом канонізували
як одного з холмсько-підляських мучеників.
Ключові слова: Православна Церква, монастир, Ігнатій Базилюк, Підляшшя, єпископ.

Православний чоловічий монастир св. Онуфрія Великого був заснований троцьким воєводою
Іваном Заберезинським у 1498 р. поблизу містечка Яблочина на лівому березі р. Західний Буг,
на місці, де було знайдено чудотворну ікону св. Онуфрія, що донині зберігається в монастирі.
У XVII-XX ст. він залишився в Польщі єдиним православним монастирем, який ніколи не припиняв своєї діяльності й не належав навіть тимчасово до іншої конфесії. Монастир був потужним осередком духовного й культурного життя українців Холмщини та Підляшшя [3].
Історію монастиря досліджували переважно польські автори, зокрема о. К. Гжесяк [8], прот.
С. Железнякович [1; 14], Г. Купріанович [10], А. Миронович [11], У. Павлючук [12] тощо. Серед
українських істориків варто виділити В. Кметя [2], В. Слободяна [5, с. 467-471], о. Ю. Мицика
[3]. Чи не найменш вивченим періодом функціонування обителі залишаються роки Другої світової війни.
У міжвоєнній Польщі монаші спільноти, окрім виконання релігійної функції, відігравали
важливу економічну, освітню і доброчинну роль. При Яблочинському монастиреві діяли дяківські курси, притулок для престарілого духовенства, сиротинець для православних дітей, бібліотека. Традиційно тут проходив літній дитячий табір, але діти з Варшави до осені 1939 р. не
встигли повернутися додому.
Напередодні війни намісником монастиря був архімандрит Митрофан Гутовський, майбутній єпископ Куйбишевський і Сизранський РПЦ. Обитель опинилася на кордоні Німеччини та
СРСР, поповнюючись біженцями і ченцями з різних куточків окупованої Польщі. Станом на
27 грудня 1939 р. в монастирі залишився 51 чол. Крім того, поруч поселилося відділення прикордонної варти [1, с. 244-245].
Як випливає зі звіту архімандрита Митрофана від 10 квітня 1940 р., усі храми монастиря були
в задовільному стані, зберігся архів і бібліотека з 1469 книг. При обителі продовжували діяти
притулок для престарілих кліриків, сиротинець, були організовані заняття для дітей шкільного
віку. До складу братії входило 18 чол., щоденно відправлялися уставні богослужіння. Монастирю належало 115 га землі. Загалом, його матеріальне забезпечення значно погіршилося, але не
було катастрофічним. Лише в червні 1940 р. дітей вдалося повернути у варшавський притулок
[1, с. 246-248].
За вказівкою тимчасового очільника Православної Церкви в Генерал-губернаторстві владики
Серафима Ляде єпископ Тимофій Шреттер переїхав до Яблочина на правах звичайного насельника [1, с. 236]. У жовтні 1940 р. його відновили в правах Люблінського єпископа як вікарія
Холмсько-Підляської єпархії з одночасним призначенням настоятелем Яблочинського монастиря. Після цього о. Митрофана відправили в якості духівника відновленого тоді Турковицького
жіночого монастиря.
У червні 1940 р. Холмська церковна рада на чолі з о. Іваном Левчуком обрала Івана Огієнка
кандидатом на єпископа Холмського. Лише після смерті дружини Домініки, яка упокоїлася ще
19 травня 1937 р., він після певних роздумів прийняв пропозицію Церковної ради стати канди© Андрій Смирнов, 2016
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датом у єпископи й очолити найбільшу в Генерал-губернаторстві Холмсько-Підляську православну єпархію, 95 % якої становили українці. 9 жовтня 1940 р. у Яблочинському монастирі митрополит Варшавський Діонісій Валединський здійснив чернечий постриг Івана Огієнка з ім’ям
Іларіон (у пам’ять преподобного Іларіона Печерського – першого київського митрополита-русича). Наступного дня він був висвячений на диякона, а 11 жовтня – на ієромонаха. Після літургії
того ж дня спеціальним чином о. Іларіон був зведений у сан архімандрита. Перебуваючи в монастирі, він проходив богослужбову практику, щоденно відправляючи Служби Божі. 21 жовтня
1940 р. в Різдво-Богородичному соборі на Даниловій горі в Холмі Іларіон прийняв архієрейську
хіротонію, отримавши титул архієпископа Холмсько-Підляського [7]. Після цього Огієнко виїхав до Яблочинського монастиря й повернувся до Холма 2 листопада. У Холмсько-Підляській
єпархії він розпочав широку українізаційну діяльність, вірячи в націєтворчу місію Церкви [6].
Існують відомості, що Огієнкові не вдалося налагодити добрі взаємини з братією монастиря.
Як зазначає о. С. Железнякович, «архієпископ Іларіон монастирем не цікавився, не допомагав,
але й не заважав» [1, с. 249]. Більше того, у листі владики Іларіона до єпископа Тимофія від
15 травня 1941 р. йдеться про те, що монахи на парафіях «виконують свої обов’язки мало сумлінно і мало дбають про вірних своєї парафії». Це виявлялося в тому, що «усі вони, в своїй
більшості, з переконання москвофіли і зовсім не дбають про національне усвідомлення своєї
української пастви» [цит. за: 1, с. 249]. Зокрема, «злі пастирі» ієромонахи Онуфрій та Саватій демонстративно служать з російською вимовою, а Христофор проводив «антиукраїнську роботу»
[цит. за: 1, с. 250]. Разом із тим, під час відправ архієпископ Іларіон керувався богослужбовими
вказівками і текстами, які розроблялися у монастирі. Зберігся лист архімандрита Митрофана до
владики Іларіона від 16 листопада 1940 р., у якому повідомлялося: «Написав порядок панахиди
й акафіста, який при цьому посилаю Вашому Високопреосвященству. Порядок молебна з акафістом я написав у Холмі в понеділок, 4. ХІ, на окремому листі й його, разом з другими листами,
дав о. Филиповичові надрукувати на машинці. Можливо, що той листок десь загубився. Тепер я
написав порядок акафіста, якого притримуються в холмському кафедральному соборі. Щиро дякую Вашому Високопреосвященству за архіпастирську опіку над нами» [9]. З часом матеріальні
умови братії значно погіршилися. Особливо важкою була зима 1942 р.: доводилося боротися
з холодом і голодом. Ускладнював непросту ситуацію конфлікт з управителем яблочинського
маєтку німцем Целлером, який прагнув відібрати монастирську власність.
Імовірно, саме він спровокував трагедію, яка склалася в ніч із 9 на 10 серпня 1942 р. Підпоєні Целлером німецькі солдати звинуватили Агафію Криволь, що жила на території обителі, у
крадіжці гвинтівки й почали палити монастирські будинки. У листі до архієпископа Іларіона від
17 серпня 1942 р. єпископ Тимофій так описав ці трагічні події: «О годині пів до дванадцятої я почув стріл і кроки якихсь людей… Коло години пів до першої я почув пронизливий крик: «Ратунку!
Ратунку!»... Через пару хвилин з’явився до мене ієромонах Онуфрій Журавський, який освідчив
мені, що до його келії прибіг монах Ігнатій Базилюк, увесь окривавлений, і розказує, що його побили п’яні граничарі, які ввірвалися до його хати. По певному часі граничарі прийшли до головного монастирського будинку й тут здемолювали1 дві перші кімнати, вибиваючи вікна й ламаючи
двері. Пізніше протягом цілої ночі вони били вікна в монастирських будинках і церкві, стріляли
до наших вікон і галасували, викрикуючи, що я жид, що вони мене замордують, і що помордують
нас усіх. Коло години 4-ої я завважив, що горить «настоятельський дім»» [13]. «З приїздом вищих
німецьких старшин вся братія була звільнена від примусового затримання й змогла вже приступити до гашення вогню, але гасити вже було запізно», – свідчив ієромонах Леонід Пузинський [13].
У результаті стрілянини загинув старець-дзвонар Ігнатій Базилюк, якого німці одразу змусили поховати на монастирському цвинтарі. У 2003 р. Польська Автокефальна Православна
Церква (ПАПЦ) канонізувала ченця Ігнатія як одного з холмсько-підляських мучеників. Його
мощі перенесли до церкви св. Онуфрія.
За дорученням владики Іларіона до монастиря прибув о. Євген Барщевський, який отримав
завдання провести розслідування пожежі. Після розмов зі свідками він дійшов висновку, що
«жахливий цей випадок можна пояснити тільки п’яним станом німецьких жовнірів та невідомими наклепами й науськуваннями третіх осіб, що задумали знищити монастиря» [13]. В Архіві Варшавської Православної Митрополії зберігся рапорт Барщевського, датований 15 серпня
1942 р., і долучений до нього протокол допиту потерпілих [7].
1
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Трагічні події згуртували братію і парафіян, які надавали посильну допомогу для постраждалих ченців. Тимчасово відкликаний із монастиря до Холма владика Тимофій передав управління
монастирем ігумену Христофору Костю, возвівши його в сан архімандрита. Більшість монахів із
часом була призначена на парафії, в обителі залишилися тільки старці, які, попри несприятливі
обставини, продовжували звершувати щоденні богослужіння. Через деякий час монастир отримав відшкодування за збитки від пожежі й почав проводити ремонтні роботи, якими на місці
особисто керував владика Тимофій.
Під час відступу німецьких військ одна угорська частина зупинилася в обителі. Братія з намісником заховалися в соборному храмі, куди зайшов угорський офіцер. Він шукав у вівтарі
вино, але випив керосину. Розлючений полковник кинув гранату у вівтар, де за престолом стояв
о. Христофор. На щастя, вона потрапила у двері й не завдала шкоди архімандриту. Натомість
наляканий офіцер зазнав смертельного поранення і наказав залишити обитель [1, с. 257].
Цікаві спогади про перебування у Яблочинському монастирі залишив о. Віталій Сагайдаківський, якого митрополит Діонісій у 1944 р. призначив настоятелем монастирської парафії.
О. Віталій прибув до Яблочина після Покрови і застав таких осіб: архімандрит Христофор
Кость, ігумен Доримедонт Смик, диякон Олександр Мамчур із дружиною і дитиною, дзвонар,
прислужник Миколай Левицький і стариця Параскева Терешко. «Суботню всенічну ми з паніматкою відправили вдвох. Люди не могли прийти, бо совєтська переселенча комісія переводила по селах збори. Але вранці в неділю монастирський собор був переповнений… Ми жили в
атмосфері постійного страху… Розраду й моральну підтримку давала монастирська обстановка», – зазначав душпастир [4, с. 137-138]. У 1945 р. після Водохреща о. Віталій виїхав на Лемківщину і повернувся напередодні Великого Посту. «Монастирський дзвін щоденно двічі скликав богомольців на великопісне говіння… На Страсному тижні не було часу ні про що думати,
бо в перших трьох днях читалася уся Псалтир, Четвероєвангеліє, відправлялися Літургії, сповідалися і причащалися богомольці, змучені польським терором і совєтським насильством», –
підкреслював священнослужитель [4, с. 140].
Важливою подією в житті монастиря було храмове свято преп. Онуфрія, яке традиційно відзначали 12/25 червня і на яке прибували десятки тисяч прочан. Щоправда, неспокійного 1945 р.
у монастирі було не вельми велелюдно. З цієї нагоди до обителі завітали архіпресвітер Іван Левчук, о. Михаїл Редька, диякон С. Томашевський. «Звечора правили соборно. Вночі я відправляв
акафіст преподобному. Ієромонах Євлогій з Межилісся відправив ранню Літургію в Успенській
каплиці. Холмські гості і я – пізню в Соборі. Співав хор. Диригував партач-диякон Мамчур,
якого єп[ископ] Тимофій на ту пору вже висвятив був на священика (?!). Провідував о[тець] архіпресвітер. Людей було мало. Крім своїх парафіян прочан прийшло не більше 50 душ», – писав
Сагайдаківський [4, с. 140-141].
Через кілька днів на монастир здійснили напад бойовики з Армії Крайової, які конфіскували зібрані для вдови одного православного священика пожертви. Братія не постраждала тільки
через те, що напередодні о. Віталій виділив матеріальну допомогу польській жінці з дітьми:
«Після того всі ми, навіть о. Мамчур, пішли до собору правити дякувальний молебень з довгим
акафістом. Так щасливо закінчився напад на монастир. Св[ятий] Онуфрій Великий не допустив
до нашої смерті від куль польської партизанки» [4, с. 141-142]. Після того, як у липні 1945 р.
Сагайдаківський отримав посаду адміністратора православних парафій Лемківщини, до Яблочина був призначений ігумен Леонід Пазинський («з вищою освітою, лінгвіст, скрипаль»), який
пізніше там помер [4, с. 144].
18 червня 1945 р. о. протопресвітер Миколай Смольський звернувся до митрополита Діонісія
з проханням звільнити його за станом здоров’я за штат і прийняти в притулок для престарілого
духовенства в Яблочині [1, с. 257]. Дуже швидко він став улюбленцем братії, почав користуватися авторитетом і повагою серед вірян.
7 серпня 1946 р. настоятелем монастиря став владика Діонісій, який делегував о. Володимира
Вежанського для ознайомлення з життям обителі. Результатом ретельного дослідження церковного і господарського стану монастиря став його звіт на 8 сторінках: «При огляді храму виявилося, що останній, дякувати Богу, майже не постраждав… На дзвіниці вцілів дзвін, але цегляна
огорожа навколо церкви в декількох місцях похилилась і потребує негайного ремонту». Вежанський подав докладну характеристику насельникам обителі й вказував на далеко не братські
стосунки між старшими монахами. «О. архімандрит Христофор – жвавий і діяльний старець…
Незамінний як економ, але малоавторитетний як намісник і керівник… Через клопоти по монас-
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тирю і через слабкість зору майже не бере участі в богослужіннях», – йшлося у документі [1,
с. 261]. Через це керівником монастиря братія хотіла бачити о. Миколая Смольського. 22 серпня
1946 р. його призначили виконувачем обов’язків намісника, а 1 вересня ігумена Євлогія Горбовця – настоятелем монастирської парафії [1, с. 264-265]. Указом від 23 червня 1947 р. монастир
і парафія з’єднувалися в одну адміністративну і господарську організацію, на чолі якої став
о. Михаїл Кедров – майбутній єпископ Вроцлавський.
Після акції «Вісла» 1947 р. значно скоротилася (до 80) кількість православних парафіян монастиря, були конфісковані монастирські землі й частина майна. У перші повоєнні роки обитель
залишалася єдиним діючим православним монастирем ПАПЦ і відіграла ключову роль у її розвитку. З 1970 р. яблочинська спільнота швидко відроджується, чому сприяло також перенесення
сюди в 1974–1992 рр. філії Варшавської православної духовної семінарії; певний час тут знаходилася також резиденція люблінського православного єпископа. У 1999 році монастир отримав
статус ставропігійного.
Таким чином, Яблочинський Онуфріївський монастир, розташований на українсько-польському пограниччі, відіграв важливу роль у церковному житті Підляшшя. Йому довелося пережити лихоліття війни, стати прихистком для знедолених, центром духовної віднови, місцем
мучеництва і подвижництва. Нині обитель продовжує бережно плекали монастирську традицію,
залишаючись твердинею православ’я в нових геоконфесійних умовах.
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Андрей Смирнов
Яблочинский Онуфриевский монастырь в годы Второй мировой
войны
Статья посвящена деятельности Яблочинского Онуфриевского монастыря, который
оставался в Польше единственным православным центром, который никогда не прекращал
своей деятельности. Ему пришлось пережить тяжелое время войны, стать прибежищем
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для обездоленных, центром духовного возрождения, местом мученичества и подвижничества. В августе 1942 г. гитлеровцы ограбили и сожгли значительную часть монастырских
зданий вместе с архивом и библиотекой. Жертвой нападения стал монах-звонарь Игнатий
Базилюк, которого впоследствии канонизировали как одного из Холмских и Подляшских
мучеников.
Ключевые слова: Православная Церковь, монастырь, Игнатий Базилюк, Подляшье,
епископ.
Andrii Smyrnov
The Orthodox monastery in Yablochyn during the Second World
War
Yablochyn Saint Onuphrius’s men’s monastery on the Bug River is the only monastery in the
area that has remained Orthodox since its establishment. During the Second World War it suffered
considerable damage and was burnt down in 1942 along with its valuable library and archives.
Only the bell tower, the main church, and the guesthouse were saved. The monk Ignatii Bazyliuk
was brutally murdered by the Nazis. He was canonized as a martyr for the Orthodox faith, together
with the martyrs of Chelm and Podlachia, in 2003. After the War Yablochyn’s community was for a
long time the only Orthodox centre of monastic life in Poland. The monastery played a significant
role in the church life of East-Central Europe.
Key words: the Orthodox Church, monastery, Podlachia, Ignatii Bazyliuk, bishop.
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УДК [94:355.425.4](477) «1941/1944»

КОМАНДИР ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ПАРТИЗАНСЬКОГО З’ЄДНАННЯ
ІМ. М. ХРУЩОВА І. І. ШИТОВ: МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ
У статті складений морально-психологічний портрет Шитова Івана Івановича – командира Тернопільського партизанського з’єднання ім. М. Хрущова. Показано, що він конфліктував з іншими партизанськими командирами, які діяли на Рівненщині та Житомирщині.
Встановлено, що І. Шитов піддавався критиці з боку Українського штабу партизанського
руху за невиконання поставлених завдань. Доведено, що в його з’єднанні не приділялася належна увага морально-психологічному вихованню партизанів, що спричинило поширення
мародерства, грабунків місцевого населення, зловживання алкоголем, статевої розпущеності і конфліктів серед партизанів.
Ключові слова: І. Шитов, Тернопільське партизанське з’єднання ім. М. Хрущова, УШПР,
дисциплінарні порушення, пияцтво, пограбування, конфлікти, партизани.

У радянській історіографії дослідженню діяльності партизанського руху на терені України
приділялася значна увага [9, с. 57]. На нашу думку, це було зумовлене метою використати знан
ня про партизанський рух як одну із складових патріотичного виховання радянської молоді, що
особливо стало відчутним після початку відзначення Дня перемоги на державному рівні (вперше з 1965 р.). Тогочасні спеціалісти писали праці із зазначеної теми на основі марксистсько-ленінської методології, ду було багато неточностей, викривлень і перебільшень, а сам партизанський рух був суцільно героїзований, незручні та «темні» сторінки оминали.
Хоча з часу проголошення незалежності України радянським партизанам і, зокрема, командиру
Тернопільського партизанського з’єднання ім. М. Хрущова І. Шитову приділялася недостатня увага
істориків у дискурсі вивчення німецько-радянської війни, проте окремі дослідження провідних учених із цієї теми (О. Гогун, А. Кентій, В. Лозицький, М. Слободянюк та ін.) відзначалися застосуванням якісно нових концепцій та методик, близьких до історії повсякденності та воєнної антропології.
І. Шитов був корінним росіянином, народився 1917 р. у с. Возняки Володимирської губернії,
Вязніковського уїзду (зараз – Володимирська область, Російська Федерація), у сім’ї робітника.
Після закінчення чотирирічної школи та кулінарного училища працював кухарем у м. Іваново.
Був одружений та мав сина. У 1939 р. призваний до лав Червоної армії. У жовтні 1941 р. опинився в оточенні гітлерівських військ в Орловській області, отримавши поранення, переховувався
в с. Чернь. У грудні того ж року потрапив у партизанський загін Олександра Сабурова, де пройшов шлях від бійця до командира батальйону № 12 [13, арк. 90–91; 14, арк. 3–4; 19, арк. 79 зв.].
За наказом командира Житомирського партизанського з’єднання О. Сабурова, 17 лютого
1943 р. сформована група у складі 4-ох партизанських загонів, на чолі з І. Шитовим передислоковувалася із білорусько-українського порубіжжя до Новоград-Волинського району Житомирської області [12, арк. 6; 11, с. 69]. Після прибуття до нової місцевості між І. Шитовим і
командирами розвідувально-диверсійних загонів НКВС «Переможці» та «Мисливці», Дмитром
Медвєдєвим та Миколою Прокоп’юком розгорівся конфлікт.
О. Гогун встановив, що спочатку партизани М. Прокоп’юка пограбували продовольчу базу
шитовців. Частину здобутого вони залишили собі, а решту передали Д. Медвєдєву. Згодом
І. Шитов отримав розпорядження О. Сабурова (на вимогу М. Прокоп’юка) щодо переходу свого
спеціаліста по розвідці Хроленка в загін «Мисливці». Проте, І. Шитов відмовився його виконувати, оскільки не бажав втрачати мережу інформаторів у районі Славути (Хмельницька область), яку розробив згаданий Хроленко.
Аби відповісти чекістам за таку образу, І. Шитов не втрачав нагоди їх знеславити. Наприклад, дізнавшись про пияцтво та розпусту групи бійців Д. Медвєдєва, він попросив через УШПР
безпосередньо П. Судоплатова, який тоді очолював 4-е Розвідувально-диверсійне управління
НКВС СРСР, вплинути на них, аби ті припинили протиправні дії [4, с. 440–441].
© Андрій Сухих, 2016
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Проте, мєдвєдівці і далі відчували безкарність. Зокрема, 30 липня 1943 р. партизани І. Шитова затримали групу бійців Д. Медвєдєва. Після допиту одного із її учасників – Башевича Володимира Мироновича (1925 р. н., с. Більчаки) – виявилося, що його примусово мобілізували в
партизани, перед тим пограбувавши оселю, розстрілявши швагра та діда за те що вони, нібито,
були «бульбівцями» [20, арк. 29–30].
Принагідно зазначимо, що в історії партизанського формування під керівництвом І. Шитова
відбулося кілька реорганізацій. Зокрема, 12 травня 1943 р. воно (три загони – 664 особи) переводилося в підпорядкування Кам’янець-Подільського обкому КП(б)У й обласного штабу партизанського руху, першим секретарем і начальником якого був Степан Олексенко [12, арк. 9]. На
початку червня того ж року партизанська група І. Шитова була перетворена на з’єднання загонів
[11, с. 69].
Одразу між І. Шитовим та С. Олексенком розпочався особистий конфлікт через прагнення
останнього самостійно керувати партизанами.
Зокрема, С. Олексенко повідомляв 25 травня 1943 р. начальнику УШПР Т. Строкачу, що «посади командира та комісара [з’єднання І. Шитова] повинні бути ліквідовані, [оскільки] є штаб
обласного управління на чолі з начальником Олексенком, тому помічник по комсомолу не потрібен» [19, арк. 48].
У відповідь І. Шитов відмовився підпорядковуватися Кам’янець-Подільському обкому
КП(б)У. Щоб подолати суперечності, Т. Строкач роз’яснив йому, що «під безпосереднім керівництвом Олексенка перебувають усі партійні організації, партійні загони, у тому числі і
з’єднання Шитова» [18, арк. 20].
Додатково ознайомившись із матеріалами про стосунки між С. Олексенком та І. Шитовим,
Т. Строкач повідомив їм: «Відверто зізнаюсь – усе це мені дуже не сподобалося, – у першу чергу те, що два більшовики, які зустрілися на такій великій справі, як боротьба з нашим заклятим
ворогом – німцями, не зуміли побудувати правильні взаємовідношення […]. Шитов повинний
разом із своїм комісаром Скубко керувати партизанським з’єднанням. Олексенко, як уповноважений ЦК КП(б)У і секретар підпільного Кам’янець-Подільського обкому партії, повинний організувати роботу підпільних партійних та комсомольських організацій […], вести політ[ичну]
роботу серед населення Кам’янець-Подільської області, але ні в якому разі не замахатися на
авторитет Шитова, як на командира з’єднання» [18, арк. 30 та зв.].
Після роз’яснення начальником УШПР обов’язків і повноважень вищезазначених осіб, вони
1 липня 1943 р. надіслали на ім’я М. Хрущова радіограму: «Недомовленості перших днів урегульовані, зараз поміж нас взаємовідносини самі справжні, більшовицькі, і нехай не думають,
що ми будемо битися між собою, а не з німцями» [5, с. 168].
На думку російського історика В. Боярського, невирішеність продовольчого забезпечення
радянських партизанів у роки війни мало негативний вплив на розвиток партизанського руху,
оскільки налагодженої системи забезпечення продовольством не існувало [2, с. 199]. Партизани змушені були самостійно шукати харчі. Часто, аби поповнити продовольчі запаси, вони
застосовували насильство щодо місцевого населення, особливо в тих теренах Волині, де жителі
підтримували Українську повстанську армію. Характерно, що самі ж партизанські командири
наприкінці 1943 р. почали між собою ділити місцевості, де мали на меті поповнювати продовольство. Це стало ще однією причиною появи конфліктів між ними.
За різними джерелами, підопічні І. Шитова 17 листопада 1943 р. влаштували в м. Емільчино
на Житомирщині пограбування містян, яке переросло в мародерство. За це деякі з них були заарештовані партизанами з’єднання Українських кавалерійських партизанських загонів М. Наумова, за наказом якого наступного дня їх розстріляли. Дізнавшись про це, І. Шитов погрожував М. Наумову ускладненням взаємовідносин. Проте останній висунув командиру з’єднання
ім. Хрущова нові звинувачення: «Через неправильне командування місцевими партизанами
вони спалили казарму із зброєю та боєприпасами, лікарню і дім культури в с. Підлуби. Вони
палять там, де потрібно зберігати, і репресують тих, кому потрібно давати» [8, с. 285]. У характерній для себе манері зарозумілості М. Наумов, зазвичай, намагався «підколоти» свого респондента. Наприклад, у повідомленні від 18 листопада він писав до І. Шитова: «Я би міг, звичайно,
інформувати Вас про провини деяких Ваших партизанів, але вони мені сказали, що Ви із штабом
знаходитесь десь за залізничницею, в Білорусі» [18, арк. 49 та зв.].
Подібні випадки викликали занепокоєння Т. Строкача, який 25 листопада з застереженням
звернувся до І. Шитова: «Надходять дані сусідніх загонів, [що] у Ваших загонах бувають випад-
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ки мародерства, підривання громадських будівель, шкіл, лікарень, пологових будинків, складів
невійськового призначення. Повторюю – мародерство забороняти найсуворішим чином, придатні громадські будинки зберігати» [18, арк. 52 зв., 55 зв. – 56].
Відчувши тиск УШПР, І. Шитов у відповідь сповістив Т. Строкача про розбій, здійснений
наумівцями: «Недавно був випадок мародерства в м. Емільчино, за що винні покарані. Мародерством займаються більше всіх наумівці, хоча Наумов наговорює на нас постійно». У грудні того ж року І. Шитов знову повідомляв УШПР, що наумівці прибувши в с. Броницю Городницького району, почали грабувати сім’ї партизанів, наголошуючи, що «один із розвідки Наумова, по
імені Сергій, заїхав верхом у квартиру дружини партизана Лозовицького Михайла […] відкривши стрілянину в квартирі». До того ж, І. Шитов бідкався, що «Наумов на нас серед населення
[обливає] незаслужений бруд. Очевидно, що все виходить від самого Наумова. Вважаю, що це
не тактовно, як генералу і герою Рад[янського] Союзу» [19, акр. 137 зв., 147].
Втомившись від зведення рахунків, І. Шитов вирішив залагодити конфлікт, запросивши
М. Наумова на дружню вечерю 15 грудня 1943 р. в с. Левачі Березненського району. Проте, і
тут останній у відповідь не міг обійтися без принизливого ставлення до І. Шитова : «Я дуже занятий. Це так природно, коли не стоїш на одному місці». А погодившись на зустріч він зазначив
постскриптум таке: «Я, хоча і не вживаю алкоголю, але замовив спеціально для Вас горілки»
[18, арк. 55 та зв., 67; 25, p. 203].
Після зустрічі М. Наумов так оцінив на сторінках свого щоденника командні якості І. Шитова: «Він правда живе, як ніби на Україні, в Городницькому районі (зараз входить в НовоградВолинський район Житомирської області – С. А.), села якого повністю спалені про[тивни]ком.
Однак із цього лісу нікуди не виходив, також за рік не дав ні одного бою німцям, але отримав
від українського штабу артилерію. Привіз навіть пушку 76-мм проти «тигрів» і 300 шт. автоматів. Вчора із розмови з ним мені вдалося з’ясувати, що він відмовився, маючи все для того, щоб
негайно йти в район Здолбунова для виконання завдань, поставлених ЦК КП(б)У (насправді,
УШПР вимагав вийти в район м. Галич (зараз Івано-Франківська область) – С. А.). Але у нього,
як виявилося, є десятка два поранених, яких потрібно відправити в Москву, і ось тепер він чекає
літаків. На моє зауваження, що поранених можна залишити тут одним із загонів, Шитов відповів, що їх виріжуть націоналісти (!)» [8, с. 298].
Командир Вінницького партизанського з’єднання Я. Мельник, який за період німецько-радянської війни провів три рейди на Вінниччину, так само, як і М. Наумов, низько оцінював
бойову діяльність шитовців та інших партизанських з’єднань, що оперували восени 1943 р. на
Волині та Поліссі: «Прибув командир загону із з’єднання Сабурова і розповів, що з’єднання Сабурова, Шитова, Одухова (Одухи – С. А.) стоять під селом Скородне і далі йти не збираються.
Що я говорив? Не пройшли й 50 км! Це вояки ще ті…» [7, с. 122].
Варто зазначити, що Тернопільське партизанське з’єднання ім. Хрущова (саме так його почали називати з середини жовтня 1943 р.) ніколи не діяло на Тернопіллі, а балансувало на межі
сучасних Рівненської та Житомирської областей.
Очевидно, що І. Шитов не хотів наражати себе та своїх бійців на небезпеку, вирушаючи в
рейд місцевостями, які були опановані упівцями. Він не бажав ризикувати, виконувати складні завдання, а віддавав перевагу тактиці очікування Червоної армії. Зокрема, з цього приводу
М. Наумов згадував: «Шитов повідомив мені, що дав завдання духовому оркестру [вивчити]
зустрічний марш, щоб не впасти обличчям у грязюку при найближчій зустрічі із Червоною армією… Знову ж: вони чекають, коли їх звільнить Червона армія» [8, с. 303].
Дійшло до того, що вже Т. Строкач почав обурюватися невиконанням його ж наказів. У
повідомленні до І. Шитова він писав: «Вашому з’єднанню видано значно більше боєприпасів, чим
іншим, але зробили ви значно менше порівняно з іншими з’єднаннями і замість виходу на завдання, стовбичите на місці». Проте, навіть таке застереження не переконало І. Шитова почати активні
дії. Тому очільник УШПР наприкінці 1943 р., надіслав командиру Тернопільського з’єднання ще
грізніше повідомлення: «Вісім ваших загонів, замість виконання отриманого Вами бойового наказу, вештаються на лінії фронту і б’ють байдики. Подальше перебування загонів на лінії фронту,
буде розглядатися як невиконання [поставлених завдань] ЦК [КП(б)У]!» [18, арк. 65 – 66 та зв.].
Разом із пасивністю та не бажанням виконувати завдання УШПР М. Наумов наголошував
на чванливості командира з’єднання ім. Хрущова: ««Генерел-майор» Шитов (потрібно сказати, що шитовці величають свого командира генерал-майором і все польське населення Людвипільського району вважає його генералом (насправді він мав лише орден ім. Богдана Хмель-
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ницького 1-го ступеня, який отримав 11 січня 1944 р. – С. А.)). Шитов має все необхідне, крім
бажання виконувати поставлене завдання і досвіду керівництвом військом і боєм, а також бажання попрощатися із веселою малиною безтурботного проживання за рахунок населення» [8,
с. 307].
Проблема з постачанням продовольства та боєприпасів стала причиною появи конфлікту
між І. Шитовим та іншим партизанським командиром – Андрієм Грабчаком. Наприклад, коли
в середині 1943 р. Тернопільське з’єднання відчувало нестачу боєприпасів, його командир намагався показати в «чорній фарбі» перед УШПР свого сусіда по лісу – А. Грабчака, партизани
якого частіше отримували із «Великої землі» зброю. У повідомленні від 4 червня І. Шитов писав
до Л. Берії: «Дуже обурює те, що нас обдурюють, заявляючи, що загін Буйного (Грабчак), який
носить Ваше ім’я, маючи 50 осіб, нічого не робить, щоденно отримує літаки, а наше з’єднання
нараховує 100 осіб, сидить і очікує» [19, арк. 58 зв.].
Дізнавшись про це повідомлення, А. Грабчак також почав обливати брудом І. Шитова, якого
звинуватив у тому, що серед його бійців діяв німецький агент під псевдом «Колесник». Однак,
як з’ясували партизани Тернопільського з’єднання, це свідчення бійці А. Грабчака «вибили»
із 15 річного юнака і воно не відповідало дійсності. Тому І. Шитов аби провчити А. Грабчака,
писав до УШПР: «Загін Буйного потрібно приєднати до одного із українських з’єднань, інакше
з ним можна мати великі неприємності» [19, арк. 70 та зв.; 22, арк. 86].
Аби відплатити кривднику, І. Шитов згодом надіслав Т. Строкачу викривальне повідомлення, де зазначив, що 22 червня 1943 р. партизани «Буйного» пограбували поляків, які проживали
на х. Помири Рокитненського району [20, арк. 41].
Відсутність достатньої кількості харчів спричинила новий конфлікт між партизанами
А. Грабчака та І. Шитова. Зокрема, 2 вересня 1943 р. група бійців з’єднання ім. Хрущова затримала та обеззброїла партизанів загону ім. Воссе із з’єднання А. Грабчака під час заготівлі
продовольства в районі торфорозробок Городницького району.
Після того як «Буйний» дізнався про цей випадок, то почав вимагати, щоб у його підпорядкування негайно повернули затриманих бійців. Крім того, він застеріг І. Шитова: «Попереджаю
Вас, що у випадку спротиву, доб’юся перед Москвою у стислий термін про прийняття мір по
відношенню до Вашого загону, який зриває велику політичну компанію по організації повстання великих партизанських загонів. […] У випадку не виконання Ви будете притягнуті до відповідальності УШПР» [20, арк. 46].
Напружені відносини між І. Шитовим та А. Грабчаком зберігались до кінця війни.
Посварився І. Шитов також із командиром 1-го Молдавського партизанського з’єднання Василем Андрєєвим, бійці якого, попри вимогу вийти на терен Молдови, дислокувалися в Городницькому та Ємільчинському районах Житомирщини у другій половині 1943 р.
Суперечка виникла з того, що після сутички із упівцями 25 жовтня 1943 р. у с. Лучиця партизани В. Андрєєва дібрали втрачену зброю бійців Тернопільського з’єднання. Незважаючи на
вимоги І. Шитова, вони так і не повернули трофеї [20, арк. 48].
Особливо погіршилися взаємовідносини між ними після того, як партизани загону ім. Лазо
Молдавського з’єднання були обеззброєні заставою шитовців у с. Нова Гута при заготівлі сіна.
Тепер І. Шитов вимагав від В. Андрєєва, аби той не надсилав своїх людей заготовляти харчі в
місце сталої дислокації його з’єднання, а шукав інших теренів, де міг би поповнити продовольчі
запаси [20, арк. 62, 64]. Аналогічну пропозицію він зробив також командиру загону ім. Хмельницького Б. Чубенку наприкінці 1943 р. А від очільників загону ім. Кармелюка із Кам’янецьПодільського з’єднання вимагав припинити грабувати партизанські родини [20, арк. 68, 71 та зв.].
Як бачимо, І. Шитов часто сварився з іншими партизанськими командирами, які діяли посусідству, через випадки мародерства та поповнення продовольчих запасів і фуражу в теренах,
що, на його думку, були підконтрольні лише його партизанам. Хоча бійці з’єднання ім. Хрущова
не краще поводилися з місцевим населенням. Зрештою, у цьому випадку відчувається слабкість
І. Шитова як командира, котрий не зумів створити в з’єднанні нормальні морально-психологічні
умови. Характерно, що на вимогу Д. Медвєдєва навести дисципліну, він так відповів: «Що Ви
хочете, щоб нас у першому ж бою вбили наші партизани?» [10, с. 152]. Своєю чергою, донесення командира Сумського з’єднання П. Вершигори доводять, що підлеглі І. Шитова у стосунках з
місцевими жителями заявляли: «Ми той загін, який бере все підряд»; «тітка відкривай шафу, ми
на операцію приїхали» [6, с. 187]. Згадуваний уже М. Наумов про шитовців писав так: «Живуть
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вони, очевидно, в задоволення […] мають багато різних делікатесів. Люди живуть не даремно:
менше всього думають, а ще менше – говорять про те, як виконати завдання» [8, с. 299].
Очевидно, що через відсутність достатнього авторитету серед партизанів І. Шитов не міг
вплинути на них, аби вони припинили грабунок мирного населення. У той час, як УШПР вимагав здійснювати диверсійно-розвідувальну діяльність у тилу Вермахту, його підопічні на «широку руку» грабували беззахисних жителів.
На перші факти дисциплінарних порушень шитовців зреагував очільник НКВС Л. Берія.
У надісланому на ім’я Й. Сталіна, В. Молотова та П. Пономаренка листу від 23 січня 1943 р.,
де повідомляв: «Особистий склад 12-го батальйону Сабурова [під командуванням І. Шитова]
займається розгулом, пияцтвом, тероризує та грабує прорадянсько налаштоване населення, до
того ж, родичів своїх бійців. На мої претензії комбат Шитов і комісар [Скубко] обіцяють припинити цю антирадянську роботу, але діють нерішуче, намагаючись прикривати осіб, які займаються бандитизмом» [1, с. 362–363].
Отримавши догану, І. Шитов спробував вгамувати своїх підопічних, проте проведена «виховна робота» зазнала фіаско. Підтвердженням цього є повідомлення у штаб Тернопільського
з’єднання командира загону ім. Сталіна Д. Панчука від 16 березня 1943 р.: «Я дуже незадоволений тим, що наші люди із деяких загонів, маються на увазі люди із загону Кірова, взяли в
селі Нова Гута у вдови М. Якубовської коня і в її сусіда коня і завели їх у сусіднє село Мокре,
продали їх за 4 літри горілки громадянину Багінському Франку […] Я думаю, що це, окрім загострення [відношення населення] до нас, більше нічого не дасть, факти багато разів перевірялися
і вважаються точними» [22, арк. 11 зв.].
Наприкінці цього ж місяця у штабі партизанського з’єднання з’явилися відомості, що група
бійців загону ім. Хрущова під час «господарської операції» в с. Курчинська Гута «забрала власність одного громадянина», а партизани із загону ім. Кірова відняли в с. Бронниця Городницького району вола, що «призвело до озлоблення населення до партизанів» [15, арк. 24, 30 та зв.].
Подібний випадок стався у квітні з одним із партизанів цього ж загону. В архівній справі
згадувалося: «Боєць п[артизанського] з[агону ім.] Кірова Потайчук Іван і ряд інших 19 травня
[1943 р.], будучи в с. Нова Гута у п’яному вигляді, робили ряд ненормальних речей, такі як: [у]
двох, ні в чому не винних, польських громадян забрали квартирні речі (розбомбили), в [іншого]
гро[мадя]нина забрали 32 кг. солі […] і поміняли на горілку жителям с. Клинове, які були з ними
в якості провідників» [22, арк. 56].
Звичайно, командир з’єднання І. Шитов вимагав від своїх підлеглих припинити розбій, проте, насправді через свій низький авторитет і нехтування вимог добору кадрів не міг реально
впливати на партизанів, тому дисциплінарні порушення траплялись і надалі. Аби змінити ситуацію, він почав застосовувати дисциплінарні покарання. Наприклад, «за безрозбірну, неправильну конфіскацію власності під час диверсійних операцій і за недисциплінованість» командира
групи розвідки М. Шуцького було звільнено з посади, а всі його підлеглі переводилися в підпорядкування іншій групі [15, арк. 108].
Подібні повідомлення надходили у штаб з’єднання й надалі, зокрема про те, що в загоні
ім. Кутузова вкоренилися «повна недомовленість у бойовій діяльності, зарозумілість, вихваляння, випадки пияцтва та повного розладу» [16, арк. 7].
У липні 1943 р. заступник командира з розвідки загону ім. Чапаєва Василюк інформував заступника з розвідки з’єднання Хроленка, що боєць Литвинчук, який перейшов на бік партизанів
із німецької поліції, систематично займався мародерством, «забираючи в населення різні речі,
продукти харчування, коней, худобу, яку пропиває і передає додому родичам у село Клинове».
Той же Литвинчук у с. Червона Воля реквізував збіжжя, а в мешканців с. Клинове забрав сорочки, хустки, ковдри. Ці «здобутки» партизан вимінював на спиртне [23, арк. 6].
Зрештою, недивними є спогади командира Вінницького з’єднання Я. Мельника, який, рейдуючи через Рівненщину, 15 серпня 1943 р. зробив запис у щоденнику: «У селі Томашгород догорали будинки. Я запитав місцевих жителів: «Хто спалив село?» Стоявший неподалік старий,
відповів, що два дні назад село спалили партизани під командуванням Шитова за те, що хтось у
селі у них вистрілив…» [7, с. 115].
Потрібно наголосити, що основними місцями здійснення «господарських операцій» шитовців були прилеглі до Житомирщини села Корецького та Людвипільського (Березненського) районів Рівненщини. Причиною цього стало те, що більшість сіл Городницького району,
підконтрольного радянським партизанам, були вщент спалені гітлерівцями в ході «відплатних
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акцій» за напади та диверсії «червоних» партизанів. Підтверджують це і спогади М. Наумова:
«Потрібно пройти через зону спустошення – Городницкий район, де всі села спалені німцями.
Ні продовольства, ні фуражу, [ні] квартир для розміщення людей немає. […] При таких умовах
легше було б маневрувати у багатих районах України, південніше асфальту Новоград-Волинський – Рівне. […] Гітлерівці незабаром після нашого відходу випалили всі села Городницького
району, створивши зону спустошення. Мертва тишина» [8, с. 288–289].
Дії партизанів І. Шитова на Кореччині, фактично, перетворювалися в терор проти місцевих
жителів, які підтримували упівців і, тому не бажали добровільно віддавати продовольчі лишки
«непроханим гостям». У відповідь радянські партизани застосовували насильство. Особливо в
цьому відзначався загін ім. Щорса на чолі з В. Саваніним. Наприклад, 27 жовтня 1943 р., під час
«господарської операції» в с. Більчаки та с. Дерманка, його бійці вбили 50 осіб, ще 20 – 25 поранили, а також спалили 200 будинків. А під час операції в с. Карпилівка, що на Рокитнівщині,
щорсівці вбили близько 100 місцевих жителів і спалили до 60 будівель [21, арк. 82, 84]. До речі,
комісар цього загону – І. Гітуляр – у своїх спогадах і слова не написав про згадані злочини [3].
Попри неодноразові вимоги припинити грабувати мирних жителів, такі випадки продовжували відбуватися. Так, 9 лютого 1944 р. у с. Куліковичі Маневицького району диверсанти В.
Коваленко та І. Молчанов незаконно забрали речі в жителів, а боєць Бегель, у свою чергу, почав
обмінюватися вилученими речами із згаданим В. Коваленком.
У результаті розслідування цього випадку командир з’єднання І. Шитов присудив розстріл
винним, проте, враховуючи «щире зізнання на допиті і сумлінне ставлення до своїх обов’язків»,
В. Коваленка та І. Молчанова відправили на п’ять днів сурового арешту з утриманням на гауптвахті, а бійця Бегеля позбавили волі лише на дві доби [17, арк. 102].
Такі «покарання» не були поодинокими і застосовувалися більшістю партизанських командирів, які «жалкували» своїх підлеглих, попри їх злочині дії. У свою чергу, партизани, бачачи,
що вони залишаються безкарними, продовжували порушувати дисципліну.
Справжньою проблемою, яка постала перед І. Шитовим, була наявність у рядових партизанів
«похідно-польових жінок» (ППЖ), що, в сукупності з ігноруванням канонів моралі, спровокувало процвітання статевої розбещеності і негативно вплинуло на боєздатність. Наприклад, командири взводів загонів ім. Хрущова С. Уфімцов та М. Малишев 17 липня 1943 р. під час бойової
операції в м. Городниця на «підставі сімейного обов’язку і залежності від жінок, під вплив яких
потрапили, проявили боягузтво і не виконали поставлених бойових завдань» [17, арк. 25–26].
Такий стан справ спровокував у середовищі з’єднання справжню «шлюбу реформу». Зокрема, І. Шитов наказав розірвати всі існуючі шлюби, які були між партизанами і партизанками,
незалежно від рангів та зайнятих посад, а також заборонив співжиття чоловіків і жінок. Прий
мати представниць «слабкої статі» у загони дозволялося лише у випадку, якщо вони можуть
виконувати бойові завдання [15, арк. 71–72].
Проте, партизани не квапилися виконувати накази І. Шитова. Наочним доказом цього є конфлікт, який виник між командиром та комісаром загону ім. Кутузова І. Гурьєвим та Н. Тинним.
Як випливає з архівних матеріалів, складні відносини між ними виникли через ревнощі до жінок,
що перетворилося на «прямий дебош та побої один одного». Зокрема, бійка, яка 14 листопада
1943 р., завершилася тим, що Н. Тинний навіть, спробував застосувати пістолет проти І. Гурьєва.
Звичайно, залишити без розгляду цей випадок І. Шитов не міг. Аби зміцнити дисципліну в
загоні ім. Кутузова, він відсунув подалі один від одного вищезгаданих «ловеласів». Комісара
Н. Тинного замінив К. Дюков, а командиру І. Гурьєву оголосили догану [15, арк. 137].
Аморальна поведінка командного складу фіксувалась і в інших загонах. Наприклад, розвідник Суслин згадував такі факти безчинства із боку командира та комісара загону «За Батьківщину!» – І. Шишка та Н. Чичби: «Уся трагедія відбулася, звичайно, за якихось жінок, одразу ж, не
встигнувши ще загін організуватися, ці жінки перетворилися в дружин командира [та комісара]
нашого загону. Одна з них […] у с. М[ала] Цвіля у шлюбі мала одну дитину, залишивши дитя,
пішла в партизанський загін, одразу ж знайшла іншого [чоловіка]. Друга [жінка] […] те ж не
хотіла нічого робити, опинилася в ліжку командира. Після цього майже кожен день командир
та комісар сумували від самотності в робочий час, милували[ся], супроводжуючи [це] поцілунками, і коли який-небудь середній командир входив із доповіддю в кімнату, бачив це, при виході говорив, коли закінчиться це б[абство] (!!!). Це всі можуть підтвердити […]. Уже заявляли,
що […] вони зв’язувалися з бабами тільки до першого бою […]. У випадку бою, під шумок цих
баб треба прибрати. Були випадки, що навіть при Депутаті (тут про С. Олексенка – С. А), без
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всякого сорому і поваги, як [до] представника Верховної влади, ці б[аби] сидять у командира та
комісара, кидаючи один одному любовні слова: «Коханий – кохана» [23, арк. 33–35 та зв.].
Інколи І. Шитов був суддею у конфліктах між партизанами. Зокрема, таку роль він виконував
під час з’ясування відносин між начальником Кам’янець-Подільського обласного штабу партизанського руху С. Олексенком та комісаром загону ім. Ворошилова Т. Кляцьким. Річ у тім, що
останній до вересня 1943 р. був комісаром Кам’янець-Подільського з’єднання ім. Жукова і через
певні «промахи» в роботі втратив посаду, перейшовши в підпорядкування І. Шитова. Тепер же
С. Олексенко вимагав від останнього, повернути його колишнього підлеглого, аби з ним поквитатися. Крім того, він нарікав, що в діях Т. Кляцького вкоренилася розпуста.
На цей запит обвинувачений відповів С. Олексенку в листі від 24 жовтня: «Ваші записки від
21.8.43 р. мене виводять із терпіння, я стаю дурнем і не знаю просто, що мені робити. Не розумію, чого Ви і Скубко (командир Кам’янець-Подільського з’єднання ім. Жукова – С. А.) хочете
від мене ? […]. Ви пишете мені записки: «Чи Ви будете комісаром, чи я [на] Ваше прохання (не
розумію яке ?) – задовольню і пошлю до баб». Не розумію до чого це? Живу з Марусею. Вона
працює в групі […]. Допомагає мені, а не бігає за мною хвостиком, не шукає по табору, як цуценя, не грає на патефоні в робочий і не робочий час, не вішається на шию коням, бійцям і навіть
собакам, як це роблять окремі заслужені дружини (маю на увазі Віру Скубко) […]. У дійсності
Маруся буде моєю не залежно від Вашої волі. Якщо Ви в цьому шукаєте причипи і не хочете,
щоб я був комісаром, на що я маю законне право […]. Можете мене зняти і послати диверсантом». Далі Т. Кляцький намагався переконати респондента у своїй безвинності : «В якому розумінні зв’язок з бабами [?]. Я веду себе більш етично, ніж більші керівники, які використовують
жінок, чоловіки яких працюють у цих же загонах, що і вони. Це я вважаю розпустою […]. Але
ще раз прошу, цінуйте людей і бачте їх такими, які вони є […]» [23, арк. 118 – 125 та зв.].
Як бачимо, більшість дисциплінарних порушень серед бійців І. Шитова виникали внаслідок слабкої політико-виховної роботи в партизанських загонах або ж її повної відсутності. В
основному порядок тримався завдяки «сильній руці» та авторитету командира, однак, у разі
відсутності цього, рядові бійці під виглядом бойових завдань вирішували свої особисті справи,
які часто перетворювалися в злочини проти місцевого населення. З іншого боку, за умов безкарності серед партизанів поширювалася статева розбещеність.
Ще одним дисциплінарним порушенням у середовищі «народних месників» було зловживання спиртними напоями, що І. Шитову не вдалося подолати. Бійці «червоної лісової армії»,
потерпаючи від стресів, шукали можливості відпочити від бойових буднів і робили це найлегшим чином, вживаючи спиртне. Досить часто вони втрачали міру і їхня поведінка перетворювалася на сп’янілий бешкет. Саме про такий випадок згадував у рапорті боєць загону ім. Кірова
В. Мамаєв: «25 квітня [1943 р.] ми отримали завдання разом із групою хлопців Кіровського загону спалити спиртзавод і взяти спирту […] ком[андир] взводу [Кінаш] […] у зустрічних жінок
замовив самогону […]. У вдалий момент, коли ми мобілізували молодих коней, то тов[ариш] Кінаш за ½ самогону наказав відпустити підводу […]. Коли завдання ми не виконали, то тов[ариш]
Кінаш на своїх бійців менше всього звертав уваги, тільки вирішував особисті інтереси, допиваючи самогон і після цього сварився зі всіма бійцями та командирами […]. Одного разу на хуторі
за Случем […] Кінаш, допившись до божевілля, переспав з [партизанкою] Московою, довго не
повертався на пункт збору. Коли за ним поїхали […], це вже пройшло 6 годин […] Кінаш [був]
досить сп’янілим. Коли командири заг[ону] питали[: «]Де ж Ви так довго були [?»]. То він почав вульгарною лайкою сваритися при бійцях командирів: «Ви – зрадники і т.д.». Дійшло до
того, що я наказав у сп’янілого ком[андира] взводу Кінаша забрати гвинтівку та гранати» [17,
арк. 24–25 зв.].
Інколи ж зловживання спиртним призводило до загибелі людей. Зокрема, штаб Тернопільського партизанського з’єднання дав завдання групі розвідників на чолі з М. Кащенко вийти
в район Шепетівки для здійснення підривної роботи на залізниці. Проте, не досягнувши місця
заданої дислокації, 20 жовтня 1943 р. у с. Красилівка Городницького району «червоні» почали
вживати алкоголь та вилучати у місцевого населення продукти, які ж потім обмінювали на самогон. Далі, «будучи сп’янілими, [партизани] почали сперечатися і битися між собою, хотіли
обеззброїти [бійця] Кучерука, але [він] обеззброїти себе не давав, кинувши гранату F-1. У цей
час Бугайов Федір Семенович із автомата застрелив Кучерука, але Кучерук встигнув кинути
проти бійців ще одну гранату і тяжко поранив трьох : Лавинського, Петровського і Дзогана.
[А також] легко поранив 2-ох».
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Характерно, що коли ж керівник цієї розвідувальної групи М. Кащенко повернувся в штаб
з’єднання, то намагався обдурити командування, скинувши відповідальність за інцидент на міфічного «зрадника». Проте, дізнавшись правду, І. Шитов вирішив розстріляти «горе-партизанів» [15, арк. 121].
Тяга до спиртного була чи не найпоширенішою причиною побутових конфліктів серед партизанів, адже під впливом «зеленого змія» останні робили необдумані дії. Одну таку ситуацію,
що сталася 12 листопада 1943 р. у загоні ім. Ворошилова оцінив партизан Погребенко: «Комбат
Мартинов у п’яному вигляді з нічого схватив мене за руху, ударив по шапці, шапка злетіла,
схопив за волосся і почав стягувати із коня, налаяв різними нецензурними словами, ображав і
називав мародером, грабіжником, бандитом. Тоді командир [наказав] своїм автоматникам заарештувати і роззброїти [мене]. Коли вартовий по гарнізону Тихонов попередив, щоб не заважали […] він [і] його насварив. [Так] нахабнів, що [сказав : «]Хочеш і тебе роззброю[!»]. Це все
було в присутності цивільних жителів і всього наряду […]» [24, арк. 26 та зв.].
Отже, І. Шитов намагався завжди відповісти на кривди, які йому завдавали інші партизанські
командири. Конфлікти, що виникали між ним та іншими партизанськими командирами, стали
виявом боротьби за терени, де можна було поповнити продовольчі запаси, а також ознакою
чванливості і непоступливості у спірних питаннях. До того ж, І. Шитов не виконував поставлених УШПР завдань, оскільки боявся передислоковуватися в місцевість, яка була опанована
українськими повстанцями, застосовуючи, так би мовити, «лісову тактику» і чекав приходу Червоної армії. Він намагався боротись із свавіллям своїх підопічних спочатку методами словесного впливу, а потім дисциплінарними покараннями, проте через слабкий авторитет вони його
не слухали. І. Шитов намагався подолати наслідки своєї бездіяльності на стадії формування
з’єднання, коли в партизани набирали будь-кого, аби тільки міг тримати зброю в руках. У результаті, особи, які мали б захищати мирних жителів, сприяти швидшому звільненню їх із під
окупації, перетворились у зграю злочинців, що представляли радянську владу в тилу.
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Андрей Сухих
Командир Тернопольского партизанского соединения им. Н. Хрущева И. И. Шитов: морально-психологический портрет
В статье составлен морально-психологический портрет Шитова Ивана Ивановича –
командира Тернопольского партизанского соединения им. Н. Хрущева. Показано, что он
конфликтовал с другими партизанскими командирами, которые действовали на Ровенщине и Житомирщине. Установлено, что И. Шитов подвергался критике Украинским штабом партизанского движения за невыполнение поставленных задач. Доказано, что в его
соединении не уделялось должное внимание морально-психологическому воспитанию партизан, что послужило причиной распространения мародерства, ограбление местного населения, злоупотребление алкоголем, половой распущенности, конфликтов среди партизан.
Ключевые слова: И. Шитов, Тернопольское партизанское соединение им. М. Хрущева,
УШПД, дисциплинарные нарушения, пьянство, грабеж, конфликты, партизаны.
Andrii Sukhykh
The commander of the Ternopil’ partisan unit named after
М. Khrushchov I. I. Shytov: moral and psychological portrait
In the article is formed moral and psychological portrait of Shytov Ivan Ivanovych – the commander of the Ternopil’ partisan unit named after М. Khrushchov. The conflicts with him and other
partisan commanders that operated on the Rivne and Zhytomyr districts are shown. I. Shytov had
criticized by the Ukrainian headquarters of partisan movement (USbPD) for non-performance of
military tasks. It has been proved that in the Ternopil’ partisan unit didn’t pay heed to moral and
psychological education of partisans. This was caused spreading of marauding, robberies of local
population, abuse of alcohol, sexual dissoluteness and conflicts between partisans. I. Shytov had
tried to overcome self-will of his fighters with methods of oral influence before applied to disciplinary punishments.
Key words: I. Shytov, Ternopil’ partisan unit named after М. Khrushchov, USbPD, disciplinary
violations, drunkenness, robbery, conflicts, partisans.
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УДК 94 (477) «1943/1950»

РІВЕНЬ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В 1943–1950 рр.
(НА МАТЕРІАЛАХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ)
Стаття присвячена аналізу матеріального становища сільського населення центральних областей України в роки відбудови економіки. Розглянуто вплив різних факторів на
матеріальне становище селян, а також джерела їхніх прибутків.
Ключові слова: соціально-побутова сфера села, селяни, колгоспники, період відбудови,
побут, добробут.

Рівень життя населення – надзвичайно складна соціально-економічна категорія, яка містить
безліч різнопланових показників, що так чи інакше характеризують матеріальний добробут, соціальне середовище, умови проживання та інші важливі аспекти людського життя. Дослідження
проблем соціально-економічного розвитку сільського населення в різні історичні періоди є надзвичайно актуальним, оскільки саме селянство є природною основою формування трудового
потенціалу, носієм самобутніх матеріальних, культурних, моральних надбань і традицій нашого
народу.
Суперечливі процеси розвитку аграрного сектора України та соціально-побутової сфери села
в 1943–1950 рр. і, зокрема, проблема якості життя українського колгоспного селянства в означений період із нових методологічних позицій проаналізовано у відповідних розділах другого
тому фундаментальної колективної праці «Історія селянства України» [4], колективній монографії «Економічна історія України» [3], колективній монографії «Повоєнна Україна: нариси
соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.)» [9; 10]. Окремі особливості повсякденного життя українських селян у досліджуваний період, причини невисокого рівня
життя сільського населення України цього періоду розглядають О. Перехрест [7], Л. Ковпак
[5], І. Рибак [10]. Метою публікації є вивчення чинників, які визначали матеріальне становище
сільського населення Центральної України в період відбудови економіки в 1943–1950 рр.
У 1943–1945 рр. в умовах триваючої війни матеріальне становище селян було надзвичайно
важким. Воно зумовлювалося не лише втратами, викликаними війною та окупацією, а й наслідком скорочення фондів споживання в колгоспах і різкого зменшення оплати праці колгоспників. Пояснювалося таке становище низкою причин. Збільшилися норми обов’язкових поставок
колгоспами державі сільськогосподарської продукції за умов суттєвого зменшення урожайності
й поголів’я худоби, а також видатки колгоспів за розрахунками з державою за всіма видами
постановок і позик; значна частка прибутків колгоспів ішла на відбудову зруйнованого під час
окупації господарства; збільшилися витрати колгоспів, що йшли на поповнення різноманітних
фондів. Зростання прибутків колгоспів гальмувалося також низькими заготівельними цінами
на сільськогосподарську продукцію. У середньому грошові прибутки колгоспів України в 1945
р. становили лише 56,5% від рівня 1940 р. Усе це зменшувало відсоток відрахування коштів на
оплату трудодня під час розподілу прибутків колгоспників. Оплата праці колгоспника в центральних областях України не відрізнялася від загальноукраїнського рівня й була нижчою, ніж
до війни. Так, у 1944 р. середня оплата трудодня на Київщині становила 1,1 кг зерна і 0,72 крб.
грошима, а частина колгоспів зовсім не здійснювала грошової або натуральної оплати праці
колгоспників. Питома вага прибутків за працю у колгоспі в сукупному доході сім’ї колгоспника
становила загалом не більше 20,3% грошових доходів і 37,7% доходу зернових. Це значною
мірою підривало матеріальну зацікавленість колгоспників у результатах своєї праці в колгоспі. Селяни отримували принаймні у 2–3 рази менше продуктів за трудоднями, ніж робітники і
службовці за картками, тому були кровно зацікавлені в розвитку присадибного господарства.
Прагнення ж селян усіма засобами збільшити свої присадибні ділянки відповідно до постанови
ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 27 травня 1939 р. «Про заходи по охороні громадських земель колгоспів від розбазарювання» трактувалося владою як розбазарювання, розкрадання колгоспної
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землі. За відомостями, отриманими з низки районів Київської, Кіровоградської, Полтавської,
Дніпропетровської областей, у такий спосіб було «розбазарено» 649,1 тис. га. Тому вилучення
земельних надлишків стало для радянської влади на завершальному етапі війни актуальним завданням. Органи Наркомзему і Держконтролю УРСР провели спеціальні ревізії в колгоспах.
На середину 1945 р. перевірки з обмірами земельних наділів та приведенням розмірів присадибних ділянок селян до норм, передбачених Статутом сільськогосподарської артілі відбулися
в Полтавській області в усіх 2459 колгоспах, у Київській – у 1932 колгоспах із 2349, у Кіровоградській – у 1592 колгоспах із 1718, у Дніпропетровській – у 1338 колгоспах із 1682 [11, арк.
10; 12, арк. 18; 2, арк. 10–11].
Виступаючи за «впорядкування землекористування» селянськими дворами, держава виходила не тільки і не стільки з необхідності збереження громадських земель колгоспів. Адже йшлося
про повернення колгоспам усього декількох гектарів земельних угідь, тоді як вони мали у своєму розпорядженні сотні гектарів, які, до того ж, часто не використовувалися повною мірою.
Перевищення розмірів присадибних ділянок заборонялося насамперед тому, що це порушувало
співвідношення між працею на громадській і особистій землі, а в період сільськогосподарських
робіт відволікало робочу силу з колективного господарства. У 1944–1945 рр. посіви на присадибних ділянках колгоспників значно перевищили довоєнні розміри. У завершальний період
війни особисте господарство стало для колгоспників основним, адже громадське господарство
не задовольняло потреби селян і не компенсувало трудові затрати.
Залежність селянина від підсобного господарства посилювала його зв’язок із ринком. Особисте господарство давало картоплю, овочі, молоко, м’ясо, яйця, але не могло забезпечити повністю потребу у хлібі. Доводилося йти на базар ще й тому, щоб отримати гроші для сплати
грошового податку. При цьому варто зазначити, що в 1944–1945 рр. ціни на колгоспному ринку
порівняно з 1940 р., значно зросли, але купівельна спроможність карбованця падала, продавати
товари було невигідно. У цій ситуації колгоспники віддавали перевагу продуктообміну. До всього цього додавалися проблеми та труднощі, пов’язані з побутовим обслуговуванням сільського
населення. В умовах війни воно фактично було згорнуто. Кустарі-одиночки, які працювали в
деяких селах, не могли задовольнити величезний попит на побутові послуги сільських жителів.
За цих умов вирішення проблеми побутового обслуговування значною мірою залежало від відновлення роботи промислових комбінатів системи Наркомату місцевої промисловості УРСР та
підприємств і майстерень промислової та інвалідської кооперації, підпорядкованих Укооппромраді та Укоопінраді. Вже на кінець 1945 р. у Київській області функціонували 50 промислових
комбінатів із 378 майстернями та цехами, у першій половині 1946 р. у Дніпропетровській області – відповідно 40 із 346, у Кіровоградській – 30 із 261, у Полтавській – 30 промислових комбінатів із 314 майстернями та цехами. Вони виробляли різноманітні товари широкого вжитку та
надавали послуги населенню [15, арк. 7; 14, арк. 4–5].
Однак загалом це суттєво не позначилося на рівні побутового обслуговування селян. Поперше, обсяги наданих послуг були ще незначними і набагато меншими, ніж у довоєнний період. Так, якщо в 1940 р. промкомбінати Київщини випустили валової продукції та надали послуг населенню на суму 73 689 тис. крб., то за 1943 р. – по лютий 1945 р. включно – лише на
20 418 тис. крб. У Дніпропетровській області ці показники за той же період становили відповідно 20 479 тис. крб. і 11 411 тис. крб., Полтавській – відповідно 15 267 тис. крб. і 9927 тис.
крб., Кіровоградській у 1940 р. – 8879 тис. крб. і за 1944 р. – лютий 1945 р. – 2389 крб. [13, арк.
75 зв.]. По-друге, згадані промкомбінати розташовувалися переважно в районних центрах і селяни часто не мали можливості, часу і транспорту, щоб скористатися їхніми послугами. За цих умов
сільським жителям не залишалось нічого іншого, як перейти на побутове самообслуговування.
У домашніх умовах, використовуючи підручні засоби вони пряли, ткали полотно, вичиняли шкіру, виготовляли та ремонтували одяг, взуття тощо. Відсутність торгівельного та побутового обслуговування створювала для мешканців сіл неймовірні труднощі в повсякденному житті.
Після завершення війни матеріальне становище селянства центральних областей України залишалося важким. У повсякденному побуті постійно відчувалася нестача найнеобхіднішого.
Аналізуючи причини невисокого рівня життя населення України в повоєнний час, слід звернути
увагу на те, що головними з них були не лише наслідки війни, а й існування адміністративнокомандної системи, яка, формуючи державний бюджет, перерозподіляла кошти передовсім на
користь важкої промисловості та військових програм, нехтуючи соціальними потребами, поліпшенням добробуту народу, виробництвом товарів широкого споживання. Добробут, по суті,
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штучно підтримувався на дуже низькому рівні, аби лише не спровокувати вибуху соціального
невдоволення.
Після війни колгоспи були економічно ослаблені, оплата праці в них була чисто символічною
(як тоді говорили селяни: працюємо просто «за палички»). Кількість грошей і продуктів, що
виділяли для оплати праці колгоспників, в областях істотно відрізнялася. Існувала й велика розбіжність усередині областей і районів. Це було прямо пов’язано з заготівельною політикою держави. Більше того, передові колгоспи після виконання державних планів отримували підвищені
податкові завдання, що призводило до зубожіння і цих господарств, а значить позначалось і на
становищі селян. Тобто оплата праці колгоспників не була пов’язана з кінцевими результатами
діяльності окремого колгоспу.
Загалом у центральних областях України після війни сума для оплати праці колгоспників
була нижчою, ніж у довоєнний період. Якщо в 1940 р. на грошову оплату трудодня тут витрачено 47,9 % загального прибутку колгоспів, то в 1950 р. – 38,4 %. Інтенсивна колгоспна праця з
року в рік усе більше знецінювалася, її оплата ставала формальною. У цих умовах селяни змушені були розвивати своє особисте господарство, яке після війни виявилося для них основним
джерелом існування [18, арк. 151–152].
У 1946 р. скасовано воєнний податок, але діяв сільськогосподарський податок, який у 1948 р.
був значно збільшений. Для того, щоб зменшити податок, колгоспники скорочували поголів’я
худоби, вирубували фруктові дерева, займали присадибні ділянки менш прибутковими (з точки
зору оподаткування) культурами [6, с. 227, 210].
Окрім сільськогосподарського податку, колгоспний двір щорічно виплачував платежі з самообкладання, податок на неодружених і малосімейних. У більшості колгоспів ці платежі набагато
перевищували грошову частину прибутків сімей колгоспників від громадського господарства.
На жаль, ми не маємо даних про сукупний грошовий прибуток і грошові витрати колгоспної
сім’ї за роками всієї п’ятирічки, однак зіставлення натуральних і грошових надходжень із податками, а також мінімальними витратами переконує в тому, що особливих можливостей для
маневру селяни не мали [6, с. 128].
Грошова частини бюджету сім’ї колгоспника центральних областей України, що, як і в усій
республіці, у 1946 р. складалася на 2% з грошей, отриманих за роботу в колгоспі за трудоднями і
додаткової оплати праці, на 11% – за роботу в державних і кооперативних організаціях, включаючи МТС, на 8% – від пенсій, на 65% – з грошей, одержаних від здачі та продажу худоби, птиці,
продукції сільського господарства та полювання, на 14 % з інших джерел, як-от виконання кустарно-ремісничих робіт, надання допомоги окремим особам – односельчанам, знайомим. Ключову роль у грошовому бюджеті колгоспної сім’ї відігравали прибутки від реалізації продуктів
особистого присадибного господарства. Багато сімей колгоспників були пов’язані єдиним бюджетом із родичами, що тимчасово проживали в несільській місцевості [17, арк. 34].
Ціною величезних зусиль знесилене роботою, напівголодним існуванням село продовжувало
виконувати в післявоєнний період плани державних хлібозаготівель, норми яких були економічно необґрунтованими. Лише з весни до жовтня 1946 р. в Україні було прийнято більше десяти
постанов, що стосувалися хлібозаготівель. У них затримка здачі хліба державі оголошувалася
злочином. Нормою життя стало застосування адміністративних і судових заходів. Широко використовували при цьому 58 статтю Карного кодексу, під яку можна було підвести будь-який
злочин: від «саботажу» хлібозаготівель до «злочинного» збирання в полі колосків людьми, які
пухли від голоду. Уже навесні 1946 р. у ряді районів України почалися серйозні продовольчі
ускладнення, насувався голод. Причини голоду 1946–1947 рр. слід шукати не лише в обмеженості матеріально-технічних ресурсів сільського господарства чи в несприятливих погодних
умовах, а й, передовсім, у стані економічних відносин і соціальних умов на селі. Серед багатьох
причин виникнення голоду визначальною була сталінська політика хлібозаготівель. 27 вересня
1946 р. Рада Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) ухвалили постанову «Про економію і витрачання хліба в Україні», згідно з якою було визнано за необхідне зменшити витрати державних хлібних
ресурсів, звузити і до того обмежений контингент сільських жителів, які користувалися державною допомогою, зокрема, працівників шкіл і клубів, медичних установ, зняти з пайкового
забезпечення хлібом у містах і робітничих селищах частину непрацюючих дорослих утриманців та урізати норми видачі хліба за картками. Для економії хліба було знято з державного постачання робітників і службовців радгоспів. У ході виконання цієї постанови лише в районах
Полтавської області до 20 листопада 1946 р. було знято з оплати трудоднів 4826 осіб, відібрано
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в колгоспників, робітників і службовців 47 015 га землі, а також майна, худоби, грошей на суму
1 565 333 крб. [1, с. 9].
Партійні та радянські органи примушували голів колгоспів брати додаткові підвищені
зобов’язання з поставок хліба державі. Не всі мовчки погоджувалися з цим. «Як ми будемо
брати зобов’язання про дострокове виконання плану хлібоздачі, коли не маємо хліба», – заявив у бесіді з представником райкому партії голова колгоспу «Червоний прапор» с. Хайнівка
Олександрівського району Кіровоградської області Назаренко. У відповідь на це райком партії
вдався до скрупульозної перевірки діяльності цього голови колгоспу.
Загроза невиконання завдань та тиск центру штовхали обласні владні структури на репресивні заходи щодо працівників районної ланки. Голову колгоспу ім. ХІІ партз’їзду Дніпропетровського району Д. Марченка було притягнуто до судової відповідальності за видачу колгоспниками в рахунок авансу на трудодні й витрати на внутрішньогосподарські потреби 30 ц
зерна, а також «розбазарювання» хліба через дозвіл дітям колгоспників збирати колоски і «допущення» таким чином «великих втрат врожаю» [1, с. 10]. Одне з останніх місць у республіці
за виконанням плану хлібоздачі посідали в жовтні 1947 р. колгоспи Кіровоградської області й
особливо Компаніївський, Аджарський, Червонокам’янський, Новогеоргієвський, Новогородківський, Волинський, Петровський райони. У колгоспах області 40% працездатних селян не
виходили на роботу через фізичну слабкість унаслідок голоду [16, арк. 2].
Про трагічну ситуацію, яка склалася в селах центральних областей України, свідчили численні
листи сільських трудівників із проханням про допомогу, спрямовані в республіканські й союзні
органи влади, особисто М. Хрущову і Й. Сталіну. Цензура МДБ УРСР у процесі перегляду поштової кореспонденції лише у квітні-травні 1946 р. виявила тисячі листів від цивільного населення зі скаргами на продовольчі труднощі, опухання та смертність від голоду. У Київській області
було виявлено 3557 скарг, Кіровоградській – 2815, у Полтавській – 1600 скарг. Житель с. Шубівка Кагарлицького району Київської області Сіроштан писав: «У нашому селі стан жахливий.
Люди голодують. Є багато опухлих від голоду. Нема ні хліба, ні картоплі». Мешканець с. Подобна
Маньківського району Пороховський у листі від 5 квітня 1946 р. повідомляв: «Працюю у колгоспі,
тепер проходить посівна кампанія. На полі готують їжу для тих, у кого дома нічого немає. Починається голод, люди помирають з голоду» [1, с. 27]. В інших листах автори повідомляють про те що
вони потребують хліба та інших продуктів, тому що на вироблені трудодні в колгоспі їм не видано
належної норми хліба. В. Ф. Ситник з с. Завадівка Кіровоградського району в листі від 21 квітня
1946 р. скаржився: «Працювали цілий рік, заробили багато трудоднів, залишилися на весну напівроздягнені, без шматка хліба, не знаю, як далі жити, доведеться пропадати від голоду» [1, с. 29–30].
У наступні місяці кількість таких нарікань тільки зростала. Так, житель с. Березна Володарського
району Київської області Цимбалюк у листі від 12 липня 1946 р. пише: «Хліба, мабуть, не дадуть,
бо все засохло і згоріло, як на полі, так і на городі. Хліба немає, картоплі немає і, мабуть, не буде.
Люди працюють, а хліба не дають. Краще здохнути і не бачити голоду, ніж жити і голодувати.
Передбачається 1933 рік». Житель с. Германовка (нова назва села – Красне) Обухівського району
Київської області Х. Ковтун у листі від 14 липня 1946 р. писав: «Урожай поганий, все вигоріло.
З колгоспу нічого не отримали. Багато хто і тепер не бачить хліба. Помирати від голоду не хочеться. Буде так, як було у 1933 році». Жителька с. Антонівка Букського району Н. Е. Мельник у листі
від 10 липня 1946 р. повідомляла: «Урожай поганий, все згоріло. Хліба, картоплі немає. У минулому році бідували і у цьому будемо мучитися. Життя важке. Люди втрачають розум. Вже три жінки
втратили глузд». Жителька с. Глибочок Тальнівського району Загородня у листі від 19.07.1946 р.
пише: «У нас велика посуха, все згоріло, не знаю, як доведеться жити далі. У нашому селі люди
дуже худі, а у інших – навіть попухли. Багато хто тікає, настав 1933 рік» [1, с. 82].
Рятуючись від голоду, багато сільських мешканців цілими сім’ями самовільно залишали колгоспи й подавалися до міст у пошуках будь-якої роботи, виїздили в західні області України. Так,
згідно з інформацією Львівського обкому партії до ЦК КП(б)У, влітку 1946 р. значно збільшився наплив колгоспників у райони Львівської області зі східних та центральних областей України, особливо Дніпропетровської, Полтавської. Прибулі особи зазвичай мали на руках видані
правліннями колгоспів документи, які засвідчували, що вони є колгоспниками. Прибулі в села
Львівської області колгоспники купували за гроші або обмінювали на одяг хліб, крупи, картоплю, інші продукти і, пробувши 2–3 місяці, поверталися назад до місця проживання [1, с. 31].
Особливо посилився самовільний відхід селян із сіл узимку та навесні 1947 р., у найголодніший період. Чимало селян, не залишаючи місць проживання, кидали роботу в колгоспах
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і працевлаштовувалися на підприємства та в установи, де гарантувалася карткова система забезпечення продовольством. Це явище було настільки масовим, що в березні 1947 р. з цього
приводу на місця направлено директивного листа, у якому керівникам підприємств, установ і
організацій заборонялося брати на роботу колгоспників, які не мали відповідних письмових дозволів правлінь колгоспів.
У наступні роки п’ятирічки державна аграрна політика залишилась без змін: повним ходом
провадилися грабіжницькі хлібозаготівлі, зберігалася по суті, податкова форма заготівлі іншої
сільськогосподарської продукції, коли заготівельні ціни на неї не покривали собівартості; вилучалися кошти із села на потреби промисловості; зберігалися фактично неоплачувана праця колгоспників у громадському секторі, посилювався податковий тиск на присадибні господарства.
У грудні 1947 р. було відмінено карткову систему та проведено грошову реформу. Механізм
зниження цін базувався на вилученні державою продукції сільського господарства за низькими
заготівельними цінами через систему обов’язкових поставок із колгоспів і особистих господарств громадян, а продавалася вона за відносно високими роздрібними цінами. Реформа призвела до зменшення майже як удвічі цін на основні сільгоспродукти, що не покривало витрат
на їх виробництво. І кожне наступне зниження державних роздрібних цін відповідно знижувало
ціни на колгоспних ринках. Таким чином, «ножиці» між регулярним зниженням ринкових цін і
настільки ж регулярним підвищенням грошових податків (механізм, штучно створений державою) призводили до того, що обсяги продажу продуктів, вироблених в особистих господарствах,
з року в рік зростали. Тобто, зниження цін проводилося цілком за рахунок села, перенапруження
сил колгоспників і мало наслідком погіршення їхнього матеріального стану.
Прикладом недосконалості системи матеріального заохочення сільських трудівників, а також адміністрування, порушення «соціалістичної законності» можуть вважатися указ Президії
Верховної Ради СРСР від 2 червня 1948 р. «Про виселення з Української РСР осіб, які злісно
ухиляються від трудової діяльності в сільськогосподарському виробництві та ведуть антигромадський, паразитичний спосіб життя» й постанова Ради міністрів СРСР про порядок його застосування. Вони надавали право колгоспникам вирішувати на колгоспних зборах питання про виселення за межі України осіб, які в господарствах не працювали або не виробляли обов’язкового
мінімуму трудоднів. Невиконання мінімуму трудоднів каралося засланням на термін до 8 років
[16, арк. 23]. Лише за період від 2 червня 1948 р. до 15 вересня 1948 р. в Україні компартійними
та владними структурами проведено понад 10 тис. колгоспних зборів з питань зміцнення трудової дисципліни й організації праці з застосуванням заходів, передбачених указом від 2 червня
1948 р. Збори колгоспників було проведено у 536 з 1633 колгоспів Дніпропетровської області,
у 804 з 1724 колгоспів Кіровоградської, у 455 з 2344 колгоспів Київської, у 917 колгоспах Полтавської області. Виселено за рішенням колгоспних зборів 676 осіб у Дніпропетровській області,
867 – у Київській, 429 – у Кіровоградській, 228 – у Полтавській [17, с. 71].
Проводячи колгоспні збори, місцеві керівники запрошували на них представників районної
номенклатури, працівників МВС, доводячи відданість політичній системі. У багатьох колгоспах
збори з обговорення указу відбулися не так, як це планувала місцева й республіканська влада.
Колгоспники під час голосування утримувалися або навіть голосували проти виселення односельчан, заміняли виселення попередженням. Траплялися, щоправда, випадки і зведення особистих рахунків, і пошуки «цапів відбувайлів».
Місцева влада рапортувала центру про викликану постановою «нечувану трудову активність» колгоспників. Люди, боячись потрапити до «чорного списку», негайно виходили на роботи. Прагнучи уникнути репресій, на колгоспну роботу виходили навіть інваліди й підлітки.
У ряді колгоспів місцеве керівництво виявилося просто непідготовленим до такої активності
своїх колгоспників, у результаті багатьох із них навіть не змогли забезпечити роботою. Однак,
насправді, каральні заходи не призвели до зміцнення трудової дисципліни, не змогли придушити
селянський опір системі безкоштовного використання трудових ресурсів села. Влада змушена
була помалу згортати карну практику [17, арк. 43]. Поступово цей указ через його очевидну абсурдність, примітивність, нагальну потребу пошуку інших засобів стимулювання до праці перестав застосовуватися.
Застосовані наприкінці 1940-х рр. урядом репресивні заходи щодо зміцнення колгоспно-радгоспного ладу тільки пришвидшили кризу в сільському господарстві. Основа сільського господарства України – виробництво зерна – перебувало у стані стагнації. Якщо в 1913 р. в Україні
вирощувалося 23 157 тис. т зернових, то 1950 р. – 20 448 тис. т (середньорічний збір зерно-
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вих у 1946–1950 рр. становив 16 908 тис. т). При цьому пересічно за 1946–1950 рр. держава за
обов’язковими поставками викачувала з села щороку 7728 тис. т зерна. Ураховуючи, що на душу
населення в 1950 р. припадало 554 кг, то на потреби селян, включаючи насіннєвий фонд, фуражне зерно, страхові фонди й видачу на трудодні, залишалося ледве 255 кг. Це напівголодний мінімум. Адже для задовільного забезпечення раціональних потреб людини потрібно було не менше
1000 кг зерна на душу. За висловом українського дослідника В. В. Калініченка, над українським
селом у повоєнні роки постійно нависала примара голоду.
Найбільша частина грошового прибутку селянської сім’ї йшла на харчування. Висока питома
вага затрат на харчування, тобто на підтримання фізіологічної діяльності організму, спричинила
ситуацію, за якої про інші потреби й запити (одяг, взуття, будівництво і ремонт житла, предмети
домашнього вжитку), не кажучи вже про культурні (придбання книг, передплата журналів, газет,
відвідування кіно), особливо в голодних 1946–1947 рр. не могло йтися. Рівень споживання дещо
збільшився лише в 1950 р., однак, потреби колгоспної сім’ї внаслідок обмеженості бюджету та
браку товарів на ринку задовольнялися далеко не повністю.
Отже, неефективність системи планування й управління, відсутність матеріальних стимулів
і примусовий характер праці, обмеження прав призвели до відчуження селянина від землі та
результатів його праці. Аграрна політика радянської держави повоєнних років (і не лише повоєнних) була антиселянською, спрямованою на викорінення товарно-грошових відносин, носіями
яких було селянство. Вона призвела до голоду на селі, знелюднення села і врешті-решт стала
однією з основних причин економічної кризи, яку переживало тодішнє суспільство.
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Материальное положение сельского населения центральных
областей Украины в 1943–1950 гг.
Статья посвящена отдельным аспектам материального положения сельского населения центральных областей Украины в период восстановления экономики. В ней рассмот-
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рено влияние различных факторов на материальное положение крестьян, а также источники их доходов.
Ключевые слова: социально-бытовая сфера села, крестьяне, колхозники, период восстановления, быт, благополучие.
Tetyana Tereshchenko
Standard of living of rural population central areas of Ukraine
(years 1943–1950)
The article analyzes the material position of the rural population of the central areas of
Ukraine during the period of re-establishment of the economy (1943–1950) on the basis of numerous literature and unpublished sources. The influence of different factors on the financial position
of the villagers and the main sources of income were investigated. Its results gave the author an
opportunity to make a general conclusion, that the chief causes of the Central Ukraine village
social sphere low level development at the reconstruction period were not only the consequences
of war, but also the existence of the administrative-command system which, while forming state
budget, would re-distribute the funds for the profit of heavy industry, neglecting village natives’
social needs as well as folk welfare improvement.
Key words: the village social sphere, the village natives, the country renewal and development
process, the reconstruction period, the social-living network, the folk welfare improvement.
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РЕНЕСАНС УГКЦ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ І ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
НАПРИКІНЦІ ХХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
У статті проаналізовано процеси ліквідації царським режимом УГКЦ в Поділлі – Подільській губернії (тепер – Хмельницька обл.) наприкінці ХVІІІ ст. – у перших десятиліттях ХІХ ст. та її відродження у 1990-х рр. – до відновлення у лютому 2016 р. Кам’янецьПодільської єпархії, а також – ліквідація УГКЦ в галицькому регіоні сталінським режимом
у другій половині ХХ ст. та її ренесанс наприкінці 1989 р. – до утворення ТернопільськоЗборівської митрополії у грудні 2011 р. та її діяльність до березня 2016 року.
Ключові слова: УГКЦ, митрополія, єпархія, деканати, парафії, населені пункти, Поділля, священики.

Проблема відносин між Церквою і державою (в цьому контексті – між Українською Греко-Католицькою Церквою і Російською імперією, згодом Радянським Союзом) є актуальною і
для сьогодення, бо крізь ретроспективну призму дозволяє глибше зрозуміти причини і наслідки
апогеїв і перигеїв зазначеної конфесії та її активний чи пасивний теперішній розвиток у галицькому та подільському регіонах на звуженому конкретному прикладі, відповідно Тернопільської
і Хмельницької областей.
Наукова новизна статті ґрунтується на тому, що в публікації вперше досліджено процеси
відродження греко-католицизму, з одного боку, у Хмельницькій області аж до відновлення
Кам’янець-Подільської єпархії, а з другого, – у Тернопільській області аж до утворення Тернопільсько-Зборівської митрополії, а також розкрито (у статистичному вимірі) конфесійні трансформації духовенства і парафій РПЦ (УПЦ МП) в УГКЦ та утворення парафій греко-католицьким духовенством у 1989-1991 роках у зазначених областях.
Об’єктом дослідження є процес відродження й організаційного структурованого становлення УГКЦ у 1989-2016 рр. у Тернопільщині і Хмельниччині, а предметом – ліквідація
греко-католицизму в зазначених теренах до його відновлення наприкінці ХХ – на початку
ХХІ століть. Полівекторний аналіз цих процесів становить мету дослідження і статті.
Переведення у 1700 р. Йосифом Шумлянським Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії із
православ’я до Унійної Церкви не означало тотального й одночасного впровадження греко-католицизму в Поділлі. Так, тільки в 1702 р. до Унійної Церкви перейшла перша парафія у с. Кульчіївці Кам’янецького повіту, а в 1707 р. – постав перший монастир оо. Василіян у м. Сатанів. У
наступні роки цей процес поступово активізувався, але активної динаміки він набув після Замойського синоду 1720 р. Тож, у другій половині ХVІІІ ст. у Подільському воєводстві вже діяли
562 унійні парафії і 18 монастирів ЧСВВ. Власне, оо. Василіяни були промоторами активізації
серед греко-католицьких вірних душпастирства, освіти, місійних реколекцій, оберігали їх від
латинізації й ополячення, а також одночасно надавали їм і Церкві українських національнопатріотичних рис.
Напередодні першого поділу Речі Посполитої УГКЦ нараховувала вісім єпархій: Київську
митрополичу, Львівську, Луцьку, Перемишльську, Холмську, Володимирську, Пінську і Полоцьку, які сумарно налічували 9452 парафії, 150 монастирів ЧСВВ і майже 4 млн вірних [1,
s. 54], із них у кордонах Австрійської імперії було 3517 парафій, Прусії – 70, Російської імперії – 5865 [2, s. 15-16]. До Львівсько-Кам’янецької єпархії належали території Галичини і Поділля у яких діяли 2508 парафій, із яких 712 [2, s. 15-16] знаходились у Поділлі (Подільській
губернії). За іншими даними, зазначена кількість парафій входила в дещо іншу загальну чисельність парафій УГКЦ на 1772 рік, а саме 4034 парафії [2, s. 15-16], які діяли на українських правобережних землях, які після трьох поділів Речі Посполитої захопить Російська імперія.
Після другого поділу Речі Посполитої у 1793 р. учасниками якого були Прусія і Російська імперія, вже того ж року імператриця Катерина ІІ ініціювала заснування «Місійного товариства»,
© Ярослав Стоцький, 2016

122

ISSN 2409-6806. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

яке повинно було возз’єднати греко-католиків на захоплених імперією землях із Російською
Православною Церквою. Очолив Товариство й акцію возз’єднання єпископ Мінський Віктор
Садковський. Його діяльність призвела до того, що вже в 1795 р. до РПЦ було приєднано понад 1 млн вірних, 1032 священики і 1700 парафій, а через рік у підпорядкуванні РПЦ було два
мільйони колишніх вірних УГКЦ, ще майже тисячу парафій і 500 священиків та зліквідовано
всі греко-католицькі єпархії на захопленій імперією українській і білоруській територіях, за винятком Полоцької єпархії, яка згодом підлягла реорганізації.
Таким чином, після закінчення останнього поділу Речі Посполитої Російська імперія загарбала все Правобережжя. Зокрема, Берестейську, Пінську, Володимирську, Луцьку, частину
Холмської єпархій, а також 800 парафій, які належали до Львівсько-Кам’янецької єпархії [3,
s. 265], тобто ті, які знаходилися у Поділлі, але слід відмітити, що зазначена чисельність парафій
дещо не співпадає із поданими вище даними о. професором Мар’яном Радваном. Та це ще не
була остаточна ліквідація греко-католицизму на Правобережній підросійській Україні, у т. ч. у
Поділлі.
За імператора Павла І було деяке пом’якшення акції т. зв. возз’єднання і відновлено в 1798 р.
дві єпархії УГКЦ: Луцьку (у її підпорядкування увійшли парафії Поділля, Волині й Київщини)
і Берестейську (для парафій на західних білоруських землях і у Литві, а залишена Полоцька –
охоплювала решту Білорусії). Разом у них налічувалося майже 1400 тис. вірних, 1388 парафій і
94 монастирі ЧСВВ [4, с. 97], за іншими даними – 80 монастирів [5, s. 258].
За Олександра І ці єпархії, за його указом, творили з 1806 р. т. зв. «Митрополію всіх з’єднаних
у Росії». Незадовго до цього указу, у 1803 р., безпосередньо в Луцькій єпархії, на яку акцентуємо, бо в її склад входило Поділля, налічувалося 176 парафій, із яких 163 знаходилися на Волині, 8 – на Київщині і тільки 5 – на Поділлі, окрім того в цій єпархії було майже 95 тис. вірних,
195 парафіяльних і 594 безмісних священиків [6, s. 60-71]. Після акції возз’єднання наприкінці
ХVІІІ ст. проведену В. Садковським, на Поділлі залишилися діючими тільки 5 парафій. Вони
не могли, через таку чисельність, задовольнити духовні потреби всіх віруючих греко-католиків
Поділля, тому здійснювали свої духовні потреби у костьолах, де їм духовну опіку надавали
безмісні священики УГКЦ. Але невпинне оправославнення греко-католиків призвело до зменшення їхньої чисельності, тож на 1839 рік їх налічувалося тільки 1324 вірних, значна кількість
із яких була сконцентрована в парафії Кам’янець-Подільська, при церкві, яку у 1820-х роках їм
передали вірмени [7, с. 97].
Із приходом до влади у 1825 р. Миколи І активізувалися процеси щодо остаточної ліквідації
УГКЦ в правобережній українській і білоруській підросійських територіях. Цей процес тривав
у 1827-1839 роках і базувався на детальному плані, розробленому за дорученням Миколи І,
єпископом Йосифом Семашком. Унаслідок плану Семашка щодо ліквідації УГКЦ було знищено
на Правобережжі Чин Святого Василія Великого, а його майно передано у фонд держави або
РПЦ; усі греко-католицькі богословські школи і семінарії, парафії перейшли в підпорядкування
РПЦ, возз’єдналися із московським православ’ям 1305 священиків, 1,5 млн вірних, але майже
500 священиків відмовилися від возз’єднання, із них 160 [8, с. 295] було вислано на каторгу
в Сибір, а решту вивезено і розселено в європейській частині Росії (Курськ і сусідні регіони).
12 лютого 1839 року в Полоцьку відбувся т. зв. собор греко-уніятського духовенства, на якому
було проголошено «Акт возз’єднання», що означало офіційну ліквідацію діяльності УГКЦ на
Правобережній Україні.
Однак слід відмітити, що в титулуванні владик Львівської єпархії УГКЦ завжди було окреслено територію їхньої єпархії. Так, у 1700 р., перевівши єпархію до Унійної Церкви, владика
Йосиф Шумлянський мав титул Львівсько-Галицько-Кам’янецький єпископ. Цей титул носили і
його наступники. Коли 24 лютого 1807 року Папа Пій VII видав буллу про відновлення Галицької митрополії УГКЦ із осідком у Львові, а митрополитові надався титул «Львівського і Галицького», то митрополича єпархія іменувалася як Львівсько-Галицько-Кам’янецька, хоча вже тоді
в Кам’янецькій землі залишилися тільки кілька греко-католицьких парафій.
Таке титулування зберігалося донедавна, незважаючи на те, що на 1840 р. греко-католицизм
у Поділлі був ліквідований. Наприклад, під заголовком «Пастирське послання Галицької ієрархії в 950-ліття християнської України» стоять імена, прізвища й титули ієрархів і зокрема, титулування Андрея Шептицького – «Митрополит Галицький, Архієпископ Львівський, Єпископ
Кам’янецький» [9, с. 9]. Але слід зазначити, що в роки німецької окупації України у Другій світовій війні свої численні послання Андрей Шептицький підписував – «Галицький Митрополит,
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Львівський Архиєпископ» [9, с. 242-245], тобто зазначаючи цим реальну територію митрополії
й архієпархії в ті роки та, однак, це не означає, що Галицькі митрополити – Львівські архієпископи відмовилися від давньої подільської території, таких документів не існує.
І тільки через 160 років на подільську землю, як і на решту території Правобережжя поступово
почала повертатися – відроджуватися УГКЦ, особливо динамічно цей процес спостерігається в
Хмельницькій області, яка входила із 2003 р. у сферу духовно-релігійної і опіки ТернопільськоЗборівської архієпархії, а з 2016 р. – Тернопільсько-Зборівської митрополії, яку очолює архієпископ і митрополит, славний будівничий греко-католицьких храмів і парафій Василій Семенюк.
Нині діючих два подільських протопресвітеріати УГКЦ у Хмельницькій області налічують:
Кам’янець-Подільській – 32 парафії і 14 священиків, Хмельницький – 36 парафій і 15 священиків, також у м. Кам’янець-Подільському діють два чоловічі монастирі, які надають обслугу
двом парафіям (враховані вище), які на підставі єпархіяльного статусу функціонують при монастирських храмах. Це – монастир Святої Трійці ЧСВВ (два ієромонахи і один брат) і монастир
Святих Кирила і Методія ЧНІ (два ієромонахи і один брат), у м. Кам’янець-Подільському також
функціонує жіночий монастир Святого Андрій Первозванного Згромадження Сестер Місіонерок Найсвятішого Ізбавителя (редемптористки), який налічує дві черниці.
Ренесанс УГКЦ у Хмельницькій області почався з утворення у 1990 р. парафії при монастирі Святого Кирила і Методія ЧНІ, натомість двох світських парафій – у 1994 р. – всі три в
м. Кам’янець-Подільський. Роки утворення-відродження парафій і назви населених пунктів у
яких вони почали діяти, а також приблизна кількість вірних парафій – висвітлює нижчеподана
таблиця*.2
Рік утворення
№
(реєстрації)
за/п
парафії

Назва населеного пункту в
якому діє парафія

Назва району

Чисельність
Чисельжителів у наність
селеному пункті вірних па(дані на 2011- рафії УГКЦ
2015 рр.)
(приблизна)

Кам’янець-Подільський протопресвітеріат
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2010
2005
2012
2003
2011
2011
2005
2002
2004
2005

смт Віньківці
м. Городок
с. Кам’янка-Спасівка
смт Сатанів
с. Сатанівка
с. Юринці
с. Балин
м. Дунаївці
с. Малий Жванчик
с. Сокілець

11

2010

с. Гораївка

12
13
14

2013
2007
1994

15

1994

16

1990

17

1995

18
19
20
21

2009
2014
2013
2007

с. Грушка
с. Жванець
м. Кам’янець-Подільський
м. Кам’янець-Подільський
(мікрорайон – селище Першотравневе)
м. Кам’янець-Подільський
(при монастирі Святих Кирила і Методія – ЧНІ)
м. Кам’янець-Подільський
(при монастирі Святої Трійці – ЧСВВ)
с. Оринин
с. Смотрич
смт Стара Ушиця
с. Каскада

Віньковецький
Городоцький
–//–
–//–
–//–
–//–
Дунаєвецький
–//–
–//–
–//–
Кам’янецьПодільський
–//–
–//–
–//–

6374
20000
1000
2000
580
785
1200
20000
149
676

30
250
150
250
55
50
90
400
85
100

640

60

597
1500
100000

80
80
300

–//–

100000

200

–//–

100000

250

–//–

100000

200

–//–
–//–
–//–
Новоушицький

2700
1254
2338
1856

150
30
30
40

*
За поданими даними на 01.03.2016 р. протопресвітера Хмельницького протопросвітеріату митрофорного протоієрея
о. Івана Данкевича.
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Рік утворення
№
(реєстрації)
за/п
парафії

Назва населеного пункту в
якому діє парафія

Назва району

Чисельність
Чисельжителів у наність
селеному пункті вірних па(дані на 2011- рафії УГКЦ
2015 рр.)
(приблизна)
5000
50
860
50
210
210
1626
60
337
80
219
40

22
23
24
25
26
27

2007
2003
2004
1994
2003
2001

смт Нова Ушиця
с. Вівся
с. Вікторівка
с. Жердя
с. Збриж
с. Кузьмінчик

–//–
Чемеровецький
–//–
–//–
–//–
–//–

28
29
30
31
32

2003
2004
2003
2003
2006

с. Мала Зелена
с. Ружа
с. Сокиринці
смт Чемерівці
смт Ярмолинці

–//–
–//–
–//–
–//–
Ярмолинецький

80
170
605
5400
10000

40
80
120
150
150

Хмельницький протопресвітеріат
смт Білогір’я
Білогірський
смт Вінтівці
Волочиський
м. Волочиськ
–//–
с. Лозова
–//–
с. Маначин
–//–
смт Вовковинці
Дережнянський
м. Дережня
–//–
с. Згарок
–//–
с. Кайтанівка
–//–

5483
700
28000
700
500
2500
10000
170
150

50
100
300
50
350
40
190
170
40

–//–
Красилівський
–//–
–//–
–//–
–//–
Летичівський
Полонський
–//–
–//–
Славутський
–//–
Старокостянтинівський
Старосинявський
Теофіпольський
Хмельницький
–//–
–//–

90
2345
227
43
19000
105
10577
587
22000
22000
36000
36000

30
15
75
22
100
35
15
50
100
25
150
200

35000

260

5581
6763
263
344
1790

20
35
80
20
150

–//–
–//–
–//–
–//–

462
269000
269000
269000

80
15
450
70

–//–

269000 (30000)

60

–//–

269000 (10000)

50

Усього: 32 3910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2008
2004
1995
2010
1997
2011
2005
2007
2014

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2011
2015
1997
2002
2004
2004
2007
2012
2007
2015
2006
2006

с. Новий Майдан
с. Антоніни
с. Глібки
с. Говори
м. Красилів
с. Трудове
смт Летичів
с. Новолабунь
м. Полонне
м. Полонне
м. Нетішин
м. Славута

22

2005

м. Старокостянтинів

23
24
25
26
27

2010
2007
1997
1997
2013

смт Стара Синява
смт Теофіполь
с. Гринівці Польові
с. Катеринівка
с. Мар’янівка

28
29
30
31

1997
1993
2001
2003

32

2011

33

2012

с. Ставчинці
м. Хмельницький
м. Хмельницький
м. Хмельницький
м. Хмельницький (мікрорайон
«Раково»)
м. Хмельницький (мікрорайон
«Гречани»)
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Рік утворення
№
(реєстрації)
за/п
парафії
34
2012
35
2007
36
2014
Усього: 36 3532
Усього: 68 7442

125

Назва населеного пункту в
якому діє парафія

Назва району

м. Хмельницький
м. Шепетівка
м. Шепетівка

–//–
Шепетівський
–//–

Чисельність
Чисельжителів у наність
селеному пункті вірних па(дані на 2011- рафії УГКЦ
2015 рр.)
(приблизна)
269000
15
42743
100
42743
20

Із наведеної таблиці випливає, що Кам’янець-Подільський протопресвітеріат налічує приблизно 3910 вірних УГКЦ, а Хмельницький – 3532, разом у Хмельницькій області на 1 лютого
2016 року проживали 7442 греко-католиків, діяли 68 парафій, 29 священиків, 52 церкви і 16
каплиць (в основному у приміщеннях пристосованих під храми), 2 чоловічих і 1 жіночий монастирі.
Але щодо чисельності парафій, то слід зазначити, що на початку лютого 2016 р. управлінням
Тернопільсько-Зборівської архієпархії в ЗМІ було озвучено, що в діючих двох протопресвітеріатах УГКЦ у Хмельницькій області: Кам’янець-Подільському і Хмельницькому, функціонують
77 парафій і збудовано 52 церкви. Щодо останнього, то це справді так, натомість щодо кількості
парафій, то це дещо не так. Як випливає із дослідження цього аспекту, фактично діють 68 парафій. цифра 77 витікає із джерела, яким є звіт про мережу релігійних організацій у Хмельницькій
області станом на 1.01.2016 р., поданим департаментом культури, релігій та національностей
Хмельницької облдержадміністрації. У його звітній таблиці, форма 1, у графі 3 висвітлюється
загальна кількість релігійних організацій кожної конфесії, а в графах 5, 6, 10, 12, 13, 14 – відповідно, кількість управлінь, громад, монастирів, братств, місій, духовних навчальних закладів. Їхня сумарна чисельність наповнює графу 3, тобто скільки всього їх є. У нашому випадку
управління архієпархії наймовірніше використало дані із сумарної графи 3, які їм було надано
із зазначених протопресвітеріатів, котрі не звернули увагу на означення вищезазначених нами
граф, зокрема на графу 6 – громади, де цифра є меншою, ніж в графі 3. Із цього випливає, що в
Хмельницькій області реально є 77 релігійних організацій УГКЦ, в т. ч. 68 парафій, 3 монастирі
та ін., які разом і становлять число 77.
Із липня 2002 року в м. Хмельницький під егідою парафії (церква Різдва Пресвятої Богородиці) діє обласний благодійний фонд «Карітас». При всіх парафіях діють Вівтарні дружини,
спільноти «Матері в молитві», недільні катехитичні школи, Біблійні гуртки, Марійські дружини, у більш численних парафіях діють спільноти «Віднова у Святому Дусі», Українська Молодь Христові, братства «Апостольство молитви». У парафіях проводяться реколекції, парохи
організовують вірян на прощі до святих місць, надають духовну опіку працівникам і пацієнтам
лікарень, учням шкіл, співпрацюють із реабілітаційними центрами тощо.
Нині Хмельницька область належить до тих зазбручанських областей України, де є найбільше парафій УГКЦ. Їхнє активне відродження припадає на роки першого десятиліття ХХІ століття, бо, як випливає із наведеної таблиці, у 1990-х роках було утворено тільки 11 парафій, решту – у наступному п’ятнадцятилітті ХХІ ст. Хоча слід зазначити, що в катакомбний період
УГКЦ (1946-1989 рр.) у Хмельниччині діяли невеличкі греко-католицькі острівці-громади, духовну опіку яким надавали, наприклад, у 1960-х рр. о. Євстахій Смаль при римо-католицькому
костьолі Св. Миколая у м. Кам’янець-Подільський, чи згодом о. Михайло Хрипа, ЧНІ на Волочищині, чи інші т. зв. мандрівні священики підпільної УГКЦ із галицьких областей. Тобто,
греко-католицька традиція, не дивлячись на ліквідацію УГКЦ російським царизмом і тотальну
атеїзацію, жевріла у жителів Хмельниччини. Але ці іскорки не просто було розпалити на початку 1990-х років, як, зрештою, і в теперішній час, бо не минула безслідно 200-літня експансія
московського продержавного православ’я у цьому терені, сімдесятиліття атеїзації, активне відновлення і розвиток в роки незалежності України УПЦ МП, РКЦ, протестантських деномінацій,
подекуди й УАПЦ і УПЦ КП. Тож, нині майже в кожному населеному пункті, де діє парафія
УГКЦ, є парафії вищезазначених церковних інституцій.
У такій полівекторній конфесійності, та ще й протегованій почасти місцевою державною
владою, не так уже й легко утворювати, відроджувати греко-католицькі громади.
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Із таблиці випливає, що тільки у двох населених пунктах, а саме: у с. Вікторівка Чемеровецького району (Кам’янець-Подільський протопресвітеріат) і в с. Згарок Дережнянського району
(Хмельницький протопресвітеріат) всі їхні жителі є вірянами УГКЦ. А із 500 жителів с. Маначин
Волочиського району (Хмельницький протопресвітеріат) 350 належать до парафії УГКЦ, тобто
75 відсотків та ще із 43 жителів с. Говори Красилівського району, також Хмельницького протопресвітеріату, 22 є греко-католиками, тобто 50 відсотків, так само і в с. Ружа, с. Мала Зелена
Чемеровецького району та с. Малий Жванчик Дунаєвецького району Кам’янець-Подільського
протопресвітеріату до парафії УГКЦ належить 50 відсотків жителів. У решту населених пунктах, де діють парафії УГКЦ, кількість їхніх віруючих до загальної чисельності всіх жителів даних населених пунктів становить від 0,1 до 30 відсотків.
Тільки наполеглива невпинна місійна праця білого і чорного духовенства УГКЦ, активна
всебічна діяльність священиків уже діючих на терені парафій, їхня висока, взірцева духовність і
освіченність, просвітництво місцевих жителів щодо історії і ролі УГКЦ у формуванні національної свідомості, дадуть можливість зростанню кількості парафій, розширенню їхньої географії та
збільшенню чисельності вірних у вже діючих греко-католицьких громадах у Хмельниччині.
Але парафія без храму в нашому легальному періоді є сліпа і глуха для байдужого до релігії
населення чи для квазі-віруючих. Тому закономірно, що Тернопільсько-Зборівська архієпархія
і загалом митрополія прагнули із відродженням парафій швидко будувати для них храми. Нині,
за приблизними підрахунками, середній за величиною храм щодо місткості в ньому вірян (до
250 осіб) має сумарну вартість зовнішніх і внутрішніх робіт із інтер’єром понад 1,5 млн гривень.
Це значна сума. Але все ж за останні чотирнадцять років у Хмельницькій області збудовано 52
храми. Такі кошти були нереальними не тільки для архієпархії, але й для усієї митрополії, тим
паче, що вона також будувала свої храми в Тернопільщині. Тому в такому будівництві також допомагали фінансово і матеріально не тільки парафіяни і священики конкретних парафій, жителі
їхніх населених пунктів, але щедрі місцеві меценати і зарубіжні благодійні інституції, зокрема,
німецькі організації «Церква у потребі» і «Реновабіс» (надали близько 20 відсотків від їхньої
(храмів) вартості), на літніх канікулах внесли свою посильну лепту у безпосереднє будівництво
і брати-семінаристи з ТВДС ім. патріарха Йосифа Сліпого, миряни греко-католики із закордону,
парафіяни протопресвітеріатів митрополії, а промоторами будівництва храмів були покійний
владика Тернопільсько-Зборівської єпархії Михаїл Сабрига і теперішній митрополит і архієпископ Василій Семенюк, який не тільки організовував будівництво храмів, але й особисто збирав
кошти для їхнього будівництва в Україні і в діаспорі.
У 2009 році розпочато будівництво будинку-резиденції єпархіяльного управління в Хмельницькому. Головним архітектором багатьох храмів УГКЦ як в Тернопільській області, так і в
Хмельницькій є відомий тернопільський архітектор Михайло Нетриб’як. Таке активне і швидке
будівництво парафіяльних храмів УГКЦ в Хмельниччині створило повноцінні умови для діяльності діючих парафій регіону.
Таким чином, із 712 парафій УГКЦ, які діяли в Поділлі напередодні 1772 року – першого поділу Речі Посполитої, і діяльність яких у наступних роках (1793-1795) майже всіх (за винятком
5, які перестали існувати в наступних десятиліттях) була заборонена російським царизмом, на
початок 2016 року відродилося поки що 68, але цей процес є динамічним, він триває й одночасно набуває структурно-організаційних рис.
У контексті структуралізації відроджених парафій УГКЦ в Хмельницькій області, то вони із 1996
року належали до Київсько-Вишгородського екзархату. Територіальна віддаленість від екзархату не
сприяла ефективній діяльності вже діючих парафій і процесові відродження-утворення нових греко-католицьких громад. Тому синод єпископів УГКЦ від 21 жовтня 2003 року спочатку передав під
комплексну опіку Тернопільсько-Зборівській єпархії нечисленні (22) парафії УГКЦ у Хмельниччині, а згодом, для кращого духовного обслуговування діючих парафій і динамічності можливого
ренесансу нових греко-католицьких громад, приєднав діючі до структури зазначеної єпархії.
І необхідно відмітити, що таке рішення синоду єпископів було правильним, бо в наступні
десять років, завдяки владиці Василію Семенюку і діючим священикам УГКЦ в Хмельниччині,
кількість парафій зросла в понад три рази, що, безумовно, вплинуло і на рішення синоду єпископів УГКЦ (2015 р.), і на рішення Апостольського Престолу щодо відродження-відновлення
Кам’янець-Подільської греко-католицької єпархії.
Отож, 11 грудня 2015 року у Ватикані повідомлено, що Папа Франциск поблагословив рішення синоду єпископів УГКЦ, який відбувся у вересні 2015 року, про створення – відновлення
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Кам’янець-Подільської єпархії з осідком у м. Хмельницькому, виокремивши її з території Тернопільсько-Зборівської архієпархії та підпорядкувавши її Тернопільсько-Зборівській митрополії.
7 лютого 2016 року в кафедральному храмі Різдва Пресвятої Богородиці в м. Хмельницькому відбулася урочиста архієрейська Служба Божа, яку очолив Глава УГКЦ Блаженніший
Святослав та було проголошено про утворення (в ретроісторичному контексті – відродження,
відновлення) Кам’янець-Подільської єпархії. Її адміністратором призначено митрополита Тернопільсько-Зборівського архієпископа Василія (Семенюка).
Щодо відновлення парафій і монастирів УГКЦ в Тернопільщині на сучасному етапі, то необхідно спочатку повернутися в ретроісторію ХХ ст. і розкрити в статистично-аналітичному аспекті її становище так би мовити напередодні, під час і після Львівського псевдо-собору (8-10
березня 1946 року), коли УГКЦ репресивними діями державних органів СРСР і УРСР за участі
РПЦ була офіційно заборонена, зліквідована і тотально поглинута Московським патріархатом.
У 1938 р., за рік до Другої світової війни, УГКЦ у Галичині налічувала: Львівську архієпархію, Станіславську і Перемишльську єпархії, а також Апостольську адміністратору Лемківщини, яка, хоч юридично не входила в підпорядкування митрополита Галицької митрополії,
але все-таки «ідейно, а потрохи й фактично, від митрополії залежала» [3, с. 281]. Отож, разом
ці інституції мали: одного митрополита, двох єпископів, чотири єпископи-помічники, одного
апостольського адміністратора, 138 деканів. 2387 парафій, 2567 парафіяльних храмів, а також
956 дочірніх храмів, 2352 парафіяльних і 143 чернечих священиків, 480 семінаристів у одній архієпархії і двох єпархіях та ще 46 семінаристів, які здобували освіту в інших духовних закладах,
31 чоловічий і 121 жіночий монастирі і доми, в яких перебували 315 ченців і 932 черниці, котрі
склали обіти і належали до двох чоловічих чинів і одного згромадження, а також до одного жіночого чину та семи згромаджень [10, с. 24-25] і 3,8 млн віруючих [3, с. 281].
Псевдо-собор УГКЦ, який проходив 8-10 березня 1946 р. у кафедральному храмі Св. Юра у
Львові, участь у якому взяли понад 200 делегатів – возз’єднаних священиків Галицької грекокатолицької митрополії і майже 20 делегатів-мирян прийняв рішення: «1) анулювати постанови
Берестейської унії з 1596 р.; 2) відірватись від римської (папської) Церкви; 3) повернутись до
прадідівської православної віри; 4) возз’єднатися з Всеруською Православною Церквою в Радянськім Союзі» [11, с. 43].
Такому офіційному рішенню ліквідації Галицької митрополії УГКЦ вже в попередні роки
передували жорстокі репресії проти її духовенства і вірних. Так, у 1939-1941 рр. під час першої
окупації Західної України Червоною армією Радянського Союзу його карні органи заарештували і вбили у в’язницях НКВС або у ГУТАБах 27 священиків [12, с. 15-16] Львівської архієпархії,
ще 11 душпастирів [12, с. 16] загинули в роки німецько-радянської війни, із них 3 капелани [13,
с. 90] дивізії «Галичина».
Майже за 11 місяців до ліквідації Галицької митрополії УГКЦ органами МВС і МДБ СРСР і
УРСР (за участі РПЦ), цими органами з 11 на 12 квітня 1945 р. у Львові було заарештовано митрополита Йосифа Сліпого, єпископів Микиту Будку і Миколу Чарнецького, 20 священиків і ще
близько 10 осіб [16, арк. 52], які в ту ніч перебували в соборі Св. Юра. Також 11 квітня 1945 р.
у Станіславі (тепер – Івано-Франківськ) карні органи заарештували єпископа-ординарія Станіславської єпархії Григорія Хомишина, його помічника єпископа Івана Лятишевського та ректора
єпархіяльної семінарії о. Авксентія Бойчука. Арешти верхівки УГКЦ спецслужби не припиняли, у такий спосіб підготовлюючи ґрунт для т. зв. «добровільного» переходу греко-католиків у
московське православ’я.
Із доповідної записки членам Політбюро ВКП(б) про ліквідацію УГКЦ голови Ради у справах РПЦ при РМ СРСР Г. Карпова випливає, що із 1946 р. до серпня 1949 р. возз’єдналися із
РПЦ: 3001 парафія, 1242 священики, відповідно в областях: Закарпатська – 407 парафій і 120
священиків; Дрогобицька – 727 і 303; Львівська – 600 і 316; Станіславська – 599 і 270; Тернопільська – 668 і 233 [15, с. 226-227]. Натомість у його інформації про церковне становище в західних областях УРСР направленій 6.08.1956 р. ЦК КПУ зазначалося, що до возз’єднання з РПЦ
у вищезазначених областях налічувалося 3147 парафій УГКЦ, із яких возз’єдналися 2959, а із
1832 душпастирів возз’єдналися 1241. У 231 храмі, духовенство яких не дало згоди на возз’єд
нання, служіння було заборонено, а з 590 невозз’єднаних священиків частина була заарештована і засуджена, інші, які уникнули арештів, влаштувалися на світську роботу або ніде не працювали [15, с. 288].
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Слід відмітити, що останні монастирі УГКЦ були державною владою закриті в 1950 р. Водночас у цій інформації Г. Карпов відмітив, що в 1945-1950 рр. було репресовано 344 осіб духовенства, тобто з цього випливає, що уникнули арештів 246 священиків, але звіти обласних упов
новажених Ради у справах РПЦ і Ради у справах релігійних культів інформують, що наприкінці
1949 р. на волі було тільки 160 невозз’єднаних священиків, а саме: у Закарпатській області – 88,
Львівській – 31, Тернопільській – 14, Станіславській – 9, Дрогобицькій – 18 [16, с. 187]. Отож,
поза обліком було ще близько 100 духовних осіб, тобто Г. Карпов наймовірніше не врахував
в числі 344 ув’язненого чернецтва, а з цього випливає, що у 1945-1950 рр. було репресовано і
ув’язнено близько 430 осіб: єпископів, парафіяльних священиків, ієромонахів, братів-ченців і
сестер-черниць.
У другій половині 1950-х років ув’язнене греко-католицьке духовенство було звільнене
із в’язниць, концтаборів і спецпоселень. Ті, що вижили повернулися додому, але десятки із
ув’язнених загинули в ГУТАБах. Загалом, у 1960 р. в західних областях України проживали і
діяли в підпільній УГКЦ 249 священиків, понад 600 черниць, 400 груп-парафій, 57 храмів, а в
1964 р. – 276 священиків, понад 700 черниць і понад 500 груп-парафій [16, с. 443].
Безпосередньо у Тернопільщині на початку 1960-х років проживали 70 священиків УГКЦ,
які проводили нелегальні служіння і розширювали число своїх вірних, котрі через масове закриття комуністичною владою у 1960-1964 рр. православних храмів шукали духовної опіки та
пам’яттю релігійної традиції і діями поверталися до лона українського греко-католицизму. Це
духовенство проживало і служило в багатьох населених пунктах усіх районів області, за винятком т. зв. волинських. Воно сформувало 50 постійно діючих нелегальних парафій, але, якщо
врахувати, що майже кожен священик обслуговував не тільки віруючих того населеного пункту
в якому він мешкав, але щонайменше ще 2-3, то чисельність таких парафій або груп становила
понад 150 [16, с. 326-328], а також в області проживали близько 120 [17, с. 248] черниць, частина
із яких були пенсійного віку, інші – виконували світську працю, але разом вони організовували
доми-осідки у яких мешкали і займалися катехизацією дітей, були посередниками між вірними
і душпастирями в організації підпільних богослужінь, здійсненні священиками св. Тайн для вір
них тощо.
Природний відхід із кожним роком зменшував чисельність духовенства і чернецтва УГКЦ в
області. Тим не менше, обласний уповноважений Ради у справах релігій змушений був визнати
в 1975 р., що: «Незважаючи на непросту релігійну ситуацію в області, уніатська релігія відіграє
далеко не останню роль...» [18, арк. 9]. Того року в області постійно проживали і служили в підпіллі 25 священиків (біле духовенство), 8 ієромонахів та 82 черниці УГКЦ [18, арк. 9-10], які
активно діяли в центральних і південних районах області.
Наприкінці 1980-х років греко-католицьке підпілля в західних областях України активізувало
свою діяльність із метою легалізації УГКЦ. У ті роки – 1988-1989, в Тернопільщині проживали і
діяли понад 20 священиків і 38 черниць (сестер-василіянок – 4, сестер-студиток – 5, сестер-Пресвятої Родини – 10, сестер-йосафаток – 1, сестер-служебниць – 18) [19, арк. 15].
Наведені вище статистичні дані свідчать про те, що греко-католицизм у Закерзонні, на Закарпатті і в галицькому регіоні України хоч і був заборонений державними владами та зазнав жорстоких репресій, але не був знищений, бо продовжував існувати, діяти і навіть оновлюватися в
небезпечних підпільних умовах із вірою у своє світле воскресіння.
У горбачовський період підпілля УГКЦ активізувало боротьбу за легалізацію своєї Церкви.
Це стало головною метою утвореної ще в 1982 р. Й. Терелею і В. Кобрином релігійної правозахисної організації «Ініціативної групи для захисту прав віруючих і Церкви» перейменованої
згодом у Комітет захисту Української Католицької Церкви (КзУКЦ), яка після арештів і засудження її керівництв наприкінці 1984 р. припинила свою діяльність. У 1987 р. її естафету
підхопив відновлений дисидентом І. Гелем КзУКЦ, який узгодив мету діяльності й отримав на
це благословення від архієпископа Володимира Стернюка – предстоятеля підпільної УГКЦ в
Україні. Стратегічною метою легалізації-відродження УГКЦ, вектор якої був спрямований до
державних органів влади, було: визнання неправомірності ліквідації УГКЦ в березні 1946 р.; надання Церкві статусу юридичної особи; повернення Церкві усього конфіскованого державною
владою майна; відновлення діяльності її монастирів і семінарій; створення умов для повернення
з т. зв. «вимушеного вигнання» ієрархів УГКЦ [20, с. 93]. Для цього використовувалися методи:
написання скарг і заяв віруючих до органів державної влади з проханням легалізації і реєстрації
їхніх громад як греко-католицьких; висвітлення легалізації і становища УГКЦ в СРСР у під-
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пільній пресі; доведення до відома цієї проблеми представникам країн Заходу (політиками і
дипломатами); інтерв’ю членів КзУКЦ та підпільної ієрархії для ЗМІ країн Заходу; голодування
духовенства і мирян на Арбаті в Москві; проведення несанкціонованих владою відкритих богослужінь тощо. Наприклад, таке кількатисячне богослужіння відбувалося 17 липня 1988 року
біля святого місця-джерела в с. Зарваниця на честь 1000-ліття хрещення Руси-України, яке провів владика Павло Василик у співслужінні із своїми учнями-священиками – випускниками підпільної семінарії.
Намагання провести подібні богослужіння поширилися на десятки підпільних парафій південних районів Тернопільщини, але влада, міліція їх не дозволили. Збільшився у 1988 р. потік
заяв (понад триста) греко-католицьких віруючих із вимогами реєстрації їхніх громад і легалізації УГКЦ в обласні, республіканські і всесоюзні органи влади.
Поступово із підпільних богослужінь греко-католики в 1989 р. активізують проведення легальних, відкритих відправ, незважаючи на те, що влада їх не санкціонувала. Такі богослужіння
проводилися у Тернополі, районних містах, селах на площах, цвинтарях, біля фігур-хрестів, закритих храмів, біля могил підпільних священиків і жертв НКВС. Вимоги за легалізацію УГКЦ
одночасно переплелися із прагненням відродження незалежності Української держави. Таке
синтезоване зростання громадянської активності суспільства, особливо в Західній Україні, а також зовнішні чинники, зумовило партійно-державну владу визнати право УГКЦ на свободу віросповідання, що й виразилося 20 листопада 1989 р. у заяві Ради у справах релігій при РМ УРСР
про дозвіл на реєстрацію громад УГКЦ і одночасно означало, що підпільний, понад 40-річний
період репресій, страждань та невмирущості УГКЦ закінчився.
Уже в легальному статусі Церква опинилася перед багатьма важливими викликами для свого
гармонійного розвитку, це: реєстрація статутів парафій, повернення храмів і монастирів забраних державною владою і РПЦ (після псевдо-собору у 1946 р.), підготовка священичих кадрів,
бо підпільного духовенства не вистачало на активно зростаючу кількість парафій і утворення
духовних навчальних закладів, канонічне оформлення в лоні УГКЦ священиків, які перейшли
від РПЦ, пошуки компромісу і справедливості в міжконфесійному протистоянні за храми і церковне майно із РПЦ і відроджуваною УАПЦ тощо. Стала гостро відчутною неефективність у
цьому контексті діючого законодавства про релігійні організації, одночасно спостерігалося протегування державною і місцевою владою православних Церков.
Легальне відродження греко-католицьких парафій в Тернопільщині відбувалося не тільки завдяки прагненню громад населених пунктів повернутися в лоно УГКЦ, але й за безпосередньої
участі духовенства, яке активізувало цей процес. У зв’язку із останнім необхідно зазначити, що
така трансформація здійснювалася трьома групами духовенства: підпільним УГКЦ, кадровим
РПЦ (УПЦ МП) і екстернатним УГКЦ (тим, які закінчили прискорені семінарські курси в 19901991 рр.).
Проведене дослідження такого аспекту щодо відродження парафій УГКЦ в Тернопільщині
із грудня 1989 р. по грудень 1991 р. висвітлює таке: 1) у грудні 1989 р. духовенством підпільної
УГКЦ було відновлено в лоні Церкви 21 релігійну громаду, із яких 13 у населених пунктах,
громади яких повністю перейшли до УГКЦ і 8 – де відбувся конфесійний поділ, в основному на
парафії УГКЦ і УАПЦ; у 1990 р., відповідно, 116: 61 і 55; у 1991 р. – 28: 7 і 21. Отож, за цей період 40 священиків підпільної УГКЦ трансформували із РПЦ (УПЦ МП) і відродили у приналежності до УГКЦ 165 релігійних громад; 2) у грудні 1989 р. духовенством РПЦ було переведено до
УГКЦ із РПЦ 34 громади, із них 32 повністю і 2 у яких відбувся вищезазначений конфесійний
поділ; у 1990 р., відповідно, – 244: 208 і 36; у 1991 р. – 131: 95 і 36. Таким чином, за цей період
понад 160 священиків РПЦ (УПЦ МП) перевели у юрисдикцію УГКЦ 409 релігійних громад;
3) екстернатне духовенство УГКЦ трансформувало до УГКЦ у 1990 р. 4 релігійні громади, із
них 1 повністю і 3 – конфесійно поділені; у 1991 р. – 9: 1 і 8. Отож, 5 осіб цього духовенства в
1990-1991 рр. перевели до УГКЦ 13 громад.
У 1990-1991 рр. в Тернопільщині відновили свою діяльність деякі чоловічі монастирі й парафії при них, а саме в 1990 р. у с. Улашківці (монастир ЧСВВ) Чортківського району і в Бучачі
(ЧСВВ, парафія із 1990 р., а монастир – із 1991 р.). у 1991 р. відновили свою чернечу і парафіяльну діяльність монастирі в Тернополі (ЧНІ) і в с. Краснопуща (ЧСВВ) Бережанського району.
Парафій при чоловічих монастирях було 2 у 1990 р. і 2 у 1991 р.
Таким чином, у грудні 1989 р. УГКЦ в Тернопільській області налічувала 55 парафій, у
1990 р. додалося ще 366, у 1991 р. – 170, тобто за два роки і один місяць після виходу з підпілля у
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структуру УГКЦ із РПЦ (УПЦ МП) трансформувалося 591 релігійна громада, які обслуговували
майже 200 священиків, 75 відсотків із яких, це колишнє духовенство РПЦ (УПЦ МП). І ще понад
40 парафій УПЦ МП закінчували документальний процес переходу до УГКЦ, а саме – реєстрацію своїх статутів в обласному управлінні у справах релігій. УГКЦ в області на 1 січня 1992 р.
за кількістю парафій вийшла на дособоровий рівень 1946 року і входила у структуру Львівської
архієпархії Галицької – Кам’янець-Подільської митрополії.
З метою ефективнішої духовної опіки для відродження парафій галицького регіону у травні
1992 р. у Львові відбувся синод єпископів УГКЦ, який ухвалив рішення про утворення чотирьох
нових єпархій: Тернопільської, Зборівської, Коломийсько-Чернівецької та Самбірсько-Дрогобицької. У липні 1993 р. Апостольський Престол затвердив на ці єпархії єпископів-ординаріїв, зокрема, Тернопільську очолив Михаїл Сабрига, а Зборівську – Михаїл Колтун. Заснована
20 квітня 1993 р. Тернопільська єпархія охоплювала територію східно-центральних і значну частину південних районів області, а Зборівська – деяких південних районів Тернопільщини, а також
суміжних із ними районів Львівської області, маючи спочатку осідок у м. Зборів, а з 1996 р. – у
м. Броди. Загалом, УГКЦ в Тернопільщині наприкінці 1996 р. налічувала 727 парафій, що на
понад 100 більше в порівнянні з 1946 р.; 12 чоловічих і жіночих монастирів у яких перебувало
103 ченці і черниці; майже 300 священиків; 585 храми, із них у 76 богослужіння відбувалися почергово із УАПЦ чи із УПЦ КП, але практично ними користувалися тільки православні.
У структурі Тернопільської єпархії діяла з 1993 р. єпархіяльна Тернопільська Вища духовна
семінарія ім. патріарха Йосифа Сліпого, розташована у с. Велика Березовиця Тернопільського
району у якій навчалося понад 90 студентів. Виходили єпархіяльні часописи: «Божий сіяч», у
Зборівській – «Джерело життя». Забезпеченість храмами становила 80,5 відсотки.
При парафіях діяли численні релігійні братства і спільноти. Єпархії організовували щорічні
прощі-паломництва до Зарваницької Божої Матері у яких брали участь сотні тисяч віруючих.
При єпархіях діяли: будинки-сиротинці для дітей сиріт із повним забезпеченням, будинки для
престарілих і хворих людей, благодійний фонд «Карітас», із 1994 р., при Тернопільській єпархії
тощо.
Для основних позицій порівняння у тому році (1996) православні Церкви налічували:
УПЦ МП – 126 парафій, 122 священики і 114 храмів; УПЦ КП – 130 парафій, 153 священики і
121 храми; УАПЦ – 325 парафій, 130 священиків, 269 храмів [21, с. 1-8]. Разом ці Церкви налічували 581 парафію, що на 146 парафій менше, ніж в УГКЦ, таким чином, домінуюче становище
на релігійні мапі Тернопільщини знову зайняла УГКЦ, хоча вже не таке масштабне, яке було до
1946 року.
Синод єпископів УГКЦ, який відбувся у липні 2000 року прийняв рішення про утворення
двох нових єпархій: Стрийської і Сколівської, а також про реорганізацію Тернопільської і Зборівської єпархій із утворенням Тернопільсько-Зборівської і Бучацької єпархій, відповідно їх
очолили владики Михаїл Сабрига й Іриней Білик. Майже тоді ж, а саме – на 1 січня 2000 р., у
Тернопільській області УГКЦ налічувала 759 парафій, тоді, як УПЦ МП – 113, УПЦ КП – 196,
УАПЦ – 284 (разом – 593), РКЦ – 73, протестантські конфесії – 133, інші – 3 [22, с. 32].
Після смерті 29 червня 2006 р. владики Михаїла Сабриги престол Тернопільсько-Зборівської
єпархії зайняв єписком Василій Семенюк, а у зв’язку із переводом владики Бучацької єпархії
Іринея Білика до Риму, Апостольським адміністратором єпархії було призначено о. Димитрія
Григорака, ЧСВВ – із 2011 р. – єпископ-ординарій Бучацької єпархії. Ці єпархії належали до
Галицької-Кам’янець-Подільської митрополії.
У 2011 р. синод єпископів УГКЦ прийняв рішення про утворення Тернопільсько-Зборівської та
Івано-Франківської митрополії, а також до рангу митрополії піднесено й Львівську архієпархію.
У структуру Тернопільсько-Зборівської митрополії тоді увійшли Тернопільсько-Зборівська
архієпархія і Бучацька єпархія. Інсталяція митрополії відбулася 22 грудня 2011 р. в митрополичому архікатедральному соборі УГКЦ в м. Тернополі. Новоутворену митрополію очолив архієпископ та митрополит Василій Семенюк. Територія митрополії поширювалася не тільки на
Тернопільську область, але й на Хмельницьку.
Загалом, на початку 2011 р. УГКЦ в Тернопільській області налічувала 802 релігійні організації, у т. ч. 773 парафії, 21 монастир, у яких перебували 165 ченців і черниць, 2 місії, 3 духовні
навчальні заклади, у яких навчалося близько 300 слухачів, 394 священики, 191 недільні школи, 3
періодичні видання, 677 культових будівель, із них 578 передані у власність релігійних громад,
62 – у користування і 37 – пристосовані під молитовні [23, с. 1-2].
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Слід відмітити, що цей поданий звіт обласного управління у справах релігій статистично не є
досконалим, наприклад, щодо обліку парафій, яких у ньому подано 773, але наприкінці першого півріччя 2014 року за даними управління Тернопільсько-Зборівської митрополії і за нашими
дослідженнями в митрополії діяли 772 парафії, тобто, через три з половиною роки кількість парафій не збільшилася, а, навіть, зменшилася на одну. Але за тих три з половиною роки, із січня
2011 р. до липня 2014 р., тільки в Тернополі було утворено три нових парафії. Таким чином,
подана управлінням у справах релігій цифра 773 парафії на 1.01.2011 р. не відповідає фактичній кількості парафій, є завищена, що загалом свідчить про проблеми щодо обліку парафій в
управлінні у справах релігій і, напевно, не тільки греко-католицьких, тому його дані у процесі
досліджень необхідно детально аналізувати.
Наприкінці першого півріччя 2014 року Тернопільсько-Зборівська архієпархія налічувала:
18 протопресвітеріатів, у т. ч. два у Хмельницькій області – Кам’янець-Подільський і Хмельницький; 433 парафії (в т. ч. 65 – у Хмельницькій області), котрі обслуговували 265 священиків, в т. ч. 8 парафій в обслузі душпастирів чернечих спільнот; 11 чоловічих монастирів, із них
два в Кам’янець-Подільському; чисельність монахів у цих одинадцятьох монастирях становила
57 осіб, у т. ч. 29 ієромонахів і 33 братів; 10 жіночих монастирів, із них один у Кам’янецьПодільському; чисельність черниць у цих десяти монастирях становила 88 осіб [24, с. 11].
Тоді ж Бучацька єпархія, осідок якої в м. Чортків, налічувала: 15 протопресвітеріатів;
339 парафій, які обслуговували 180 священиків, у т. ч. 3 парафії були в духовній обслузі ченців
монастирських спільнот; 3 чоловічих монастирів із чисельністю 14 монахів, у т. ч. 11 ієромонахів і 3 брати; 3 жіночих монастирів із чисельністю 12 монахинь [25, с. 9]. Також на території
єпархії діяли Чортківська Дяківсько-Катехитична Академія, Колегіум ім. Святого Йосафата Бучацького монастиря Чесного Хреста Господнього, благодіійний фонд «Карітас» тощо.
Таким чином, Тернопільсько-Зборівська митрополія налічувала на той час: 772 парафії,
445 священиків, 14 чоловічих монастирів, у яких перебували 71 чернець, 13 жіночих монастирів
із 100 монахинями.
На сьогодні (березень 2016 року) до структури Тернопільсько-Зборівської митрополії належать: Тернопільсько-Зборівська архієпархія, Бучацька єпархія і Кам’янець-Подільська єпархія.
Митрополію й архієпархію очолює митрополит і архієпископ Василій (Семенюк), якому в архієпархії допомагає (із 2015 р.) єпископ-помічник Теодор (Мартинюк), одночасно владика Василій
є адміністратором Кам’янець-Подільської єпархії, а Бучацьку єпархію очолює єпископ Димитрій (Григорак).
Постійно зростаючий авторитет і вплив Тернопільсько-Зборівської митрополії в регіоні, плекання її духовенством у населення національно-патріотичного духу, участь її духовенства і вір
них у щедрій і безперервній волонтерській допомозі нашим бійцям у російсько-українській вій
ні, активна місіонерська праця у Хмельниччині щодо відродження й утворення нових парафій і
будівництва храмів є одночасно її щоденністю і стратегію.
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Ярослав Стоцкый
РЕНЕССАНС УГКЦ В ТЕРНОПОЛЬСКОЙ И ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТЯХ В КОНЦЕ ХХ В. – ВНАЧАЛЕ ХХI В.
В статье исследуются процессы ликвидации царским режимом УГКЦ в Подолье – Подольской губернии (сейчас – Хмельницкая обл.) в конце XVIII в. – в первых десятилетиях
ХIХ в. и её возрождение в 1990-х годах – до восстановления в феврале 2016 г. Каменец-Подольской епархии, а также – ликвидация УГКЦ в галицком регионе сталинским режимом
во второй половине ХХ в. и её ренессанс в конце 1989 г. – до образования Тернопольско-Зборовской митрополии в декабре 2011 г. и её деятельность до марта 2016 года.
Ключевые слова: УГКЦ, митрополия, епархия, деканаты, приходы, населённые пункты,
Подолье, священники.
Yaroslav Stotskyi (Ternopil)
REVIVAL OF UKRAINIAN GREEK CATHOLIC CHURCH IN TERNOPILSKYI AND
KHMELNYTSKYYI REGION IN LATE XX – EARLY XXI C.
The article analyses the elimination processes of UGCC launched by tsar regime in
Podillya – Podilska government (at present Khmelnytskyi region) in late XVIII – early decades of
XIX c., and its revival in 1990s up to the re-establishment of Kamyanets-Podilska archdiocese, as
well as prevention of UGCC by Stalinist regime in Galicia region in the second half of XX c. and
its revival in the end of 1989 to the establishment of Ternopil-Zboriv metropolis in December 2011
and its work before March 2016.
Key words: UGCC, metropolis, archdiocese, rural deaneries, parishes, localities, Podillya,
priests.
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ПАМ’ЯТЬ ПРО ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 1917-1921 РР. НА ГАЛИЧИНІ
ТА НА ДОНБАСІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
У статті висвітлено регіональні версії історичної пам’яті на Заході України та на
Донбасі про події Української революції 1917-1921 рр. та її учасників, чинники формування
регіональних відмінностей пам’ятей та їхні прояви.
Ключові слова: Українська революція, пам’ять, регіон, Галичина, Донбас.

Великий пласт сучасної української та іноземної історіографії присвячений темі цивілізаційного, культурного, геополітичного поділу України, що показує важливість цієї проблематики.
В умовах різного історичного розвитку регіонів України об’єктивно утворилися і регіональні
версії пам’яті тих чи інших подій. Соціологічні дослідження показують, що одні й ті ж історичні діячі є героями для одного регіону і ворогами для іншого. Тому пошук подій і персон,
які здатні об’єднувати націю і країну, є важливим практичним завданням для будь-якої держави. Регіональними полюсами в Україні вже прийнято вважати Західний регіон та Донбас.
Учені неодноразово вже здійснювали спроби проаналізувати відмінності в історичній пам’яті
цих українських територій. Відповідна проблематика була частково досліджена вітчизняними
(А. Портнов, Я. Грицак, М. Рябчук, О. Любовець, Л. Нагорна, Ю. Зерній, І. Симоненко, В. Середа) та іноземними (Д. Солтис, А. Рід, Е. Вілсон, А. Міллер, Р. Солчаник) науковцями. Проте в
цих студіях не знайшлося окремого місця для аналізу політики пам’яті загалом та комеморативних практик зокрема, що стосуються революційних подій 1917-1921 рр.
У статті здійснено спробу проаналізувати регіональні версії пам’яті про Українську революцію 1917-1921 рр. та її учасників, показати фактори, що впливали на їхнє формування та прояви
на місцях.
На складання регіональних варіантів історичної пам’яті впливає ряд об’єктивних чинників,
які сформувалися на місцях історично. Наприклад, західні землі України в ХІХ – на початку ХХ
ст. перебували у складі імперії Габсбургів, яка з середини ХІХ століття була конституційною
державою, а Галичина через низку обставин стала регіоном із найвищим рівнем національної самосвідомості українського населення. Натомість Донбас був у цей же період імперською окраїною Росії, що зазнавала у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. процесів економічної модернізації, одним із аспектів яких була інтенсивне заселення цього краю етнічними росіянами та
представниками інших неукраїнських етносів. У зв’язку з імперським освоєнням цього краю тут
не було хоча б зародкових форм українського національного руху, який ставав важливим чинником суспільно-політичного життя країни в лівобережних та правобережних «українських»
губерніях. Західна Україна перебувала у складі СРСР з 1939 р., за винятком років німецької окупації, тоді як Донбас – від утворення цієї держави. Довше перебування Донбасу у складі СРСР
сформувало в населення цього регіону стійкішу радянську ідентичність із характерною для неї
системою цінностей, світогляду та баченням минулого, тоді як Захід України, на території якого
національно-визвольна боротьба продовжувалася і після Другої світової війни, зберігав більше
елементів української ідентичності. Згідно із соціологічним дослідженням на 1994 р. радянська
ідентичність (45,4%) у Донецьку була популярнішою навіть, ніж російська (22,9%) й українська
(25,9%). У Львові ситуація була протилежною – найбільше було носіїв української ідентичності
(78,5%), набагато менше носіїв російської (8,3%) і радянської (4,9%) ідентичностей. Проведене
в 1999 р. подібне дослідження показало, що ситуація у Львові залишилася сталою, тоді як у Донецьку відбулися помітні зміни: найпопулярнішою стала вже українська ідентичність (39,5%)
[17, с. 180].
Можна помітити поступовий, але не остаточний розрив із радянським минулим на Донбасі. Поступово тут змінювалося бачення і революційних подій. Наприклад, 1994 р у Донецьку
добу УНР вважали дуже важливою 23,3% опитаних, 1999 р. уже 44,4%, а 2004 р. – 50,6% [18,
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с. 333]. Натомість у Західній Україні спостерігається різне в різні етапи ставлення до УНР, проте не важко не помітити загалом високий рейтинг її важливості в цьому регіоні. Культивування
пам’яті про УНР в перші роки незалежності призвело до зростання вагомості цього державного
утворення для населення в цьому регіоні, наприклад, із 67,5% у 1994 р. до 74,3% у 1999 р. Проте
також закономірним тут є пізніше акцентування уваги на ЗУНР, що призвело до падіння важливості УНР до 67% у 2004 р [18, с. 333]. Подолавши період відновлення і повернення пам’яті
про УНР, західний регіон зосередився на культивуванні власного і більш ближчого державного
утворення цієї доби – ЗУНР.
Загалом Визвольні змагання 1917-1921 рр. регіони також оцінюють по-різному: якщо найбільше пишаються здобутками діяльності М. Грушевського, В. Винниченка і С. Петлюри на Заході (27,6%), то привертає увагу низький відсоток у Центральній (9,6%) і Південній (5%) Україні, а на Сході він взагалі найменший (2,9%) [7, с. 193]. Українською революцією пишаються
найбільше знову ж таки на Заході (9,9%), у Центрі (3,4%), Сході (6,3%) і Півдні (2,2%) ці події
не викликають гордості в населення [7, с. 194].
Відмінний досвід революційних подій 1917-1921 рр. також вплинув на формування регіональних версій пам’яті. У той час, як на Заході було утворено ЗУНР, яка боролася на свою
незалежність із поляками та румунами, Донбас був ареною боротьби між червоними, білими,
анархістами та арміями українських державних утворень, тут було створено навіть власне державне утворення, орієнтоване на входження в більшовицьку Росію – Донецько-Криворізьку
республіку (ДКР). Тому закономірно, що революція породила в регіонах своїх відмінних героїв
і свої пам’ятні дати. Отож, ставлення до найбільш відомих діячів революції на Донбасі і Заході кардинально відрізняється. У регіональному зрізі оцінки діячів на 2006 рік такі: М. Грушевський отримав 67% позитивних і 6,6% негативних оцінок на Заході, 31,1% позитивних та
10,9% негативних на Донбасі та Криму; П. Скоропадський отримав 39% позитивних оцінок
та 8,4% негативних на Заході, 16,8% позитивних та 11,9% негативних на Донбасі та Криму;
С. Петлюра отримав 46,7% позитивних оцінок і 15% негативних на Заході, 5,4% позитивних і
56,3% негативних на Донбасі та Криму; В. Ленін отримав 11% позитивних і 65,2% негативних
оцінок на Заході, 47,3% позитивних і 31,4% негативних на Донбасі і в Криму [4, с. 170]. Можна помітити, що кількість позитивних оцінок, відданих М. Грушевському, П. Скоропадському
вдвічі менша на Донбасі, ніж на Заході. Найбільш позитивно жителями Донбасу був оцінений В.
Ленін. Негативно його сприймала тут удвічі менша кількість населення, ніж на Заході, що показує доволі високий рівень радянського варіанту пам’яті в регіоні. Ще одним доказом цієї тези є
бачення С. Петлюри, поряд із С. Бандерою, найбільшими ворогами радянського ладу й об’єктом
ідеологічних міфологем. Якщо для Заходу, який він «віддав» згідно із Варшавським договором
полякам (головним для регіону ворогам на той час) близько половини населення його оцінили
позитивно, то половина населення Донбасу – негативно. І якщо діяльність П. Скоропадського
в оцінках населення розділилася приблизно порівну, то привертає увагу перевага втричі більше
позитивних оцінок над негативними щодо М. Грушевського. Це показує, що поряд з існуванням
у регіоні досі нав’язаної ще в радянські часи міфологеми, населення регіону сприймає елементи
національної візії історичного минулого щодо найменш табуйованих у часи тоталітаризму осіб.
Це підтверджують і матеріали дослідження «Львів-Донецьк: соціологічний аналіз групових
ідентичностей та ієрархій соціальних лояльностей (1994, 1999, 2004)». Зокрема вони показують,
що і для Львова, і для Донецька М. Грушевський є героєм, але якщо у Львові йому відведена 3
позиція, то в Донецьку – 5. Характерна для Донецька амбівалентність пам’яті підтверджується
і тим, що історичним героєм для донеччан є також В. Ленін (8 місце). У своїй пам’яті жителі
Донецька поєднали лідерів двох ворожих одна одній державних утворень. Останній, між іншим,
для Львова з його національно-демократичною версією пам’яті виступає історичним антигероєм (4 позиція) [20, с. 185-189].
Цікаво, що кількість позитивних оцінок С. Петлюри етнічними росіянами втричі менша,
ніж українцями. Менш позитивно вони оцінюють і М. Грушевського з П. Скоропадським, а от
В. Леніна – більш позитивно, ніж українці [4, с. 174]. З цього випливає, що ще одним чинником,
який впливає на історичну пам’ять регіону, є його етнічний склад і особливості культурних
зв’язків з іншими країнами і регіонами. Західний регіон після Другої Світової війни і повоєнних
депортацій населення втратив свій статус найбільш поліетнічного, перетворившись на регіон із
абсолютним домінуванням українців (92,2% на 2001 рік) [22]. На Донбасі ж частка росіян, скажімо, збільшувалась і зараз у різних його частинах становить 26-39% [12, с. 77].
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Маючи відмінні версії пам’яті, регіони відповідно по-різному себе поводять у меморіальній
політиці. Прояви регіональних версій пам’ятей різні: від формування символічного простору
регіону до використання регіональних пам’ятей у політичній боротьбі. Символічний простір
регіону є найбільш показовим прикладом місцевої історичної пам’яті. Якщо для Галичини ще
в період перебудови, коли до влади прийшли опозиційні демократи, були характерні акції ліквідації символів радянської влади, як скажімо повалення пам’ятників Леніну у Львові, то для
Донбасу аж до Революції Гідності притаманним є прагнення законсервувати символічний простір. Процес демонтажу пам’ятників-символів тоталітаризму, особливо після проголошення незалежності, у Галичині відбувався з санкцій місцевих органів влади, комплектованих Народним
Рухом України, і символізував поривання з радянським минулим. Новий імпульс у ліквідації
тоталітарного спадку відбувся під час Революції Гідності, коли було почато процес силового
їх знищення. Після прийняття «Декомунізаційного пакету законів» такі процеси стали санкціоновані владою. На грудень 2015 р. найбільша кількість пам’ятників Леніну, наприклад, залишилася уже на окупованих територіях Донбасу [21]. Символи тоталітаризму, що залишалися на
Заході до Революції Гідності, було ліквідовано під час і після неї.
Місця пам’яті регіонального рівня приурочені діяльності діячам, що здійснили визначальний
вплив на регіон чи подіям, що відбулися в регіоні і чітко зафіксувалися у свідомості населення
регіону. Основою появи регіональних місць пам’ятей є самоідентифікація населення в межах
регіону. Тому закономірно, що символічний простір Галичини наповнений пам’яттю в основному про ЗУНР, хоча є монументи присвячені й УНР. Наприклад, у Львові є меморіали присвяченні М. Грушевському, О. Басараб, І. Липі, О. Степанів-Дашкевич, Р. Сушка, В. Беня, Українським
Січовим Стрільцям, Українські Галицькій Армії, проголошенню ЗУНР. Місцем святкувань ювілеїв ЗУНР зараз зазвичай є Меморіал Українських Січових Стрільців, могила Ольги Басараб на
Янівському кладовищі, Меморіал УГА, могила Є. Петрушевича на Личаківському кладовищі.
В останні роки перебудови в Галичині почався етап зміни радянської топоніміки, який був
ініційований і очолюваний органами місцевого самоврядування та місцевими громадськими організаціями. Масштабних форм він досяг уже після 1991 р. і, не зважаючи на його інтенсивність
у перші роки незалежності, розтягнувся за окремими винятками в різних його місцях до сьогодення. Загалом топонімічними маркерами Галичини є вулиці, названі на честь В. Липинського,
О. Басараб, П. Болбочана, В. Винниченка, В. Вишиваного, Д. Вітовського, М. Грушевського,
С. Петлюри, Є. Петрушевича, Р. Сушка, М. Тарнавського, Ю. Тютюнника, М. Міхновського,
Героїв Крут, Січових Стрільців, Листопадового чину. Кількість вулиць, які носили імена радянських діячів, із кожним роком істотно зменшувалася. Наприклад, символічний простір Львова протягом 1990-1993 рр. фактично повністю був очищений не тільки від топонімів, присвячених радянським діячам, а й російським.
Натомість на Донбасі було заморожено радянський символічний простір. На зламі 19801990-х років більш нагальними для мешканців східних областей були соціально-економічні
проблеми, а не національні, які крім того болісно сприймалися місцевими жителями. Скажімо,
навіть на засіданні Донецької регіональної організації Народного Руху України тимчасово відмовилися від розгляду питання про національну символіку [9, с. 155]. Протягом наступних років
Донбас відмовлявся позбутися радянського спадку. Так, сесія Донецької міськради 2008 р. не
підтримала прийняття проекту документа «Про заходи щодо ліквідації тоталітаризму у місті Донецьк» [11]. Символічний простір регіону, який представлений діячами чи подіями революції, з
радянських часів до Революції Гідності не змінювався. Його меморіали були присвячені відомим
радянським діячам: Артему, Ф. Дзержинському, С. Будьонному, С. Кірову, Г. Петровському.
Серед топонімів найпопулярнішими були вулиці Я. Свердлова, Будьоннівських партизан, В. Чапаєва, Г. Петровського, М. Щорса, В. Леніна, П. Батова, П. Постишева, І. Лагутенка, М. Фрунзе,
Ф. Дзержинського, Г. Орджонікідзе, В. Чапаєва. Зміни відбулися після реалізації закону про
декомунізацію на місцях у звільненій частині Донбасу: так Верховною Радою було перейменовано Дзержинськ у Донецькій області у Торецьк, Красний Лиман перетворено на Лиман, Артемівськ – на Бахмут [5].
Особливим проявом регіональної пам’яті є реакція регіонів на пам’яттєві ініціативи центру.
Якщо курс Києва співпадає з місцевим, то регіони співпрацюють із центром і впроваджують
його на місцях. Якщо ж політика Києва не відповідає інтересам регіону, то він дотримується чи
створює альтернативну версію пам’яті і переходить в опозицію, інколи займаючи навіть антагоністичну позицію. Центр може пропонувати регіонам необхідні для нього комеморативні ідеї,
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а регіони відповідно можуть їх виконувати чи ні в залежності від політичної ситуації і сприйняття таких ідей на місці. Різні історичні парадигми регіонів з одного боку вносять елемент випадковості, а інколи і деструктивізму, а з іншого – запобігають монополізму у сфері політики
пам’яті і нав’язуванні помилкових рішень. Відсутність окресленої державної політики пам’яті
закономірно провокує активізацію регіональних еліт у проведенні власної меморіальної політики, в основі якої лежить регіональні моделі пам’яті. Тому і «памя’тєві» процеси, які проходили в
регіонах, відбувалися згідно місцевих уподобань. Показовою тут є проблема військового меморіалу «Польських орлят», що знаходиться на Личаківському кладовищі. Львівська влада чинила
спротив намаганням Президента України Л. Кучми відкрити його і відкладала акцію протягом
кількох років. Меморіал був побудований у міжвоєнний час і зруйнований у 1970-х, відновити
його вдалося у 1999 р. Л. Кучма для налагодження добросусідських відносин із Польщею намагався у 2001 і 2002 роках відкрити відновлене місце пам’яті, проте його спроби блокувалися
Львівською міськрадою. Така позиція Львова була викликана незадоволенням у регіоні політикою Президента. Спротив чинився як із метою протистояння тодішньому «режиму», так і для
захисту своїх інтересів перед, як вважалося, проросійським курсом, який загрожував національній самоідентифікації регіону. Відзначимо також, що окрім того були й інші причини спротиву:
незадовільний стан поховань інтернованих українських вояків у Польщі та вояків УГА у Львові,
використання польських надписів на пам’ятниках «орлятам». 				
Показовим прикладом підтримки курсу Києва є звернення 13 червня 2007 р. Львівської обласної ради до Міністра оборони з проханням подати Президенту клопотання про присвоєння
почесного найменування «Захід» імені Петра Франка» повітряному командуванню «Захід» Повітряних Сил Збройних Сил України: «Петро Франко – син великого Каменяра, організатор
«Пласту», четар Українських Січових Стрільців, сотник Української Галицької Армії, організатор, творець та перший командувач Авіації УГА, письменник, вчений-хімік та винахідник, член
Наукового Товариства ім. Шевченка – заслуговує на увічнення його імені у Повітряних Силах
Збройних Сил України» [14].
Свою візію історичного минулого вдало демонструють і комеморативні заходи в регіонах.
Згідно із дослідженням групових ідентичностей Львова та Донецька, зробленого В. Середою,
можна помітити, що 30% населення Донецька на 2004 р. святкували річниці Жовтневої революції, проте більш пошанованим тут був День перемоги 9 травня. У Львові ж традиційним святом
є день проголошення ЗУНР, а революційні події 1917 р., пов’язані з більшовизмом, тут сприймаються як негативні. Донеччани ж поєднали здавалося б суперечливі одна одній події: позитивними подіями історії України вони вважають і «Жовтневу революцію» 1917 р., і національно-визвольну боротьбу 1918-1921 рр [16]. Логічною в цьому плані виглядає і відмінність у святкуванні
свят двох міст: День ЗУНР у Львові святкує 24,3%, а в Донецьку 1,8% населення, натомість День
«Жовтневої революції» у Львові 3,5%, а в Донецьку 30% [20, с. 174]. Остання між іншим також
по-різному оцінюється регіонами: на 2006 р. 19,9% населення Заходу її оцінювало позитивно і
50% – негативно, 51,9% жителів Донбасу і Криму – позитивно, і 30,6% – негативно [3, с. 36-37].
Донбас переважно позитивно оцінює «Жовтневу революцію», тоді як для Заходу з його антирадянською історичною пам’яттю ця подія є негативною. Згідно із дослідженням Центру Разумкова за 2009 р., річниці «Жовтневої революції» є таким же святом, як і інші офіційні свята для
27,5% жителів Сходу (14,2% вважають їх найбільшим святом); на Заході офіційним святом його
вважає 12,2% населення (найбільшим святом – 0,5%), водночас для 18% жителів Заходу це день
пам’яті жертв комуністичних репресій (6,2% на Сході). Загалом більшість населення в обох регіонах 7 листопада вважає звичайним днем (60,9 % Захід і 48,6 Схід) [19]. У святкуванні «своїх»
свят регіонам підігравала і центральна влада. Так, наприклад, політики намагалися балансувати
між історичними пам’яттями обох регіонів і брали участь у святкуванні річниць ідеологічно протилежних подій, не виносячи святкування на загальнонаціональний рівень. Приміром, виступ
Л. Кучми на 80-й річниці ЗУНР не транслювався на всій території України [15, с. 136].
Соціокультурні відмінності регіонів та їхній різний історичний досвід сприяє використанню
регіональної історичної пам’яті в політичній боротьбі. У передвиборчих кампаніях усе частіше
звучать обіцянки не дозволити опонентам переписати (чи то пак сфальсифікувати) історію. Історична пам’ять як політичний об’єкт використовується з ідеологічними цілями для формування колективних уявлень про минуле. Для Донбасу характерні спроби звернення до пам’яті про
ДКР. Вони були популярною ще в часи перебудови, коли, скажімо, неформальна громадська
організація Інтернаціональний Рух Донбасу (ІРД), починаючи з 1989 р., неодноразово порушу-
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вала питання про відновлення ДКР із включенням її до складу Росії як автономії. Серед підстав
такої перспективи наголошувалися російськомовність регіону, високий рівень урбанізації, значний економічний потенціал і етнічна строкатість. Організація виникла у відповідь на прийняття закону про мови 1989 р. і мала на меті відстоювати права російськомовного населення. Після
проголошення незалежності ця організація заявила про необхідність проведення до 1 грудня
1991 р. референдуму щодо надання Донецькі області статусу автономії у складі УРСР. Партійний апарат загалом сприяв у той час утворенню подібних організацій, якщо вони підтримували
ідею перебудови, збереження СРСР і виступали проти «націоналізму» й «екстремізму». Про
плани щодо відновлення ДКР говорилося навіть у інформаційних виданнях політвідділу ЦК
КПУ: «В ряді регіонів пропагуються також плани відродження Донецько-Криворізької республіки, яка проіснувала неповних два місяці в 1918 році, включення її на правах автономії до
Російської федерації» [2, с. 79]. Регіональна преса також швидко підхопила таку інформацію
[1, с. 7]. Були спроби відродження ДКР і шляхом референдуму: подібне питання піднімали на
засіданні Донецької обласної ради у вересні 1991 р. «Ідея окремішності Донбасу має глибоке
коріння у масовій свідомості населення цього регіону […] Легенда про ДКР за умов соціальнополітичного хаосу може стати дуже сильним чинником ідеологічної консолідації. До того ж
ідеологічна консолідація Донбасу (і Сходу України взагалі) на базі легенди про ДКР може бути
несподіваною для київської влади» [8, с. 238], – писав ще у 2000 р. В. Даренський.
Чергова спроба використання пам’яті про ДКР була після Помаранчевої революції. Лобіюючи ідею створення в Південно-Східній Україні нової федеративної держави, її прихильники у
2004 р. у відповідній постанові відновили пам’ять про Донецько-Криворізьку Республіку. Тоді ж
на з’їзді було прийнято рішення про створення громадської організації «Донецька республіка»,
яка була проголошена правонаступницею ДКР. Зазначалося також, що організація об’єднала
«перші вогнища опору […] фашистському режиму Віктора Ющенка» і закликала «до повалення
окупаційної влади» [10]. Звинувачуючи В. Ющенка у переписуванні і фальсифікації історії, прибічники «Донецької республіки» в одному зі своїх звернень зазначали: «Громадяни Донбасу, у
нас є своя історія, своя культура, своя рідна російська мова, свої герої і свій президент Артем.
Ніякого відношення до Грушевського, «української» мови, УПА і Ющенка ми не маємо» [10].
Деякі політики, звертаючи увагу на опір Заходу встановленню пам’ятника польським «орлятам»
та щорічного святкування Листопадового чину 1 листопада як дати утворення держави у Східній
Галичині, говорили і про елементи галицького сепаратизму [13]. Проте акцент на регіональних особливостях Заходу не суперечив офіційній візії історичного минулого України. Населення Заходу в
першу чергу себе пов’язує з Україною. Наприклад, національна ідентичність львів’ян завжди була
найбільш поширеною: і 1994, і 1999, і 2004, представленою понад 70% голосів. Розповсюдженою
була і регіональна ідентифікація – львів’янин, але вона вписувалася в більш ширшу – національну. Зовсім іншу картину бачимо в Донецьку: тут найбільш популярною була регіональна ідентичність – донеччанин (55,7% у 1994, 56,4% у 1999 і 69,5% у 2004). Натомість українська ідентичність
зростає на Донбасі повільно (39,5% у 1999 р. і 42,7% у 2004 р.) [6, с. 49-51].
Резюмуючи, зазначимо, що на формування пам’яті про Українську революцію здійснили свій
вплив такі чинники: різний історичний досвід обох регіонів, місцеві особливості революційних процесів, етнічний склад населення, національні та регіональні ідентичності. Для Заходу
характерна національно-демократична версія революційних подій, яка співпадає з офіційною
державною з традиційним пошановуванням діячів українських національних державних утворень цієї доби (М. Грушевський, С. Петлюра, П. Скоропадський) з відмовою від радянської
версії і тоталітарного спадку в символічному просторі. Натомість для Донбасу характерна амбівалентність: регіон намагається поєднати радянський погляд (високий рівень пошанування
В. Леніна, «Жовтневої революції») на революцію з українським національним (пошанування
М. Грушевського). Регіон досі вірить у нав’язувані радянською державою міфологеми (С. Петлюра досі ворог для Донбасу), але поступово змінює своє ставлення до українських державних
утворень (УНР). Певні зрушення на Донбасі відбулися після Революції Гідності і прийняття декомунізацій них законів, у результаті чого регіон поступово очищується від тоталітарного спадку.
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ПАМЯТЬ О ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ 1917-1921 ГГ. НА ГАЛИЧИНЕ И НА
ДОНБАССЕ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ
В статье освещены региональные версии исторической памяти на Западе и Донбассе
о событиях Украинской революции 1917-1921 гг. и ее участниках, факторы формирования
региональных различий памятей и их проявления.
Ключевые слова: Украинская революция, память, регион, Галичина, Донбасс.
Serhii Vlasiuk
THE MEMORY OF THE LIBERATION STRUGGLE OF 1917-1921 ON GALICIA AND
DONBAS IN MODERN UKRAINE
The objective conditions of historical development of Ukrainian lands led to the formation of different models of historical memory in the field. There is already an established fact show regional
differences on the example of two of the most distinctive regions – Galicia and Donbass in historiography. Is no exception and their own, local, understanding the events of 1917-1921. A great revolutionary experience generated in regions different characters and enemies, with the hero in one region
may well act as an enemy of the other. The same goes for anniversaries. A striking example of regional
differences can serve as a symbolic space in the region, establishment of commemorative and memorial practice there, memorial politics of regional authorities. Thus, this article explains the regional
version of the historical memory of events of Ukrainian revolution of 1917-1921 and its participants
on the West and Donbas, factors shaping regional differences memories and their manifestations.
Key words: Ukrainian revolution, memory, region, Galicia, Donbass.
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ЗОБРАЖЕННЯ КОРИ-ПЕРСЕФОНИ в БОСПОРСЬКИХ ТЕРАКОТАХ
(VI-I СТ. ДО Н. Е.)
У статті розглянуто іконографію Кори-Персефони в боспорських теракотах. Статуетки та протоми елевсинської богині є важливим джерелом під час вивчення сакрального
життя Боспорського царства. Основну увагу приділено сюжетним і морфологічним особливостям зображення Кори.
Ключові слова: Боспор, античні теракоти, протоми, Деметра, Кора-Персефона, типологія, сюжет.

Одним із засобів передачі уявлень про сакральне для давніх греків було мистецтво. Воно
стало матеріальним відображенням духовного життя античної людини. За інформативністю вироби мистецтва майже рівнозначні письмовим джерелам.
Давньогрецькі теракотові статуетки є одним із джерел для вивчення особливостей релігійного світогляду мешканців Боспорської держави. Вони відбивали певні вірування, пов’язані з
різними культами, втілювали міфологічні образи, були унікальним явищем давнього мистецтва
та художнього ремесла. Найчастіше вони – єдине джерело, яке дозволяє визначити сакральну приналежність археологічного комплексу. Крім цього, вони можуть слугувати допоміжним
джерелом із розвитку скульптури.
Постійне зростання фонду теракот богинь у ході археологічних розкопок зумовило те, що
теракоти стали наймасовішими серед археологічних джерел із питання культу Деметри в Боспорській державі, а це породило гостру потребу в систематизації виробів коропластів.
Систематичне вивчення античних теракот, знайдених під час розкопок Боспору, почалося з
другої половини XIX ст. У звітах ОАК і ІАК археологи давали характеристику найбільш цінних
із художньої точки зору статуеток і протом [11; 15].
Протягом 20-30-х років ХХ ст. проводилися численні археологічні розкопки, зростає кількість знайдених теракот. Деякі з них були опубліковані у спеціалізованих виданнях Інституту
археології АН СРСР (КСИА, МИА).
Твори коропластів Боспорського царства публікували та вивчали М. М. Кобиліна,
Н. П. Cорокіна, І. Т. Круглікова, В. І. Денісова. На початку 70-х рр. минулого століття було видано звід «Теракоти Північного Причорномор’я» [1; 2; 3].
Наприкінці XX – у ХХІ столітті дослідники активно розглядають питання, присвячені різним
аспектам сакрального життя населення регіону та, зокрема, теракотові статуетки (І. Т. Круглікова, Є. А. Молєв, Н. В. Молєва, М. А. Наливкіна, Л. Г. Шепко, М. Ю. Вахтіна та ін.). Удосконалення та поява нових методів вивчення коропластики призвело до виникнення нових досконаліших способів систематизації творів дрібної пластики: сюжетно-морфологічний, іконографічний
(А. Русяєва, Т. Ільїна, Г. Меркер).
Одним із найбільш популярних сюжетів у боспорській коропластиці були зображення елевсинських богинь Деметри та Кори-Персефони. У практиці елевсинських містерій ці богині ототожнювались одна з одною та йменувались «дві богині». Тому в античній іконографії склалось
зображення Деметри та Кори схожими, лише з деякими відмінностями. Така традиція ускладнює можливість точної ідентифікації теракот, які належать до землеробського культу. Вивченню боспорських зображень Деметри та Кори присвятили свої дослідження О. А. Завоїкін,
А. С. Русяєва, Т. А. Ільїна, С. Ю. Саприкін, та ін. [8; 9; 10; 12; 13; 16; 17; 18; 19]. У своїх статтях
вони давали стислу характеристику культу Деметри, або окремим його проявам, публікували
нові статуетки та протоми, пов’язані з елевсинськими богинями. Тобто дослідники не ставили
своїм завданням розглянути саме зображення Кори і вивчали їх у контексті розкопок поселень
та характеристиці сакрального життя Боспорської держави. Тому питання сюжетних, морфологічних та іконографічних особливостей боспорських теракот є актуальним.
© Ганна Вахрамеєва, 2016
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Мета нашої роботи – аналіз особливостей зображення Кори-Персефони в боспорських теракотах VI-I ст. до н. е.
Основну джерельну базу дослідження складають 266 опублікованих, найбільш виразних зображень теракот Деметри та Кори-Персефони, що походять із археологічних розкопок
27 пам’яток. Найбільш прийнятним та раціональним для систематизації таких виробів є сюжетно-морфологічний принцип типології коропластики, з урахуванням хронології. Така типологія
теракот Деметри і Кори-Персефони виходить із поділу виробів на дві групи: об’ємні статуетки
та протоми, всередині груп – на типи, всередині типів – на варіанти [20, с. 285; 4, с. 696-698].
Культ Деметри проникає на Боспор у VI ст. до н. е. та розповсюджується по всій території
Боспорського царства. У різних містах упродовж VI-IV ст. до н. е. засновуються святилища
(Пантікапей, Німфей, Мірмекій). Однією з причин популярності культу елевсинських богині
був землеробський характер економіки Боспорського царства.
До теракот, які можна інтерпретувати як зображення Кори-Персефони, відносять одиночні
статуетки. Тип богині, що стоїть, з’явився у коропластиці під впливом великих скульптурних
виробів. Вона може зображуватися як із предметом у руках, так і без. Подібний тип набув поширення в Аттиці та Родосі в VI-II ст. до н. е. Прикладом таких теракот на Боспорі може бути
одиночна статуетка Кори, яка зображує дівчину з вінком у руці. На голові – калаф. Знайдена
вона на некрополі. Виріб належить до коринфського виробництва, датується кінцем VI ст. до
н. е. Серединою VI ст. до н. е. датується статуетка Кори, що стоїть із архаїчного будинку Тірітаки [2, с. 16, табл. 3,1; 13, с. 32]. До кінця VI – початку V відносять фігурку Кори, знайдену поблизу Журавок (сільська округа Феодосії). У зігнутій руці богині – предмет, можливо, квітка [16,
с. 170]. Зображення Кори в такій позі, можливо, пов’язане з міфологію: Кора-Персефона збирала
квіти в момент викрадення; Кора виходить із підземного царства та повертається до матері. За
свідченням Овідія, квіти, які збирала Кора, були маками. Маки у греків мали подвійне значення.
Вони символізували Деметру, оскільки вони росли на нивах, та макове насіння додавали у хліб.
Друге значення маку, як символу відродження після смерті, є більш властивим Корі-Персефоні
[6, с. 68]. Елліністичні статуетки дівчини, що стоїть, деякі дослідники інтерпретують як Кору.
Але їх дуже важко відрізнити від побутових зображень дівчин, адже для цього періоду є характерним надання зображенням богинь емоційних рис та наближення їх до людини.
Другим варіантом зображення Кори були парні статуетки. Для виробів кінця V – початку
IV ст. до н. е. характерними є статуетки Деметри з дочкою Корою. Цей тип з’являється на Боспорі майже одночасно з Грецією. Так, була знайдена Деметра з маленькою Корою, яка датується
останньою чвертю V ст. до н. е. Цей образ також бере свій початок із храмової скульптури [17,
с. 29]. Один із варіантів – Деметра-Куротрофос, одягнена в хітон з короткими рукавами та гіматій; вона стоїть, однією рукою підтримує Кору, яка сидить на плечі, інший – тримає її за руку [2,
с 17 табл 5.2]. Трактування образу варіює. Різним є моделювання плаща. Так, у Горгіпії знайдені
статуетки з дитиною, яка лежить на лівій руці. Для теракот цього часу характерно, що маленьку
Кору зображують у дорослих пропорціях. Це пов’язано з тим, що в V ст. до н. е. давньогрецькі
майстри ще не розробили дитячі пропорції [17, с. 38].
Як варіант, можна розглядати парні фігурки, де Кора зображена дорослою. У святилищі елевсінських богинь «Берегове 4» знайдено парну статуетку богинь [9, с. 262]. Статуетки двох богинь
на троні трапляються зрідка, втім, як і стоячі парні статуетки. Вони зображують двох богинь, що
сидять на троні в однакових позах. Попри зовнішню схожість, можна побачити й відмінності.
Фігура Деметри – вище, ширше та масивніше, з суворими рисами обличчя. У Кори-Персефони
обличчя молоде, тонко модельоване. Г. С. Русяєва підкреслює, що це зображення мало глибокий
сакральний зміст, та давало можливість представити богинь у їхній хтоничній іпостасі. Офіційний титул елевсинських богинь – «дві богині», без виділення особливих атрибутів, підкреслює
їх злиття в єдину божественну субстанцію, яка дає життя своїм поверненням і смерть своїм відходом [17, с. 35]. Тобто зображення двох дорослих богинь відповідає традиціям елевсинських
містерії, які присвячені саме трагедії розлучення та щастю повернення дочки до матері.
У групових статуетках, які втілюють образи елевсинських містерій, Деметра та Кора виступають поряд. Цікавою є композиція з трьох богинь, що сидять поруч в урочистих позах (Пантікапей), яка датується V ст. до н. е. Це узагальнений образ елевсинських богинь Деметри, Кори та
Персефони. Культ Кори в VIII – на початку VII ст. до н. е. був окремим від культу Персефони, а
у третій богині, що тримає плід граната, можна побачити Персефону. Розділ Кори та Персефони
нагадує про те, що раніше їхні культи були різними [17, с. 44]. Групу з трьох осіб представляє

Серія «Історичні науки». 2016. Випуск 25

141

теракота V ст. до н. е. з Феодосії. Вона зображує Деметру з Корою і Плутосом / Іакх із крилами
за плечима. Дитяча фігура в плащі з довгим кучерявим волоссям і з крилами на плечах. Жінки
одягнені в довгі хітони та покривала, які спускаються з голови та підкреслюють контури тіла.
Волосся з прямим проділом, строгі риси обличчя, руху передані у вільній манері. Група стоїть
на масивній чотирикутної підставці [1, с. 80, табл. 23,5]. Іакх вважався сином Деметри та Зевса
й відігравав важливу роль у елевсинських містеріях [18, с. 63].
До протом Кори відносять групу богинь з гранатом або квіткою. Квітка в руках у богині
символізує Кору в момент викрадення [8, с. 42]. Гомерівський гімн повідомляє, що Аїд викрав
Кору в той час, коли вона перебувала далеко від матері та збирала квіти. Що стосується плоду в
руці богині, то це, швидше за все, гранат, зернятко якого Аїд змусив з’їсти Кору, щоб вона повернулася до нього від матері. З первісних часів існувало табу на червоні плоди, які приносили
мертвим. Таким чином, з’ївши гранат, Кора стала Персефоною – богинею мертвих, підземного
царства [6, с. 67].
Одним із найбільш поширених сюжетів серед протом Деметри та Кори є протоми з руками
на грудях. Ритуальний жест, що підкреслює материнські функції богині, цілком відповідає культовому образу Деметри, яка в гімнах іменується «смертного люду годувальниця», «дітолюбна»,
«добра матір» (Hymn. Orph XL, 7, 12-13). Найбільш близькі зображення богині, що підтримує
груди, походять зі зольників Мірмекія, Тірітаки, сакральних комплексів Німфея, Горгіпії, святилища на Майській горі [8, с. 43]. У цьому випадку слід звернути увагу на думку Г. А. Цвєтаєвої,
яка вважає, що це зображення дівчини, тобто Кори з опущеним з правого плеча покривалом [19,
с. 144-145].
Деякі протоми з опущеними руками, дослідники інтерпретують як Кору, але тут, як і у варіанті з руками на грудях, це лише припущення, адже різниці в одягу та позі немає і можна лише
здогадуватися, що протоми з молодшим обличчям можуть зображувати Кору. Прикладом такої
теракоти може стати півфігура з Фанагорії в хітоні, який закріплено на плечах, із браслетами на
опущених руках. Датується цей виріб IV ст. до н. е. [3, с. 25 табл. 23.2; 13 табл. VIII, 3].
Отже, теракоти є поширенішим джерелом сакрального життя населення Боспорської держави. Найчастіше скупчення теракот є єдиним критерієм, який дозволяє визначити належність
культового комплексу до того чи іншого божества.
Поряд із Деметрою, античні коропласти зображували у своїх творіннях Кору. Іконографічні
канони зображення Кори-Персефони є дуже близькими, а в деяких випадках ідентичними до зображень Деметри. Це зумовлено елевсинським характером шанування та найменування богині
родючості та її дочки, як «двох богинь».
Однак вивчення міфологічних уявлень та вірувань, а також їхня відповідність в іконографії
дозволяють розв’язати деякі питання щодо канонічності образу Кори-Персефони. Так, предмети
в руках богинь (квітка, вінок, плід), згідно з міфологією, можна віднести до традиційних ознак
Кори. У групових статуетках поряд із Деметрою завжди зображується її дочка. Основною відмінністю в іконографії таких статуеток є масивність Деметри та більш дівоче обличчя та одяг
Кори.
Перспективним у цій галузі є вивчення культу Деметри VI – I ст. до н. е. на Боспорі, у рамках
якого шанується Кора-Персефона. Таке дослідження дозволить простежити семантику образу
богинь, відмінності в іконографічних образах, а також показати практичні особливості елевсинського культу в Боспорській державі.
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Анна Вахрамеева
Изображение Коры-Персефоны в боспорских терракотах (VI-II вв.
до н. э.)
В статье рассмотрена иконография Кори-Персефоны в боспорских терракотах. Статуэтки и протомы элевсинской богини являются важным источником при изучении сакральной жизни Боспорского царства. Основное внимание уделяется сюжетным и морфологическим особенностям изображения Коры.
Ключевые слова: Боспор, античные терракоты, протомы, Деметра, Кора-Персефона,
типология, сюжет.
Ganna Vakhrameieva
Kore-Persephone in Bosporus terracotta (VI-II centuries BC.)
The article deals with the problem of Bosporus terracotta with the image of Kore-Persephone.
Kore-Persephone figurines were found during excavations of the Bosporus many settlements. They
are an important source for the study of sacred life Bosporus. Features the type of terracotta KorePersephone are analyzed. This article discusses several options for terracotta Kore-Persephone:
standing female figure, two goddesses, terracotta group, protome with a flower or fruit in their
hands, seated goddess. But Demeter and Kore are very similar to each other. They can not always
be distinguished. This leads to the discus in the ancient science of iconography Cora. The main
distinguishing features of Cora are young facial features, flower / fruit / wreath in his hands. The ancient Greeks creating terracotta were guided by iconography. But they also had a creative freedom.
Keywords: Bosporus, ancient terracotta, protome, Demeter, Kore-Persephone, typology,
version.
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ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КОВЕЛЬСЬКОГО
СТАРОСТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНІ XVI – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.
У статті розглянуто стан вивчення соціально-економічного розвитку Ковельського
староства в другій половині XVI – першій половині XVII ст. Проаналізовано дослідження
М. Іванішева, М. Теодоровича, І. Бойка, З. Гульдона, П. Саса та ін. Проведений аналіз засвідчив неповноту розкриття проблеми в науковій літературі та необхідність проведення
окремого дослідження з теми із залученням ширшого кола джерел та використання сучасних методологічних підходів.
Ключові слова: Ковельське староство, соціально-економічний розвиток, історіографія,
описово-статистичні джерела, міське самоврядування, фільваркове господарство.

Дослідження господарсько-адміністративних одиниць минулого залежить від стану збереження насамперед описово-статистичних джерел та процесу введення їх до наукового обігу. Ця
обставина робить можливим дослідження соціально-економічних аспектів не лише конкретного
староства чи волості, але й формування узагальнених уявлень про більші адміністративні одиниці, наприклад, воєводства. Оскільки, окремі його частини характеризуються різним ступенем
репрезентативності джерел, що особливо характерно для періоду другої половини XVI – першої
половин XVII ст. Для північно-західної частини Волині, Ковельщина є чи не найкраще забезпечена подібного роду джерелами. Це не могло не привертати увагу дослідників.
Значною мірою сприяло забезпеченню Ковельщини описово-статистичними джерелами те,
що вона перебувала у володінні королеви Бони, яка прагнула до поширення всеохоплюючого
господарського обліку, який впроваджувався в ході аграрної реформи та впорядкування управління [4, с. 15]. Також соціально-економічна історія Ковельщини представлена документами,
пов’язаними з перебуванням її в руках кн. А. М. Курбського та його нащадків. Таким чином,
для Ковельського староства збереглися такі джерела описово-статистичного характеру, що відносяться до другої половини XVI – першої половин XVII ст.: інвентар 1556 р., коли волость була
відібрана в королеви Бони Жигимонтом Августом, інвентарі 1590 р., створені під час відібрання
волості з рук нащадків кн. А. Курбського, інвентар 1609 р., люстрації 1616 та 1628 рр., податкові реєстри по Волинському воєводству, які містять інформацію про міста Ковельщини за 1570,
1577, 1583, 1589 рр., тарифи подимного 1629 р. та первинний поборовий реєстр волості 1590 р.
[4, с. 15]. Соціально-економічна історія Ковельського староства має однією з підстав вивчення
джерельної бази не просто репрезентативної, але й різноманітної за категоріями. Більшість зі
вказаних джерел є неопублікованими, окрім податкових реєстрів за 1570, 1577, 1583 рр. та тарифу подимного 1629 рр., що не може не впливати на стан вивчення проблеми.
Оскільки нашим завдання є характеристика наукового доробку на основі опублікованих джерел, то в подальшому будемо звертатися саме до них, а також до історичної інформації, взятої з
вищенаведених неопублікованих джерел та введеної до обігу в ряді історичних праць.
Певну кількість джерел, що стосуються міста Ковеля, опубліковано у відомому виданні Київської археографічної комісії «Архив Юго-Западной России». Зокрема, більшість їх стосується розпоряджень королеви Бони. Розпорядженням королеви Бони від 10 січня 1556 р. старості
Ковеля та міському уряду доручалося організувати в місті цехи. Також Бона у своїх листах до
старости наказувала не ображати міщан та оплачувати ремісникам усі виконані ними роботи
[1, с. 58]. Листом від 9 січня 1556 р. королева Бона наказувала ковельському старості стежити
за тим, щоб євреї не селилися в місті Ковелі поза відведеною для них вулицею і щоб християни не будували будинків на цій вулиці [1, с. 56–57]. З цих документів видно, що в 1556 р. в
Ковелі проживала значна кількість ремісників, які мали змогу організовуватись у цехи, також
у місті існувала єврейська громада, яка проживала на спеціально відведеній Єврейській вулиці.
«Грамота королеви Бони, що звільняє бурмистрів і писаря ковельського магістрату від сплати
© Тетяна Дубляниця, 2016
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чиншу 9 січня 1556 р.» подає певні відомості про самоврядування міста [1, с. 57–58]. У липні
1556 р. Ковельське староство вже не належало Боні про що свідчить «Наказ короля Сигизмунда
Августа старості ковельському, Франциску Фальчевському про те, щоб він утримав своїх слуг
від утисків ковельських міщан і не порушував прав, наданих місту Ковелю королевою Боною»
від 4 липня 1556 р. [1, с. 59–60]. Також у виданні вміщено привілей короля Сигизмунда ІІІ від
28 листопада 1611 р., що відновлював магдебургське право місту Ковелю, встановлював відносини магістрату зі старостою і визначав міські доходи [1, с. 109–117]. Окрім цього, вміщено
джерела, що стосуються підтвердження привілеїв, наданих ковельським євреям [1, с. 117–122].
До перебування у власності королеви Бони Ковельщина належала князям Сангушкам. Цього
періоду стосується лише одне джерело опубліковане в АЮЗР, датоване 1542 р., це так звана
«Жалувана грамота Ковельського князя Василя Михайловича Сангушка Демиду Войткевичу на
дворище в селі Мосчопой з умовою військової служби» [2, с. 75–76]. Під 1568 р. опубліковано
привілей кн. А. Курбському та його нащадкам чоловічого роду на вічне володіння м. Ковель [3,
с. 205–209]. Отже, опубліковані в «Архиве Юго-Западной России» джерела дають лише уривчасту картину розвитку Ковельщини на різних етапах протягом XVI – XVII ст.
Чи не єдиним дослідженням, яке б стосувалося соціально-економічної історії Ковельщини є
дослідження М. Д. Іванішева, який опублікував документи волинських актових книг, що стосуються Ковельської волості періоду перебування її в руках кн. А. Курбського. На основі цих же
джерел він подав характеристику волості. Так, у першому томі своєї праці у вступі дослідник
зазначає, що Ковельська волость була одним із найбагатших і багатолюдних королівських володінь. Лісний товар і хліб відправляли в Гданськ (Данциг) та Ельблонг (Ельбінг), по річках Буг та
Вісла. У селі Гойшин добували залізну руду. Звіриний промисл та бджільництво приносили значні доходи [7, с. 13]. Також зазначено, що Ковельське володіння включає в себе місто Ковель із
замком, містечко Вижву із замком, містечко Миляновичі із двором і 28 сіл. Всі ці володіння було
розділено на три самостійні одиниці – волості/ключі: Ковельську, Вижівську і Миляновицьку.
Для управління кожною волостю був обраний урядник із числа московитів [7, с. 13].
У другому томі своєї праці М. Д. Іванішев вмістив окреме дослідження «Свідчення про Ковельські маєтності». Зазначено, що 1515 р. Сигизмунд І дозволив князю В.М. Сангушку створити із села Ковеля місто і влаштувати його на праві магдебурзькому [9, с. 201]. Разом з тим, місту
було надано право на ярмарки і торги. Згодом кн. В. Сангушко поступився містом королеві Боні
в обмін на інші поселення. З тих пір Ковель знаходився в управлінні королівських старост [9,
с. 202]. Багато уваги дослідник приділив організації міського самоврядування. Міщанська громада міста Ковеля мала своє внутрішнє управління, суд і цеховий устрій. Управління покладалося на бурмістра і райців. Міщани в перший понеділок після свята нового року обирали поміж
себе 8 чоловік, із числа яких ковельський староста обирав 4 райців, призначаючи одного з них
бурмістром. Основними їхніми обов’язками було завідування міськими доходами і видатками.
Судова влада зосереджувалася в руках війта і лавників. Війта обирав староста з цехових міщан.
Лавників поміж себе обирали міщани. Вони судили міщан, керуючись магдебурзьким правом.
Незадоволені рішенням війта і лавників подавали апеляції бурмістру і райцям, на їх рішення подавали апеляцію старості, а на рішення старости – на суд королівський [9, с. 202–203].
М. Д. Іванішев описує також цехову організацію міста [9, с. 203–204], без вказівки на будь-які
кількісні показники. Зазначено, що після переходу Ковеля до кн. А. Курбського міщани продовжували користуватися магдебурзьким правом, а євреї – королівськими привілеями [9, с. 205].
Крім Ковеля згадане невеличке поселення Вербка [9, с. 209], село Секунь [9, с. 212]. Вижівська
волость складалася з м. Вижви, сіл Стара Вижва і Воля. Волость підлягала відомству ковельського старости, міщани користувались магдебурзьким правом [9, с. 213]. Єдині кількісні характеристики подані лише під час опису містечка Миляновичі. Сказано, що воно було небагатим і
малолюдним. У 1591 р., в ньому нараховувалось 41 дим і 9 убогих хиж, у всьому містечку було
лише 3 ремісники, а всі інші жителі займалися землеробством [9, с. 223].
Якщо перший том містить публікації документів, що стосуються передусім політичного життя, то другий – наповнений судовими справами, наприклад, кн. Курбського з ковельськими євреями [8, с. 1–13], з королівським секретарем [8, с. 54–80], з панцирним боярином [8, с. 80–90],
зем’янином господарським [8, с. 90–121] тощо, а також поміщено справу про повернення Ковельських маєтностей до Скарбу, де зазначено, що 1590 р. вони були передані Андрію Фірлею
[8, с. 204–207].
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Як уже зазначалося вище, опублікованими є податкові реєстри за 1570, 1577, 1583 рр., що
стосуються Волинського воєводства. Опублікував їх А. Яблоновський у серійному виданні
«Zródla dziejowe». Податковий реєстр 1570 р. містить сумарну інформацію для міст Вижви та
Миляновичі, а також для всієї Ковельської волості [15, s. 24], реєстр 1577 р. – взагалі, сумарні
дані для всієї волості, не виділяючи окремо жодного з міст [15, s. 64]. Дані реєстрів 1570 та
1577 р. значно відрізняються між собою. Податковий документ 1583 р. більш детальний, оскільки подає окремо свідчення про міста Ковель, Вижва, Миляновичі та сіл, що належать до цих
міст [15, s. 120].
Також у «Zródlach dziejowych» опублікована люстрація 1628–1629 рр. [14, s. 162–167]. Вона
подає відомості про доходи м. Ковеля та сіл, що до нього належать: Мощани, Дубова, Облапи,
Гойшин, Бахово, Білин, Стебле, Скулі та Вербка; містечка Миляновичі з селами Ольшаниця,
Зілово, Туровиця, Клевечко, Ходовице, Поридуби, Седлища; містечка Вижви з селами Стара
Вижва, Шайно, Нойно, Хотешів. Окремо виділені доходи з фільварків Вербського, Поридубського, Миляновецького та фільварку в Ритковичах [14, s. 162–164]. Доходи вказані для кожного населеного пункту окремо, а в кінці міститься сума всіх доходів із Ковельського староства
[14, s. 164].
Слід звернути увагу також на дослідження М. І. Теодоровича, присвячене опису храмів та
приходів Волинської єпархії, в одному з томів якого вміщено інформацію про Ковельщину.
Звичайно, автора насамперед цікавила церковна історія, але супроводжувалася вона також політичними та соціально-економічними характеристиками регіону. Дослідник зазначає, що на
початку XVI ст. на місці Ковеля було село і лише в 1518 р. король Сигизмунд І надав кн. В. Сангушку привілей, що дозволяв заснувати в Ковелі місто на магдебурзькому праві і заселити його
поляками, русинами, євреями, вірменами і татарами, а також влаштувати ярмарки і торги. Один
ярмарок відбувався в кінці літа на свято Воздвиження Хреста, а другий – на четвертий день
Різдва [12, с. 3]. Вказано, що в 1536 р. в Ковелі була митна комора для вибирання мита з солі [12,
с. 4]. У дослідженні під час опису обміну маєтностей кн. В. Сангушка з королевою Боною зазначено всі замки і села, що належали до Ковельщини [12, с. 6]. Звертається автор до опису становища міщан, самоуправління міста, цехової організації [12, с. 7–9]. Під час опису Ковельщини,
коли вона перебувала в руках кн. А. Курбського М. І. Теодорович користувався дослідженням
М. Д. Іванішева.
І. Д. Бойко у своїй монографії «Селянство України в другій половині XVI – першій половині XVII століття» використав інвентарі 1556, 1590 та 1609 років. За інвентарем 1556 р. в Ковельському старостві налічувалося 33 села і 3 міста – Ковель, Вижва і Миляновичі. Ряд сіл староства жили ще дворищним ладом (Билині, Скулині, Хотилів, Книно, Мостище). У решті сіл
селяни жили вже на ланових наділах. 79 % дворів мали наділ в один лан, 13 % – півлану і ще
менше було городників. У 1556 р. на території староства вже було 8 невеликих землеробських
фільварків, де налічувалося 572 голови різної худоби [6, с. 156].
Інвентар 1590 р. свідчить про значні зміни, які переживало селянське господарство у зв’язку
із проведенням волочної поміри [6, с. 157]. У 1590 р. існували ті ж 8 фільварків, що і в 1556 р.,
і вони залишалися на рівні середніх господарств. І. Д. Бойко наводить дані про урожайність
зернових культур у фільварках, кількість збіжжя, яке йде на продаж. Зазначає, що окремі записи
в інвентарі, дають підстави припускати, що розмір відробіткової ренти дорівнював 3 дням на
тиждень від лану чи волоки [6, с. 158].
Через десять років, згідно з інвентарем 1609 р., до Ковельського староства належали м. Ковель, містечка Вижва та Миляновичі, а також 26 сіл і 2 заселених урочища, кількість фільварків
зменшилась удвоє: Вербський, Милановицький, Вижівський та Гритковецький; решта відійшла
шляхтичам. І. Бойко робить висновок, що фільварки майже не розвивалися через погані ґрунти
або низькі ціни на збіжжя [6, с. 159].
Отже, І. Д. Бойко в інвентарях цікавила насамперед інформація, що стосувалася повинностей
селян, розвитку фільваркових господарств, розшарування селян та їх становища, що відповідало
темі його дослідження. Інша джерельна інформація залишилася поза увагою дослідника.
Польськй історик Зенон Гульдон у своїй статті, присвяченій ролі України в торгівлі збіжжям із Гданськом у другій половині XVI – першій половині XVII ст., використовував інвентар
1590 р. На основі цього джерела він показав, що Ковельське староство, розташоване в північнозахідній Волині, мало сильний зв’язок із гданським ринком. Як доказ наведена інформація по
6 фільварках про кількість зібраного збіжжя, залишеного на висів і призначеного для продажу.
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Так, з 850 мац зібраного жита 283 залишалося для висіву, а 567 – для продажу, з 65 мац пшениці
46 призначалося для продажу, з 59 мац ячменю – 30 і з 475 мац вівса – відповідно, 338 мац для
продажу [13, s. 70–71]. Тобто, 66,7% жита і 70,8% пшениці йшло на продаж, і переважно до
Гданська. Дослідник зазначає, що про це свідчать відомості інвентарів 1590, 1609 рр., де серед
сільських обов’язків міститься запис про необхідність доставляти до Бугу підводи [13, s. 71].
Дослідник міської історії П. М. Сас у своїй праці, присвяченій містам України XV – 60-х рр.
XVI ст. звернув увагу на міста Ковельського староства. Він відзначив, що в 1570 р. торгово-ремісниче населення Ковеля складало 250 чол. (36,5 % усіх жителів міста) [11, с. 18]. Ковель він
відносить до середніх міст, які мають кількість будинків від 200 до 700, Вижву і Миляновичі –
до малих, тобто кількість будинків у яких не перевищувала 200 [11, c. 21–22]. У праці вказано,
що Ковель отримав магдебурзьке право в 1518 р. [11, с. 175], не викликає сумнівів існування в
середині XVI ст. в місті цехів [11, с. 92] та єврейської общини [11, с. 172]. Двічі на рік у місті відбувалися ярмарки [11, с. 172]. Розвиненим був лісний промисел, зокрема, виробництво поташу
та промисли із переробки зернової продукції [11, с. 110, 119]. Такі висновки дослідник зробив на
основі опублікованих джерел та архівних матеріалів Володимирскького гродського суду.
Характеристику описово-статистичних джерел другої половини XVI – початку XVII ст. з
історії міст Ковельщини та староства в цілому подав у своїх статтях В. Б. Атаманенко [4; 5].
Свою увагу він звертає переважно на джерела неопубліковані, вказуючи на доцільність їхнього
використання під час вивчення соціально-економічної історії Ковельщини.
Отже, археографами опублікована лише незначна частина джерел до історії Ковельського
староства. Переважно ці джерела пов’язують із окремими аспектами політичної історії, та навіть
цей аспект вони не можуть повною мірою висвітлити, оскільки стосуються тільки періоду перебування Ковельщини у власності кн. Курбського та його нащадків. Певну соціально-економічну
інформацію містять опубліковані джерела, але з них можна почерпнути інформацію лише про
місто Ковель за часів володіння ним королеви Бони та періоду після відібрання в неї Ковельщини. Лише люстрація 1628 р. наповнена інформацією соціально-економічного характеру. На
основі цих джерел не можливо скласти повної картини соціального та економічного розвитку
Ковельського староства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.
Соціально-економічна історія потребує насамперед залучення джерел описово-статистичного характеру. Вони практично не ведені до наукового обігу, що ставить відповідні завдання перед історичною наукою. Для Ковельщини існує достатня кількість таких джерел різноманітних
за категоріями, але в переважній більшості неопублікованих. Дослідники неодноразово звертали увагу на цілий ряд проблем, пов’язаних із соціально-економічною історією Ковельщини. При
цьому, окремі з них у своїх дослідженнях використовували інформацію з різноманітних джерел,
але жоден із них не присвятив праці, що стосувалася б соціально-економічного розвитку Ковельського староства, використавши при цьому всю сукупність наявних джерел, що збереглися
до нашого часу. Таким чином, існує можливість створення комплексного дослідження, заснованого на широкому джерельному матеріалі, а також публікації джерел, які є базовою підставою
такого вивчення історії Ковельщини.
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Татьяна Дубляница
Изучение истории социально-экономического развития Ковельского староства во второй половине XVI – первой половине
XVII вв.
В статье предпринята попытка анализа изучения истории социально-экономического
развития Ковельского староства во второй половине XVI – первой половине XVII вв. Проанализировано исследования Н. Иванишева, Н. Теодоровича, И. Бойка, З. Гульдона, П. Саса и
др. Проведенный анализ свидетельствует о неполноте раскрытия проблемы в научной литературе, а также необходимость отдельного исследования по данной теме с привлечением широкого круга источников, с использованием новейших методологических подходов.
Ключевые слова: Ковельское староство, социально-экономическое развитие, историография, описательно-статистические источники, городское самоуправление, фольварочное хозяйство.
Tetiana Dublianytsia
Studying social and economic development Kovel region in the
second half of the 16th – early 17th centuries
Studying social and economic history of Kovel region in the second half of the 16th – early 17th
centuries are analyzed in the article. Sources are traced using in historical research. Kovel region
was owned by Queen Bona, Prince A. Kurbsky, which affected the supply of source material. The
source base to explore the social and economic history of the Kovel region is not just representative, but also diverse categories. Many unpublished sources for study social and economic history of Kovel region and introducing them to the scientific are shown. Research M. Ivanishev, M.
Teodorovich, I. Boyko, Z. Huldon, P. Sas and other are viewed in the article. None of these works
are not dedicated to socio-economic development Kovel region, but only contains a tangent or
indirect information. Relevance of the study of socio-economic development Kovel region second
half of the 16th – early 17th century is shown in the article.
Key words: Kovel region, social and economic development, historiography, descriptive and
statistical sources, city government, folwark economy.
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ОПИСОВО-СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА З ПОЧАТКОВОЇ ІСТОРІЇ МІСТ
ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ВОЛИНІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.
У статті розглянуто інформативні можливості описово-статистичних документів
Заславської волості першої половини XVII ст. як джерела вивчення історії міст регіону,
створюваних із рубежа XVI – XVII ст. Звернуто увагу на аграрну складову занять міщан
та її роль у розвитку господарства новозасновуваних міст. Показано особливості фіксації
свідчень про них у інвентарних описах Заславської волості.
Ключові слова: описово-статистичні документи, джерелознавство, урбанізаційний
процес, характер міст.

Протягом першої половини XVI ст. на території Волині було започатковано цілий ряд суттєвих змін господарського та соціального характеру. У їх основі лежало, у тому числі, і формування та утвердження фільварково-панщинної системи [12, c. 82]. Цей процес протікав у першу
чергу на селі, але не міг бути успішним без широкого урбанізаційного впливу. Це були два
взаємопов’язані визначальні боки економічного та соціального розвитку українських земель
протягом тривалого періоду XVI – першої половини XVII ст. Нерівномірність розвитку фільваркового господарства в різних частинах Волині мала причинами низку чинників географічного характеру, але також – рівень розвитку міст та міського господарства як носіїв та символу
товарно-грошових відносин. Незважаючи на досить значну кількість досліджень, присвячених
українському ранньоновому часу, окремі регіони, проблемні аспекти, джерельні комплекси залишаються вивченими недостатньо. Таким можна вважати Заславську волость, а саме – розвиток господарських структур та структури господарства, фільваркової системи, залюднення, урбанізаційні процеси в регіоні протягом першої половини XVII ст., рівень аграризації та розвиток
ремесла і торгівлі в міських поселеннях. Не останнім є і стан джерельного забезпечення досліджуваної проблеми. На Заславщині від першої половини XVII ст. зберігся значний джерельний
комплекс, який включає в себе достатньо регулярно створювані документи описово-статистичного характеру. Саме на цей час припадає й активізація соціальних та економічних процесів на
території родового гнізда кн. Заславських.
Історія Заславщини знайшла відображення в матеріалах цілого ряду конференцій [9; 10; 18;
21] та відбиття в наукових опрацюваннях окремих джерелознавчих аспектів проблеми [6; 7; 8;
15; 16]. На сьогодні в доробку дослідників є також спроби археографічного освоєння джерел з
історії міст Заславщини (Славута, Шепетівка) та сусідніх маєткових комплексів (володінь кн. Я.
Острозького) [3; 4; 19; 22].
Розвиток містобудування в приватних маєтностях був пов’язаний із загальним станом латифундій, рівнем їх залюднення та загосподарення. Для південно-східної Волині, як і для Заславської волості, показники останніх були на 70 – поч. 80-тих рр. XVI ст. дуже низькими [29,
s. 85–86]. Впливало на це не тільки уповільнення в економічному розвитку порівняно з іншими регіонами Волині, яке певною мірою було пов’язане не в останню чергу з віддаленістю від
орієнтованих на Балтику транспортних торговельних комунікацій. Відставання в рівні загосподарення не могло не бути пов’язаним і з найбільш спустошливим характером саме для південно-східної Волині татарських нападів, черговий пік яких припадає саме на другу половину 70-х
рр. XVI ст. [1]. Не можна не вказати й на вплив природних чинників: значна частина (північна,
«bór tylko, puszcza» [29, s. 86]) Заславської, а також сусідні місцевості Острозької та Полонської,
волості знаходилася на території т. зв. Малого Полісся, яке й у першій половині XVIІ ст. було
слабо заселене. Але з іншого боку, саме ця природна межа була зручною для створення міських
поселень [4, c. 22]. Прискорення урбанізаційного процесу на території південно-східної Волині
в останній третині XVI ст. мало зачепило володіння кн. Заславських. У подальшому він пригальмовується в усьому регіоні, а в останніх, навпаки, активізується [14, 85–86, 88]. Переважно но© Віктор Атаманенко, 2016
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возасновувані в регіоні міські поселення не забезпечені описово-статистичними джерелами, які
дають можливість розглядати характеристики таких міст. Винятком знову є Заславська волость.
Відтак, постає завдання на прикладі останньої подати особливості розвитку таких поселень.
Процес утвердження фільваркової системи та розвиток товарно-грошових відносин, голов
ним осередком були саме міста, сприяв поширенню господарського обліку та пов’язаних із ним
документів. У результаті цього з середини XVI ст. помітно зростає кількість джерел описовостатистичного характеру. Склад джерел описово-статистичного характеру, у яких відображено
Заславську волость узгоджується з цілим рядом інших значних латифундій Волині і представлений документами як державного, так і доменіального походження [2]. Але на початку XVIІ
ст. стан джерельної бази в окремих латифундіях Волині змінюється. Порівняно з іншими волинськими латифундіями першої половини XVIІ ст. для Заславщини характерне досить добре забезпечення достатньо регулярно створюваними джерелами описово-статистичного характеру доменіального походження. Для попереднього ж періоду – це тільки поборові реєстри 70 – 80-х рр.
XVIІ ст., які представляли державний фіскальний облік, та інвентар 1579 р. [13, c. 82; 29]. Переважна більшість документів писані польською мовою, але є й руськомовні описи [24].
Для першої половини XVIІ ст. міста Заславщини описано вкрай нерівномірно. Так, найкраще
представлені в інвентарях головні центри – Старий та Новий Заслав, а частота описання інших
міських поселень помітно нижча. Незважаючи на досить репрезентативну джерельну базу, міста
Заславщини характеризувалися дуже рідко і лише побіжно та ілюстративно [20]. Описи новозасновуваних міських поселень представлені в інвентарях лише в поодиноких випадках. Так,
Шепетівка як містечко Заславської волості фігурує в інвентарях 1624 та 1624 рр., Шепетівка,
Славутина і Ташків – в інвентарі 1637 р. Дослідники наводять також свідчення по Славутині,
віднесені до 1634 р. [22]. Але Заславська волость знала і інші містозасновні ініціативи. Протягом першої половини XVI ст. на території південно-східної Волині виникло всього кілька нових
міст [14, c. 69–73], натомість у другій половині століття на території Заславщини з’являються
міста Білогородка (1570 р., можливо, й раніше), Судилків (1570 р.), Новий Заслав (1579 р.) та
Красний Корчик (1596 р.) [14, c. 77; 82; 84]. Протягом першої половини XVIІ ст. тут виникають
ще три міста – Шепетівка (1619 р.), Славутина (Славута) та Ташків (1633 р.) [14, c. 86–87; 21;
c. 20–28]. Знає Заславська волость протягом кінця XVI – першої половини XVIІ ст. і не зовсім
вдалі містозасновні ініціативи – Городище та Закриниче. Так, перше, як містечко у володіннях
Т. Хом’яка, згадується вперше ще в 1571 р., а в останнє, як маєтність кн. Заславських у 1625 р.
[14, c. 77–78] Можливо, у цьому випадку йдеться про різні поселення, оскільки Хом’яки володіли Городищем, але вже в якості поселення сільського, і в 1629 р., коли поселення під такою ж
назвою знаходилося й у складі Заславської волості [3, c. 95; 108]. У той же час, чиншовий реєстр
Заславщини 1618 р. знає Волю Городище, яка, скоріш за все, й одержала на незначний час міський статус [24, s. 11]. У володіннях Острозьких тільки під 1599 р. згадується містечко Закриниче
[14, c. 84–85]. Натомість у інвентарі Заславщини 1625 р. фіксувалося містечко Закриниче, яке
за кількістю та характером населення було поселенням сільським [25, s. 91]. Подимний реєстр
1629 р. знає Закриниче як село з більшою кількістю населення [4, c. 94]. Можливо, ці невдалі
містозасновні спроби привели, у тому числі, й до локації згодом Ташкова та Славутини.
Описово-статистні джерела з історії Заславської волості містять усі загальні для цієї групи
джерел ознаки та характеристики. Однак існує цілий ряд аспектів, які в інвентарях та реєстрах
інших латифундій досліджуваного часу відсутні. Такими, перш за все, є відображення локаційної діяльності власників на її правовому рівні, фіксація демографічних показників (хоча й не
в усій повноті) та наявність інформативніших свідчень щодо аграрної складової міст. Заслав
(Старий) був одним із найдавніших міст регіону та головним осередком кн. Заславських. Тому
його описання є практично в кожному з описів волості. Поділ волості між синами кн. Януша
Заславського Янушем та Михайлом не міг не мати наслідком творення нових адміністративних
осередків та розростання міста, але, як це часто було зі старими волинськими містами, його
форма (розмір, площа, прив’язка до ландшафту), очевидно, вимагали розбудови за поширеними та домінуючими в таких випадках зразками – у вигляді «нового міста». У багатьох випадках останні зростали інтенсивніше порівняно зі своїми «старими» центрами. Загальні дані для
міст всієї Волині містяться в подимному реєстрі 1629 р. З усієї сукупності джерел державного
статистичного характеру найчастіше дослідники використовують узагальнені документи державного фіскального обліку – сумаріуші (сумарії) побору, подимний реєстр 1629 р. Попередня
податкова – поборова – традиція для Волині XVII ст. практично не збереглася. Тому згідно з
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тарифом 1629 р. в Новому Заславі димів було більше, ніж у Старому майже в півтора рази [4,
c. 93; 95]. Протягом першої половини XVIІ ст. кількість міст Заславщини практично подвоїлася,
але Білогородка, Шепетівка, Славута та Ташків були невеликими за розміром поселеннями. Так,
на 1629 р. виділявся за розмірами Новий Заслав (508 димів), далі близькими за характеристиками були Заслав Старий та Красний Корець (367 та 331 дим), а решта мали помітно меншу кількість мешканців (Білогородка та Шепетівка відповідно 119, 128 димів) [4, c. 93–96]. Проблема
класифікації середньовічних та ранньомодерних міст була і досі залишається предметом обговорення науковців. І до сьогодні в історичній літературі немає загальноприйнятої відповіді на
питання, яке поселення, за якими ознаками і критеріями слід вважати містом, а яке містечком.
Під час класифікації міських поселень виділяють або чотири групи міст: найбільші, великі міста
(понад 500 будинків), менші міста (понад 300 будинків) та містечка (до 300 будинків) або три:
поселення до 150 будинків, міста – понад 250, а від 150 до 250 – перехідна форма або малі міста – до 200 будинків, середні міста – 200-700 будинків, великі міста – більше 700 будинків, або
дві: поселення, які налічували до 500 будинків – містечка, понад 500 – міста [13, c. 22–23]. Таким
чином, на цей час, через десять років після заснування, Шепетівка була незначним міським поселенням. Її стан як такого підтверджується й зазначеною О. Барановичем цитати з подимного
реєстру про те, що в містечку «жадних гендлів нема» [4, с. 94, прим. 5].
Міста Заславщини демонструють спосіб заснування, поширений і в практиці інших волинських магнатів, але не завжди підтверджуваний конкретними вказівками документів. Вони
створювалися за привілеями власників, у цьому випадку – кн. Заславських, із наданням пільг та
термінів їх дії, визначенням торгів та ярмарків, наданням магдебурзького права тощо. І лише
згодом одержувався королівський привілей, який підтверджував локацію та магдебурзьке право. Причому, найпізніше засновані міські поселення Славута та Ташків такого державного підтвердження, скоріше за все, не одержували в розглядуваний період, оскільки визначений на їх
розбудову термін у двадцять років [14, c. 87] завершувався вже в час, коли тривала Національновизвольна війна і більшість міст за різними показниками такими вже навряд чи були (копії листів
на осадження цих міст було включено до тексту інвентаря 1637 р. [27, s. 51; 59]). Усі ці ініціативи належали кн. Ю. Заславському (були підтверджені кн. В.-Д. Заславським), у результаті чого в
його Новозаславській волості було сконцентровано переважну більшість міст Заславщини (крім
Старого Заслава та Білогородки). Зважаючи на те, що саме на територію Новозаславської волості припадав основний масив Малого Полісся, можна говорити про зворотній вплив міст на розширення сільської мережі. У структурі Новозаславської волості існували також безміські ключі,
а відтак – потенційні можливості подальшого збільшення числа міст, як, наприклад, Дяківський,
Теліжинський, Новосельський, Вербовецький, Волковський, Менківський, Жуківський ключі,
виділені в окремі господарські комплекси волості.
Подимний реєстр 1629 р. використовується для вивчення різноманітних проблем історії Волині. Натомість свідчення інвентарів Заславської волості, окремі з яких містять і описання новостворюваних міських поселень, залучаються до досліджень нечасто. Вони представлені всього в
кількох інвентарях всієї Заславської волості – 1624, 1625, 1634 та 1637 рр., а також в інвентарях
Шепетівки та ключа 1643 та 1644 рр. Залежно від завдань, які стояли перед укладачами цих документів, вони відмінно, під різними кутами відображають населення міст. Поборовий реєстр,
спрямований на відображення податкових категорій насправді першочергову увагу зосереджує на земельних наділах міщан, різні категорії яких також фіксує. Натомість у цьому випадку
складніше виявити торгові та ремісничі категорії населення [28].
Перший з інвентарів, де міститься опис Шепетівки, відображає десяткову систему організації
міщан. Таких десятків, названих за ім’ям десятника, на цей час у місті було шість: Проциків,
Федьків (десятник Кузьма), Стецьків, Петрів, Андріїв та Федорів. Кількість міщан у кожному
з десятків могла бути і бувала різною. У Шепетівці вона коливалася від 14 до 23. Загальна ж
кількість будинків, власники яких зазначені в інвентарі, дорівнювала 120. Значна частина шепетівських міщан не мала у своєму користуванні земельних наділів – 48 (40%). У цілому, для
новозасновуваних волинських міст було характерним використання значною кількістю міщан
землі, продукція від обробітку якої могла використовуватися й для продажу під час торгів та
ярмарків. Але таких Шепетівка, очевидно, ще не мала, через що в подимному реєстрі й було
зазначено про відсутність «гандлю». Загалом у користуванні шепетівських міщан знаходилося
42 волоки землі, а більш поширеним був наділ у півволоки. Для порівняння, більше половини
старозаславських міщан користувалися землею, поєднуючи сільськогосподарські заняття з суто
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міськими. У той же час, виключно з користування землею платили 60% міщан, які мали у своєму розпорядженні ті чи інші земельні наділи (40% таких міщан поєднували службу, ремесло та
торгівлю з землеробством). Міщани користувалися 64,25 волоками землі, тобто на одного міщанина припадало близько 6 моргів. Не рахуючи шляхту та мельників, 153 (біля 46%) міщан не
користувалися землею, але це переважно такі категорії міського населення, як підсусідки (мали
свої будинки і відбували панщину [28, s. 10]) та коморники (власних будинків не мали). Варто
зазначити, що, як зазначалося вище, для міщан заняття сільським господарством так чи інакше
мало бути пов’язаним із суто міськими заняттями, перш за все з торгівлею, і спрямованим на
утримання торговців (а в випадку гуртової торгівлі худобою – на її утримання та годівлю [20,
c. 246]) під час ярмарків. Загалом, 227 міщан, які користувалися землею, мали у своєму розпорядження 53,75 волоки. Чисельність ремісників та промисловиків встановити в усій повноті
неможливо, оскільки такі заняття наявні виключно в якості прізвиськ частини міщан. Так, серед
останніх були присутні 3 шевця, 2 бондаря та по одному ковалю, кравцю, кушніру, гончару,
олійнику, виннику, а також дудка, скрипек, стадник. Можна припустити, що тією чи іншою
мірою до ремесла та промислів було залучено набагато більше міщан, оскільки інших джерел
існування вони мати не могли через відсутність розвинутої торгівлі (так, серед безземельних міщан «ремісничі» прізвиська мали тільки семеро з сорока восьми). Як тільки-но засноване місто,
яке ще не висиділо волі, Шепетівка не обкладалася значними податками. Міщани платили тільки податок на замкову оборону, який інакше називався «муровим» чи «на мур». Це було досить
значною пільгою, оскільки, як це видно на прикладі Нового Заслава, сумарний муровий податок
був трохи більше, як вдвічі меншим за грошовий чинш. Окрім того, новозаславці сплачували
натуральний вівсяний чинш та складалися на стацію. Загалом шепетівчани сплачували «на мур»
116 злотих. Навколо міських поселень формувалися ключі, сільські округи. Шепетівка такої на
1624 р. ще не мала; при ній згадується тільки село Гринівці, у якому волочна поміра проведена
не була [26, с. 75–81].
Наступного 1625 р. ситуація за розглядуваними вище показниками дещо змінилася. Несуттєво зросла кількість міських будинків (на 4), збільшилася кількість землі в користуванні міщан,
зменшилася кількість безпільних міщан. Як можна бачити зі структури інвентаря 1625 р., до
Шепетівського ключа було включено ряд сільських поселень. Це, окрім Гринівців, Судилків,
Клепатівка, Шепетівка Старики та Скалин [25, s. 47–51]. Усі села мали дворищну організацію.
Інвентар Заславської волості 1625 р. в ряді інформаційних аспектів є унікальним. Небагато подібних документів волинського походження містять свідчення про забезпеченість міщанських та селянських господарств худобою та про чоловічу складову тогочасних родин (не
зовсім зрозуміло, чи відображалися всі сини, чи тільки дорослі; скоріш за все, вірним є останнє). Тому надзвичайно важливими є свідчення ряду Заславських інвентарів для вивчення складу
родини та залюднення міського будинку. Правда, така інформація все-одно викликає в дослідників цілий ряд зауважень щодо її повноти [17, c. 76]. За підрахунками М. Г. Крикуна, на одну
родину припадало на 1625 р. в середньому 1,26 сина, що могло стосуватися тільки дорослих
синів. Заниженість цих свідчень підтримує й І. О. Ворончук [11, c. 299].
Важливою проблемою ранньомодерної урбаністики слід вважати спрямування сільськогосподарських занять міщан. По-перше, міське населення значною мірою було задіяне в ремеслі та
торгівлі, що не могло сприяти глибокому залученню до заняття орним землеробством. По-друге,
останнє вимагало утримання достатньо значного числа великої рогатої худоби, утримання якої
в місті спричинило б цілий ряд ускладнень. У цьому випадку заняття орним землеробством з
утриманням худоби могло відбуватися в міщанських фільварках-хуторах, як це відомо на прикладі Старокостянтинова [5, c. 55]. При цьому О. Баранович вказує, що джерелом такої інформації є інвентар Старокостянтинівщини 1603 р., який до нашого часу не зберігся. Тому постає
питання джерельного підтвердження такого способу міщанського господарювання на прикладі
інших волинських міст. Саме такими є інвентар Заславщини 1625 р. [25]. У ньому зафіксовано
свідчення про міста Старий та Новий Заслав, Шепетівку, Городище та Закриниче, у тому числі
й про кількість худоби в міщан. У цьому випадку інформацію інвентаря доцільно представити
у вигляді таблиці. При цьому не враховано кількість, перш за все, молодняка худоби, ялівок та
бджіл. Варто зазначити, що утримували худобу, хоча й у незначній кількості, й безпільні господарства. Для Красного Корця в інвентарі розміри землі не вказуються, лише виділяються дві
категорії, одна з яких «безпільна». Міщани, які до неї не віднесені, мали, очевидно по півволоки,
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що певною мірою узгоджується з даними інвентаря 1618 р., коли міщани володіли приблизно на
третину меншою кількістю землі [24, s. 3–6; 7–10].
Шепетівські міщани були забезпечені досить значною кількістю худоби. За умови супряги в
достатньо напруженому режимі її могло б вистачити для забезпечення трипільного зернового
господарства. У той же час утримання такої кількості худоби – шість сім голів – на окремий будинок-господарство в межах самого міста було неможливим. Крім того, така кількість міських
стад вимагала відповідних розмірів лук, пасовиськ та сіножатей. І в цьому випадку міщани не
могли не мати у своєму користуванні хуторів-фільварків. Крім того, худоба не могла не забезпечувати й функціонування цілого ряду міських ремесел, а також торговельних завдань як за межами волості (вивіз продукції), так і всередині неї (утримання купців, які прибували на торги та
ярмарки). Для міщан, які не мали у своєму розпорядженні полів утримання худоби могло давати
прибуток у випадку її використання для обробітку міщан, які мали у своєму користуванні орні
землі [3]. Для Шепетівки на 116 будинків/господарств припадало 689, а для її сільської округи
на 21 дворище та 32 підсусідків – 499 голів худоби (враховано тільки коні, воли, вівці та свині).
Поширеним заняттям мешканців міст було виробництво спиртних напоїв та торгівля ними.
Для Шепетівки ж це не було актуальним навіть після закінчення терміну волі, наданої їй як новоосаджуваному місту. Так, на 1637 р. із визначеного платежа від котлів у розмірі 900 зл. міщани платили лише 290 зл. Згадка в інвентарі покотельщини, яку почали сплачувати з 1636 р. (як
і наявність значніших податків порівняно зі свідченнями попередніх інвентарів) може свідчити
про те, що тривалість пільг для Шепетівки становила 15 років. Той же документ згадує і про те,
що частина платежів та повинностей ішла на користь А. Ташковського, що дає підстави говорити про те, що він був осадником не тільки таких міст, як Славутина і Ташків, але й Шепетівки, а
можливо і цілого ряду сільських поселень [27, s. 34].
Зважаючи на дещо пізніше заснуваня таких міст, як Славута та Ташків, свідчення про них
наявні тільки в одному інвентарі. При цьому структура їх описання відрізняється від опису
Шепетівки. Перелік населення для останньої не виділяє вуличної мережі, а лише міські ділянки – власне місто, паркан та за валом [27, s. 23–33]. Для Славути та Ташкова інвентар фіксує
розподіл мешканців за вулицями, яких із ринковими площами було відповідно чотири (а також
халупи, які побудовано на затилках пляців) та п’ять [27, s. 48–51; 53–58]. Переважно назви вулиць були пов’язані з їх розташуванням та напрямом щодо сільських та міських поселень – Заславська (в обох містах), Ляховецька, Вельбойська та, можливо, Виленська. Славута та Ташків
ще не переросли на 1637 р. визначених під час проведення просторової локації міських меж,
тоді як раніше заснована Шепетівка мала 14 мешканців за валом. Очевидно не до кінця було
доведено й внутрішню міську локацію, про що може свідчити приклад Славути, яка з усіх трьох
розглядуваних міст мала найбільше мешканців. Так, тут на чотири міські ділянки (Ринок та три
вулиці) в міському паркані було чотири в’їзні вежі [27, s. 59].
Засновані протягом першої половини XVII ст. міста Заславської волості за короткий час стали
достатньо значними за розмірами міськими поселеннями. При цьому Шепетівка (316 будинків)
помітно поступалася молодшій Славуті (435 будинків) та не дуже випереджала так само молодшому Ташкову (290 будинків) [27, s. 23–33; 51; 58]. Інвентар 1637 р., з якого взято ці дані, підраховує
загальну кількість «подим’я» тільки для двох останніх випадків. Це може бути пов’язано з тією
обставиною, що мешканці Славути та Ташкова мали пільги та були звільнені від повинностей.
Заславські містобудівні ініціативи першої половини XVII ст. свідчать про практику забезпечення міщан виміряними (волочними) угіддями, під час збереження для сільських округ системи дворищ. На 1637 р. Славута та Ташків ще не мали власних ключів, натомість такі свідчення
є по Шепетівці, як і для інших міських поселень Заславської волості.
Отже, інвентарні описи Заславської волості на прикладі цілого ряду міських поселень дають
можливість розглядати різні складові початкового розвитку новоосаджуваних волинських міст
ранньонового часу. Вони дозволяють щодо першої половини XVII ст. говорити про темпи розвитку міських поселень та тенденції розвитку господарських комплексів, які формувалися навколо них. Досить інтенсивний урбанізаційний процес на території Заставщини під час достатньо
доброго забезпечення джерелами описово-статистичного характеру дозволяють характеризувати етапи розвитку міської мережі Заславщини на рівні різних за часом створення, розмірами,
типологічною належністю поселень, склад та заняття міського населення тощо. Інвентарі Заславської волості дають можливість вивчати аграрні та історико-демографічні аспекти історії
міст та окремих регіонів Волині.
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Виктор Атаманенко
Описательно-статистические источники по начальной истории городов Юго-Восточной Волыни первой половины XVII в.
В статье рассматриваются информационные возможности описательно-статистических документов Заславской волости первой половины XVII в. как источников для изучения истории городов региона, создаваемых начиная с рубежа XVI – XVII вв. Уделено
внимание аграрной составляющей занятий горожан и её роли в развитии хозяйства новоосновываемых городов. Показаны особенности фиксации сведений о них в инвентарных
описаниях Заславськой волости.
Ключевые слова: описательно-статистические документы, источниковедение, урбанизационный процесс, характер городов.
Viktor Atamanenko
Descriptive and statistical historical sources of South-Eastern
towns initial history in the first half XVII c.
During the first half of the XVII century three more towns are founded in Zaslav region. However, not all urban planning initiatives of the late XVI – first half of XVII centuries were entirely
successful. More than half of the bourgeois used the land, combining agricultural activities with
purely urban. Many inventories of Zaslav region records evidence of a number of cities, including
the numbers of cattle kept by the bourgeois. There is important evidence of a number of Zaslav inventories used to study the consistency of a family, and number of inhabitants in a house. Different
sides of the history of Volynian towns can be studied, based on the inventories of Zaslav region.
The article is devoted to early history of Shepetivka, Slavuta and Toshkiv.
Keywords: descriptive and statistical documents, source criticism (information evaluation),
urbanization processes, nature of towns.
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ІСТОРІОСОФІЯ ПОЕМИ ІОАННА ДОМБРОВСЬКОГО
«ДНІПРОВІ КАМЕНИ»
У статті розглядається латиномовна поема Іоанна Домбровського «Дніпрові камени»,
котра була опублікована в 1621 чи 1622 рр. і є цікавим явищем ренесансної культури в Україні. Ця поема запропонувала одне з перших цілісних бачень історії Русі-України як етнополітичної спільноти. Її історичну концепцію можна вважати національною. Русь у поемі
трактується як самостійна геополітична одиниця, яка протистоїть і Заходу, і Сходу.
Ключові слова: «Дніпрові камени», Іоанн Домбровський, Русь, поема, історія, історіософія.

Цікавим явищем ренесансної культури в Україні була латиномовна поема Іоанна Домбровського «Дніпрові камени». Її повна назва – «Дніпрові камени, або З нагоди щасливого сходження на Київську єпископську кафедру найяснішого і превелебного пана, пана Богуслава Радошовського-Бокші (роду Семиковичів), з ласки Бога й апостольського престолу, єпископові
Київському, абатові Святого Хреста, Лисої Гори і т. д. і т. д. привітання». Опублікована вона без
вказівки на місце й рік видання. Схоже, наклад її був невеликий. У тексті «Дніпрових камен»
зустрічаємо ім’я його автора – Іоанна Домбровського. Ймовірний початок написання поеми –
1618 чи 1619 р., а кінцевий варіант з’явився не раніше осені 1620 р. Опубліковано твір у 1621
чи 1622 рр.
На жаль, твір залишався практично невідомим. Його «відродження» відбулося наприкінці
ХХ ст., коли «Дніпрові камени» переклав українською мовою Володимир Литвинов. У 1988 р.
переклад поеми був опублікований [1]. Після цієї публікації твір перевидавався і став хрестоматійним. Проте не можна сказати, що він став предметом широких зацікавлень дослідників.
Чимало уваги йому присвятив перекладач у своїх наукових студіях, зокрема у фундаментальній
монографії «Україна в пошуках своєї ідентичності. XVI – початок XVII століття. Історико-філософський нарис» [2, с. 353-356; 403-406; 412-416; 472-474; 483-485; 487-490; 496-501; 503-508].
Зокрема, В. Литвинов, розглядаючи цей твір, трактував його як вияв своєрідної національної самооборони «католицької русі». Звертався до цього твору також відомий письменник і дослідник
давньої української літератури Валерій Шевчук. У своїй книзі «Козацька держава» він говорив,
що одна з центральних проблем поеми – «відродження української державності» [3, с. 29]. А у
збірнику праць «Муза роксоланська» він присвятив спеціальну статтю «Дніпровим каменам»
[4, с. 264-266]. Звісно, дослідники звертали увагу на те, що в цьому творі присутні філософські
аспекти. Адже це було характерним для ренесансної літератури. Однак історіософія поеми спеціально не розглядалася. Хоча саме історіософські аспекти її дуже сильні. Власне, ця робота має
на меті розглянути саме історіософію «Дніпрових камен».
Про автора цієї поеми важко сказати щось певне. Збереглися його лише ім’я та прізвище.
Можемо констатувати, що це була освічена людина: добре знав латинську мову й античну
символіку, до якої часто звертався. Можливо, І. Домбровський здобув освіту десь на Заході,
правдоподібно в Італії, оскільки в поемі бачимо апеляцію саме до італійської символіки. У той
час чимало українців здобувало освіту в країнах Західної Європи. Повернувшись до України,
І. Домбровський міг піти на службу до якогось магната чи багатого пана і за його повелінням
написати «Дніпрові камени».
У поемі автор демонструє свою любов до Русі. Очевидно, він вважав себе русином, тобто
українцем. Присвята поеми католицькому єпископу дає підстави вважати, що він був католиком. Правда, у творі продемонстровано толерантне ставлення до віри русів – православ’я. Можемо припустити, що І. Домбровський чи його батьки здійснили перехід від православ’я до
католицизму.
© Петро Кралюк, 2016
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Схоже, автор «Дніпрових камен» належав до незаможних шляхтичів. На це вказує і його прізвище, і освіченість. Нерідко бувало так, що вихідці з незаможної шляхти намагалися отримати
добру освіту, щоб зробити кар’єру.
У поемі часто згадується не лише Київ, а й князі Острозькі, зокрема Василь-Костянтин, його
сини Януш, Олександр та інші. Автор навіть намагається відтворити генеалогію князів Острозьких, котрих трактує як володарів Русі. Також він у курсі деяких родинних справ цього відомого
князівського роду. Тому можемо припустити, що І. Домбровський належав до слуг князів Острозьких. Найімовірніше, міг служити княгині Катерині Острозькій, а потім перебувати на службі
в її чоловіка Томаша Замойського, якому надано високу оцінку у творі. Останній став київським
воєводою. Звідси зрозумілий інтерес автора до Києва й Київського католицького єпископства.
«Дніпрові камени» варто розглядати як спробу створити власну історичну концепцію і водночас намагання сформувати міф «могутньої Русі», що має відродитися. Автор розповідає про
славну історію Києва, закликає відбудувати цю столицю Русі, відновити її славу. Називає Русь
«краєм квітучим, погідним», із повагою говорить про русів, яких ніхто не міг здолати.
Значне місце в «Дніпрових каменах» відведено викладу історії Русі-України. Це історія без
комплексу меншовартості. Русь мислиться як велетенська імперія, об’єднана метрополією – Києвом. І поки існує метрополія (навіть утративши частину підконтрольних їй земель), поки існує
руська князівська династія, доти існує Русь як політична одиниця.
Руси, вважає І. Домбровський, у минулі часи могли протистояти світовим потугам, вони
«славний... престол мали колись».
«Їх ні Рим, на мужів багач,
Не долав у бою, навіть і Турція» [1, с. 95].
Водночас вони діяли морально, «слабким племенам руси не чинять зла». Звісно, це ідеалізація, яка супроводжується, з одного боку, зверненням до ренесансної символіки, з іншого – до
деяких сучасних реалій. Відомо, що Русь не воювала з Римом. Але Рим, власне Римська імперія,
у свідомості людей Ренесансу поставав як велика державна й мілітарна потуга. Щодо Туреччини, то вона європейцями XVI–XVII ст. трактувалася як найбільша військова загроза.
Однак, вважає автор, слава Русі – у минулому. Сучасний Київ має жалюгідний вигляд. Тут
І. Домбровський проводить паралель із Троєю, яка для людей Ренесансу стала символом «зруйнованої могутності»:
«Та не розкішні у Києві стрінеш споруди, а вбогі,
Люд по яких і донині фрігійської давньої Трої
Марить ще снами, що так на життя їх сучасне не схоже» [1, с. 95].
І. Домбровський часто акцентує увагу на цій «зруйнованій могутності». Мовляв, від колишньої слави, величі в Києві лишилися руїни:
«Нині з минулої величі в місті сліди лиш зостались:
Вал неприступний, рови та могили на кожному кроці» [1, с. 96].
Та все ж, незважаючи на цю зруйнованість, Київ має чималий потенціал, і місцеві люди
ладні вважати його столицею: «Люди тутешні його за столицю вважають незмінно» [1, с. 97].
Це свідчення столичності Києва саме по собі є показовим. Тобто у сприйнятті українців XVI–
XVII ст. продовжувала своє віртуальне існування Давньоруська держава зі столицею в Києві. Це
уявлення й розвиває поема «Дніпрові камени».
Територія давньої Русі розглядалася автором як величезний терен, що простягається від
Дунаю, Північного Причорномор’я, Колхіди, західної частини Каспійського моря, на півночі – Уральських гір, на заході – до річки Віслок (Лемківщина), на сході – аж до перських земель [1, с. 98]. Можливо, ця географія Русі дещо розширена. Але тут вказано землі, де жили руси
або куди сягали їхні впливи. І. Домбровський спеціально звертає увагу на те, що в той час руси,
власне, українці, панували над північним плем’ям мосхів, тобто московитів (росіян). Також у
поемі зазначається:
«Русь Новгородська тримала під владою диких фінляндів.
А псковичам данину Скандинавія навіть платила» [1, с. 98].
Автор «Дніпрових камен» відділяє Русь Новгородську й псковичів від мосхів. Освічені українці на початку XVII ст. вважали, що новгородці й псковичі – це відмінні від московитів спільноти.
І в цьому випадку мали рацію. На той час ці субетноси ще не встигли асимілюватися росіянами.
Далі йдеться про те, що руси нападали на албанів, іверів (грузин), інші народи Прикаспію,
доходили до Парфії та Мідії. Зрештою, І. Домбровський робить такий висновок:
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«Знайте всі й інші: народ, що зберіг цей престол аж понині,
Диким не можна вважати, хоч дехто із можних чужинців,
Будучи навіть отут, у столичному славному місті,
Часом паплюжив цей люд» [1, с. 99].
У поемі не говориться, хто конкретно вважав русів дикими, нецивілізованими. Але нескладно здогадатися, про кого йдеться. Такі погляди мали поширення серед польської шляхти та католицького кліру, представники які опинилися на українських землях. Автор, як бачимо, спеціально акцентує увагу на тому, що подібні погляди поширювалися навіть у Києві. Чи не мав він
на увазі людей із оточення київського католицького єпископа та київського воєводи?
Для того, щоб просвітити цих людей, він звертається до історії, використовуючи давньоруські літописні свідчення. Говорячи про ці джерела, називає їх «нашими літописами». Це, зокрема,
дає підставу вважати, що І. Домбровський все-таки ідентифікував себе русином. Він, як і інші
ренесансні поети, вважає: «...що на папір не покладено – гине». Не задоволений автор «Дніпрових камен» також тим, що «ми прадідів власних забули!» [1, с. 99]. Для нього історична пам’ять
стає важливою цінністю. Це, власне, характеризувало ренесансну думку.
Звісно, на початку XVII ст. ще складно говорити про формування національних ідеологій.
Щоправда, тодішні європейські спільноти поступово входили в добу націоналізму. Ця тенденція
знайшла вияв у «Дніпрових каменах». Її автор чи не першим здійснив спробу витворити руський (український) національний міф, спираючись на історію Київської Русі. Для нього Русь – це
велика й могутня держава, яка не втратила своїх традицій і здатна відновити колишню славу.
Приблизно те саме робили через два століття пізніше українські романтики, які, звертаючись до
«славного минулого», протиставляли його негероїчному сьогоденню.
І. Домбровський скрупульозно викладає літописні свідчення про давньоруських князів: Кия,
Аскольда, Діра, Трувора, Синеуса, Рюрика. Зазначимо, оповідь про князів-варягів, які правили
в Північній Русі, подається в дещо іншій інтерпретації, аніж у «Повісті минулих літ». Розповідається й про те, що князь Ігор за намовою князя Олега вбив Аскольда й Діра, які княжили в
Києві (знову тут ми маємо певні відмінності з версією «Повісті минулих літ»). Ідеться в поемі
про правління Ігоря, про те, що він ходив військом на Візантію, розбив греків, переслідував деревлян і був ними вбитий.
Велику увагу І. Домбровський приділяє правлінню княгині Ольги. Озвучує легенди про її
криваву помсту деревлянам, що вбили князя Ігоря. Розповідається й про хрещення Ольги. Загалом він дає високу оцінку цій правительці, наводячи такі міркування:
«Стать слабосила жіноча виблискує доблестю часто,
Подвигів славних чимало осяяно жвавістю жінки...».
У поемі Ольгу поставлено на один рівень із героїчними жінками, імена яких згадувалися в
античній і ренесансній літературі. Загалом для автора притаманний певний «фемінізм», достатньо позитивне ставлення до жіночої статі. На той час подібне ставлення, радше було винятком,
аніж правилом.
Багато місця в «Дніпрових каменах» займає опис воєнних діянь князя Святослава, його завоювання. У поемі також описується смерть цього правителя, коли він був убитий «дикими
язигами», а з його черепа зробили келих для вина.
Після Святослава Руською державою правив Ярополк. Його правління автор «Дніпрових камен» характеризує як нерозважне. Через те він утратив владу. А на київському престолі опинився Володимир, котрий у поемі постає як мудрий правитель і вмілий войовник. Звернено звісно,
увагу й на те, що цей князь прийняв християнство.
Після смерті Володимира владу в країні захопив Святополк Окаянний, убивши князів Бориса
та Гліба. При цьому автор вдається до моралізаторських сентенцій:
«Рідко вдається, проте, лиходію уникнути кари
І невідомщено вмерти. Далеко частіше відплата
Врешті знаходить злочинця, куди б не ховавсь душогубець» [1, с. 104].
Далі І. Домбровський говорить про князів, які були на київському престолі після Володимира, роблячи акцент на війнах і непростих відносинах цих правителів із західними сусідами,
зокрема поляками. Описуючи ці конфлікти, автор однозначно на боці русичів. Розповідається
також про князівські усобиці, які нищили Київську державу.
Для автора «Дніпрових камен» історія – це вчителька життя. Описуючи ті чи інші події, він
вдається до порівнянь, узагальнень, які мають виражений етичний аспект. Ось, наприклад:
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«Сіті тонкі розставляє життя (стережись миловидних!);
Й часто дорадник підступний тенета натягує потай.
Клоччя стає смолоскипом, якщо від вогню загориться.
Й легко поборює той, кого Марс у бою надихає.
Так випада, що за вчинки ганебні, вважай, неодмінно
Кара спокутна на голову пада тому, хто їх чинить» [1, с. 105].
Автор «Дніпрових камен» осуджує нерозважних та аморальних правителів:
«(Жоден злочинець простий не спроможен все так зруйнувати,
Як можновладець найвищий, призначений богом на владу!)» [1, с. 106].
До речі, ці міркування стосуються Юрія Довгорукого, діяння якого різко осуджують. Цей
князь правив у Північно-Східній Русі. Він та його нащадки посприяли відокремленню цих земель від основної частини Русі – Київської. У свідомості ж росіян цей князь є одним із головних
національних героїв. Із його іменем, зокрема, пов’язується заснування Москви. Як бачимо, у
«Дніпрових каменах» він постає в іншій іпостасі.
У поемі червоною ниткою проходить думка, що за помилки, наприклад, пихатість, чванливість, правителі так чи інакше отримають відплату:
«Доля, проте, має звичку помщатись на людях пихатих
І проганяти чваньків із престолу високого вельми» [1, с. 106].
Погляд на давньоруську історію І. Домбровського дещо відрізняється від тих поглядів, які
панують у громадській та науковій думці нині. Автор «Дніпрових камен» відносно мало уваги
приділяє князю Ярославові (Мудрому). Для нього це – один із рядових правителів Давньоруської
держави. Натомість серед її князів виділяє Володимира Мономаха. Вважає, що «розшматоване
тіло Русі позбирав він докупи». Це, на його думку, був видатний муж, завдяки якому небожителі
зміцнили верховну владу. Взагалі в тогочасній українській свідомості Володимир Мономах – це
одна з головних постатей давньоруської історії. Про це принаймні засвідчує чимало тогочасних
літературних пам’яток.
Цікаво, що І. Домбровський практично не звертає уваги на події, які відбувалися на землях
Північної Русі. Якщо він іноді згадує про Русь Новгородську, то Північно-Східна Русь взагалі
випадає з його поля зору. Однак часто трапляються згадки про західних сусідів Русі – поляків,
угорців, богемців (чехів). Інакше кажучи, для нього важливим був західний вектор.
Чимало уваги в поемі приділено татарській навалі. Її трактують як велике нещастя для Русі:
«Схоже було це на повінь, що нищить заквітчані ниви...» [1, с. 107]. У цьому контексті цікавими
видаються міркування автора про виникнення козаків. Він пише: «(Безліч раз топтана доблесть
тоді й козаків породила!)» [1, с. 108].
Із великою пошаною І. Домбровський говорить про князя Данила Романовича, який уже правив після татарської навали:
«Непереможне мав військо і був славолюбством відомий.
Римського папи флавін (для цієї покликаний справи)
Коронував його, й став він королем усіх русів
(Хоч християнином був цей обранець сміливий і доти).
Правив у краї, який простягався далеко на південь;
Воїн, багатий на землі, він згодом розширив державу
До узбережжя Борея; і військо побільшив хоробре» [1, с. 108].
Автор «Дніпрових камен» вважає, що спадок цього правителя перейняли князі Острозькі.
Вони «правдиві нащадки Данила».
І. Домбровський багато говорить про рід Острозьких. Спочатку він розповідає про князя Василя-Костянтина Острозького. Звертає увагу, що той воював із кримськими татарами і московитами. Потім на сторінках поеми неодноразово згадано війни русичів із цими народами, котрих
вважали найбільшими противниками Русі. Це ще раз засвідчує західну орієнтацію автора, для
якого вороги Русі були зосереджені не на Заході, а на Сході.
Найбільше уваги серед князів Острозьких приділено Янушу, про якого сказано так:
«Став він найпершим магнатом держави й сенатором дужим.
Рано наповнився музами був при дворі королівськім,
Вивчив військове мистецтво і Марса пізнав небезпеки» [1, с. 109].
Розповідь про Януша, як, зрештою, і про інших князів Острозьких, – це суцільний панегірик.
Завершується він такими словами:
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«Януш великий натомість спокійно прожив свої роки;
Дбав він про скроні держави й надією був королівству.
Мав невгамовну жагу до військової служби і скіфів
Геть одганяти умів, запальних, смолоскипом.
В злеті найвищої слави не зміг він уникнути долі
І відійшов із життя – ніби квітка, підрізана плугом.
Так несподівано згасла надія, що сторожем буде
Звичаїв давнього роду, народу, який велетенську
Мав на жахливо безлюдних просторах колись-то державу...» [1, с. 110-111].
Фактично в поемі проводиться думка, що саме Острозькі – легітимні нащадки давніх правителів Русі. І хоча їхній рід уже згас, та все ж на Русі має бути очільник, який опікується Києвом,
цією символом-столицею краю.
Здавалося, не зовсім вмотивовано відразу після розповідей про Острозьких і Заславських
автор знову повертається до давньоруських часів і говорить про прямих нащадків Данила Романовича, які також правили в Києві. Це потрібно було йому для того, щоб показати занепад
давньоруської столиці й Київської держави. При цьому автор вдається до таких міркувань:
«Доля нерідко буває зрадлива: з пихатим зухвальством
Зміцнює підданих, а королів у в’язниці катує.
Тож не буває на світі нічого тривкого, держави
Слабнуть щоднини, а з часом хиріють і мруть невблаганно» [1, с. 112].
Тобто доля, зокрема доля держави – щось таке, яке не можна передбачити, осмислити. Також
держави – не вічні. Вони, як і організми, з часом слабнуть і помирають.
Далі ідеться про те, що Київ підпорядкували литовці. І все ж у ньому зберігалася руська династія Олельковичів, від якої походили князі Слуцькі. Останні мали родинні зв’язки з Острозькими. Так, до Слуцьких належала мати Василя-Костянтина Острозького.
І. Домбровський торкається також теми сучасного занепаду Києва. Однак пов’язує його відновлення з польською королівською владою. Тепер охоронцем Києва є «спільник і друг» короля
в сенаті Томаш Замойський. Справді, у час написання й виходу поеми він був київським воєводою. Автор «Дніпрових камен» також звертає увагу на те, що цей можновладець одружився з
княжною Острозькою – його дружиною була Катерина, дочка князя Олександра Острозького.
Про це так говориться в поемі:
«Лицар такий-бо узяв не звичайну дружину з Острога,
А видатну, що прибрала клейноди князівства, велику.
Шлюб цей ослаблому збитки воєнні поповнив щасливо;
Так воскресаючий птах – продовжує вмерлого птаха» [1, с. 114].
Таким чином, робився натяк, що Томаш Замойський, котрого І. Домбровський називає «Феніксом нечуваним у землях Борея», є ніби політичним продовжувачем політичних традицій давньої Київської держави. У певному сенсі його показано як очільника Русі. Щоправда, ця Русь
поєднана з Річчю Посполитою, є її частиною. Інакше кажучи, у «Дніпрових каменах» своєрідно
поєднувався руський патріотизм автора з його політичною лояльністю до Речі Посполитої.
Поема «Дніпрові камени» запропонувала одне з перших цілісних бачень історії Русі-України
як етнополітичної спільноти. Її історичну концепцію можна вважати національною. Русь у поемі зображено як самостійну геополітичну одиницю, яка протистоїть і Заходу, і Сходу. Особливу увагу звернено на східних агресорів – татар, турків, московітів, із якими русичам доводилось
постійно воювати. Щодо ставлення до західних сусідів, то, незважаючи на конфлікти з ними,
воно є лояльнішим. Автор «Дніпрових камен» схильний розглядати Русь як частину європейського світу.
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Петро Кралюк
Историософия поэмы Иоанна Домбровского «Днепровские
камены»
В статье рассматривается латиноязычная поэма Иоанна Домбровского «Днепровские
камены», которая была опубликована в 1621 или 1622 гг. и является интересным явлением
ренессансной культуры в Украине. Эта поэма предложила одно из первых видений истории Руси-Украины как этно-политической общности. Её историческую концепцию можно
считать национальной. Русь в поэме рассматривается как самостоятельная геополитическая единица, которая противостоит и Западу, и Востоку.
Ключевые слова: «Днепровские камены», Иоанн Домбровский, Русь, поэма, история,
историософия.
Petro Kraliuk
Historiosophy of the John Dombrowski poem «Dnipro Stones»
In the article a Latin poem by John Dombrowski «Dnipro Stones», which was published in
1621 is analyzed. This poem has offered one of the first holistic vision, the history of Ukraine as
the ethno-political community. Its historical concept can be considered national. This poem treats
Ruthenia as an independent geopolitical unit, which has opposed to the West and the East. Particular attention is paid to the Eastern aggressors – Tatars, Turks, Muscovites with which Rusich
had to constantly fight. As for attitude to Western neighbors, despite the conflict with them, it is
loyal. Author of «Dnipro Stones» inclined to regard Ruthenia as the part of the European world.
Key words: «Dnipro stone», John Dombrowski, Russia, poem, story, historiosophy.

Серія «Історичні науки». 2016. Випуск 25

Юрій Пшеничний

161

УДК 72.03:711.28

ЗАБУДОВА ДУБЕНСЬКИХ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО
І ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКОГО МОНАСТИРІВ ЗА ОПИСОМ 1769 р.
У статті розглядаються і публікуються описи будівель Спасо-Преображенського та
Хрестовоздвиженського монастирів у м. Дубно, складені у 1769 р. Вони дозволяють досліджувати планувальну структуру, характер та архітектурні особливості монастирської
забудови.
Ключові слова: монастир, будівля, опис.

Функціонування монастирів неможливо уявити без комплексу храмових, житлових і господарських будівель. Кожен із осередків відрізнявся особливостями планувальної і будівельної
структури, адаптованими до конкретних топографічних умов. Важливим чинником, який визначав рівень розбудови монастирів, був їх ієрархічний статус. Проте в цьому випадку інтерес до
дослідження монастирських комплексів, зокрема і з точки зору їхнього архітектурно-планувального ансамблю, викликаний важливим місцем дубенських монастирів в історії Волині, а також
для Дубна, у якому в XVII–XVIII ст. діяли Спасо-Преображенський, Хрестовоздвиженський,
Свято-Вознесенський (Підборецький) і Різдво-Богородичний (Страклівський) монастирі. Важливе місце обидві обителі посідали раніше в житті і суспільно-релігійній діяльності князів Острозьких. Зокрема, досі в історіографії зберігаються різні погляди на те, який із цих монастирів
князь Василь-Костянтин Острозький відвідував для молитви в першу седмицю Чотиридесятниці [8, c. 112; 12, c. 869]. Проте, немає сумнівів, що на обидва монастирі було покладене відповідальне завдання укріплювати позиції православ’я в канонічних формах існування чернечих
общин. Це виражалось, зокрема, у діяльності зосередженого довкола них релігійно-культурного
осередку, при якому вівся переклад Святого Письма і написання богословських творів, зберігалась немала книгозбірня. При обителях перебували відомі православні діячі свого часу, як Іов
Желізо, ієромонах Віталій, Іван Вишенський, ігумен Василій та інші, які брали активну участь в
антиунійних заходах [8, с. 110–112].
Видатна релігійна роль Спасо-Преображенського і Хрестовоздвиженського монастирів, як і
їх просвітницька діяльність, уже неодноразово ставали предметом уваги дослідників [3, c. 128–
135, 139–155; 5, c. 674–675]. Проте важливим залишається розкриття їхнього функціонування,
вираженого в конкретному архітектурно-планувальному комплексі споруд, який займав стале
просторове положення відносно природних умов та міського осередку. Описи чи інвентарі в
цьому відношенні дозволяють роздивитися середовище монастиря, так би мовити, із середини
його замкненого у фізичному і сакральному розумінні середовища. Звичайно, повнота такого
розгляду залежить від інформативності самих джерел. У цьому сенсі доречно згадати інвентарі
Спасо-Преображенського (1731 р.) і Хрестовоздвиженського (1739 р.) монастирів, опубліковані свого часу В. Пероговським [9, c. 1450–1453; 10, c. 1547–1548], які в дуже лаконічній формі
відображають їх забудову та речове наповнення. З огляду на це, припускаємо, що публікатор
скоротив оригінальні тексти, а тому актуальним завданням залишається пошук джерела, з яким
працював дослідник. За таких умов запропонований до публікації в цій статті опис 1769 р. (Додаток 1) [13] на разі найбільш повно розкриває питання, пов’язані з характером і архітектурними
особливостями монастирської забудови.
Висвітлення структури та речового наповнення конкретних релігійних осередків за допомогою публікації інвентарних описів чи візит відоме в історіографії. Зокрема, ще Якуб Гофман у
1935 р. опубліковував частину візит 1717 і 1726 рр. парафіяльного костелу містечка Птича [14].
У наш час публікації інвентарів Дерманського монастиря XVI–XVII ст. здійснили Т. Гуцаленко [4] та В. Луц [6]. Крім того, В. Луц опублікував опис Свято-Троїцького монастиря 1862 р.
у Межиріччі Острозькому [7]. В. Александровичем здійснено публікацію та аналіз інвентаря
Степанського монастиря 1627 р. [1]. Дослідником було частково опубліковано візити парафі© Юрій Пшеничний, 2016
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яльного костелу Дубна 1799, 1810, 1814 та 1816 рр. [11]. Відомості інвентарів неодноразово залучалися дослідниками до відтворення історії релігійних осередків на Волині [2].
Новизна дослідження визначається виявленням на основі опису 1769 р. раніше невідомих
аспектів призначення забудови Спасо-Преображенського і Хрестовоздвиженського монастирів.
Мета нашого дослідження полягає в залученні до наукового обігу джерела, яке здатне проілюструвати архітектурно-планувальну структуру монастирів. Крім того, описи містять широкий
спектр відомостей про мистецько-речове наповнення обох осередків, які у зв’язку із великим
обсягом не включенні в матеріал цієї статті.
Описи розпочинаються з визначення місцезнаходження монастирів на островах. При цьому,
якщо до Спасо-Преображенського монастиря вів міст, то до Хрестовоздвиженського дістатися
можна було лише човном. Загальна планувальна ситуація забудови поблизу Спасо-Преображенського монастиря цікава з тієї точки зору, що всі будівлі тут були розташовані досить тісно,
адже площа острова складає лише 0,8 га. Поруч із церквою і келіями монастиря знаходилася
група господарських будівель: шпихлір, спіжарня, велика стайня з возовнею, менша стайня,
кухня. Вони використовувались для зберігання харчових запасів, зокрема збіжжя чи борошна,
сільськогосподарського реманенту, а стайня, очевидно, для утримання коней, яких використовували для перевезень. Судячи з відсутності згадки про хлів чи обору, як і курників, немає
підстав, щоб визначати утримання на території монастиря великої та малої рогатої худоби, а
також птиці. Невелика кількість господарських будівель на самій території обителі схиляє до
думки, що такими справами, як поповнення продовольством, зокрема виїзд кіньми для помолу
борошна, приготування трапези, можливо й землеробськими роботами за межами монастиря,
займалися самі ченці, що зрештою узгоджувалося би з моральним обов’язком фізичної праці
для забезпечення общини.
Житлові будівлі представлені будинком настоятеля (rezydencya opacka), будинком священика (rezydencya wikaryiska) і келіями. Перші два будинки, збудовані з дерева, були від подвір’я
потиньковані глиною, мали сіни, по дві кімнати і кахельні печі. Будівля мурованих келій включала в себе коридор, який не мав стелі чи склепіння, а разом із усією будівлею був покритий
спільним ґонтовим дахом. Він вів до чотирьох кімнат келій, у кожній із яких була кахельна піч,
але серед них виділялась за розмірами келія в північній частині всієї будівлі (od roga wikaryiskiej
rezydencyi), яка мала два вікна, решта ж – по одному. Від цього боку келії були сполучені дверима з будинком священика, на той час забитими. Крім того, значну частину будівлі келій (судячи
з опису південну – прим. авт.) займав refektarz (в середньовічних монастирях велике приміщення, що виконувало роль трапезної), який мав два вікна, зелену кахельну піч, шафу і великий стіл.
Під келіями знаходився мурований погріб (sklep) на три відділення.
Щодо мурованої церкви, то автор опису відзначав, що вона була збудована за князів Острозьких, мав прибудовану дерев’яну крухту з окремим входом, малий купол із хрестом, який був
оточений дашком, підтримуваним балясинами. Ще два менших хрести знаходилися на протилежних краях даху. Цікавою особливістю внутрішнього оздоблення церкви була дерев’яна підлога, викладена in forma kostki, ймовірно, з декоративною метою.
Хрестовоздвиженський монастир зафіксований у описі на прикладі трьох, очевидно, єдиних на
той час збережених чи вартих уваги будівель: церкви, житлового будинку (rumek czyli rezydencya
zakonnicza) і кухні. Дерев’яна невелика церква стояла на підвищенні острова, і була збудована,
як зазначається, за князів Острозьких. Вона мала стіну, від подвір’я кожуховану ґонтами, і так
само ґонтами покритий дах з однією банею і залізним хрестом. Житловий будинок, розташований неподалік церкви, був на час складання опису в новому стані. Про його недавню побудову
чи ремонт свідчить наявність обклеєних чимось на зразок шпалер стін кімнати, мальованих квітчастими візерунками. Так само поклеєними були і стіни алькеру у цьому будинку. У Спасо-Преображенському монастирі поклеєні і мальовані зсередини стіни мав лише будинок священика.
Більшість господарських і житлових будівель монастирів були збудовані з обтесаних брусів
(drzewa ciosanego) чи дощок (drzewa tartego). Мурованими названі лише церква, келії і кухня Спасо-Преображенського монастиря. Натомість дерев’яна пекарня Хрестовоздвиженського
монастиря мала сіни, плетені з хмизу. Її зазначена в описі давність знаходить вияв у тому, що
стара кахельна піч після ремонту була обмазана глиною. Крім того, це єдина з усіх будівель, що
була покрита соломою. Примітною особливістю будинків настоятеля і священика Спасо-Преображенського монастиря були стіни, потиньковані від двору глиною, а лазня тут стояла на палях
на воді.
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У підсумку можна бачити, що описи дають уявлення про планування монастирських дворів
та зокрема – окремих споруд, їхні архітектурні особливості. Простежуються поєднання різних
варіантів конструкцій будинків, а також підходи у практичному й естетичному оформленні їхніх інтер’єрів і екстер’єрів, що дозволяє побачити прояви існуючої до того часу народної будівельної традиції в одному місті.
Додаток 1
Opisanie klasztoru dubieńskiego ze wszestkiem sprzetem y zabudowaniem uczynione w czasie
przekazania onego w kierowanie i rozporzadzenie księdza Jazona Owsiukiewicza.
Roku 1769 d. 7 9bris.
Brama
Klasztor dubienski stoi na kępie ma przyiazd od miasta przez most y brame, która ta brama, ze
srodku od miasta jutrowana tarcicami hyblowanemi y1 przyozdobiona gankiem y facyałką2. W tej
bramie wrota duze pojedynkowe na biegunie, mające tarcice przybite ufnalami zelaznemi y furtka na
zawiasach zelaznych z klamką y z zaszczepką zelazną. Na wierzchu zas tej bramy dzwąnica, gdzie się
znajduje dzwonów in № pięc, a szosty przy furtce. Dach u tej bramy ogrągły gątami pokryty, mająj na
wierzchu kopułką y krzyz zelazny.
Szpieklerz
Przeszedłszy tej brame a w lewą stronę wziowszy się niedaleko stoi szpieklerzyk na dwie kondygnacye
budowany z przygalerką z drzewa ciosanego, do którego wspodzie drzwi na zawiasach z zaszczepką y
skobłem zelaznym tudziez zamkiem wnętrznym. Wszudłszy we środek owego szpieklerzuka będę drzwi
po lewej stronie, na biegunie do komórki. Na drugiej zas kondygnacyi takze szpieklerzyk, do którego
drzwi na zawiasach z zaszepką y skoblem zelaznym. Cały tedy ten szpieklerzyk jak jest opisen gątami
pokryty.
Staynia
Mało co opodal od tego szpieklerzyka staynia nowa uraz z wozownią z drzewa tartego zabudowana
cała gątami pokryta y porzadna z pomostem drewnianym z jasłami y zlobami, do której drzwi podwojnę
na biegunach z tarcie jakołez y do wozownię dzwie na biegunach podwojne y cała pomostem drewnianym
wyscielona.
Łazenka
W rogu tej stayni czyli wozowni na wodzie stoi na palach łazenka z drewa ciosanego jeszcze dobra
tyłko ze bez pieca cała pokryta gątami.
Stajenka
Od tej łazenki idąc ku cerkwi stoi stajenka z dybow budowana, pokryta gątami majaca drzwi duze
jedne pojedynkowe na biegunie przy zaszczepcę y skoblu zelaznym, a druge niewielkie takze na biegunie.
Szpiezareńka
Opodał od tej stayni nad ścieżką idacą ku kuchni stoi komóreczka ad proieus szpizareńka niewielka
z drzewa ciosanego budowana y pokryta gątami do której drzwi na zawiasach z zaszczepką y skoblem
zelaznym...
Rezydencya Opacka
Po prawej zas stronie tej pomienionej bramy niedaleko stoi rezydencya opacka drzewniana z
podworza glina otynkowana, frątem niby do miasta stojaca do której wstep przez sionki niewilkie w
których to sionkach drzwi y z podworza przeciwnych sobie na zawiasach z klamkami y zaszczepkami
stolarskiej roboty dwoje y kominów murowanych y tynkowanych nad dach wyprowadzonych dwa.
Pierwsze pokóje
W tych sionkach będąc, a chcąc do pierwszych pokójow potrzeba się obrocie w prawę stronę y
drzwi co po prawej stronie w sionkach znajduję się są3 do pierwszy izby opackiej, a te na zawiasach z
klamką y zaszczepką tu dziez zamkiem wnetrznym slusarskim, a tak do tej wszedlzy izby obaczysż ściany
hyblowane, podłogą drewnianą, piękną, okien taflowych w ołów oprawnych z kwatyrami podwoynemi
na zawiaskach zelaznych z kruczkami a zpodworza okiennicami takze na zewiasach przymykajacych
się in № dwi, stoł stolarski, piec kaflowy poliwany z kominkiem murowanym tynkowanym y szafke, przy
proga z drzwiczkami, pojedynkowemi przy kratce drewianej y zameczku unętrznym.
Так у тексті, має бути – і.
Так у тексті.
3
Так у тексті.
1
2
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Z tej izby sę drzwi pojedynkowe stolarskę na zawiasach z klamką y zeszczepką do alkierza, któren to
alkierz ma ściany hyblowanę, podłogą drewnianą, okno jedno taflowe w ołów oprawne zamykające się
okiennicą z podworza na zawiasach zelaznych. W tym alkierzu po lewej stronie sę drzwi do garderobki
na zawiasach z klamką do której garderopce podłoga drewniana okno jedno w ołów oprawne, okiennicą
z podworza na zawiasach zelaznych zamykające się w której szafa podwojna ze szkłem, którego to szkła
wiele się znajduje... Z tej zas garderopki drzwi na zawiasach zelaznych przy zaszczepce na galerkę.
Pokóje Przeciowne
Opisawszy pokóje pierwszy opackę wracam się znowu do owych sionek w których po lewej stronie
sę druge drzwi na zawiasach zelaznych z zamkiem wnetrznym do przeciwnych pokojów, gdzy wsżedłzy
w pierwszej izbie ściany hyblowane, podłoga drewniana, piec kaflowy zułty z kominkiem murowanym.
Okien dwie taflowych w ołów oprawnych z kwatyrami podwójnemi zamykającemi okiennicami na
zawiasach zelaznych z podworze. Z tej izby się drzwie stolarskiej roboty na zawiasach zelaznych z
zaszczepką do alkierza w którym alkierzu podłoga drewniana okien dwie taflowych z podworza
okiennicami na zawiasach zamykajacych się. Z tego alkierza po prawej stronie idę drwi na zawiasach
do komórki w której komórce okno jedno taflowe okiennicą na zawiasach zamykajace się y podłogą
z tarcic drewnianą. Z tej komórki drzwi na zawiasach z zaszczepką y klamką na galerke przy których
to drzwiach w owey galercę schody na gurzę przymykajace się drzwiczkami na zawiasach y zaszepką
przy skoblu. Na której to gurze znajduje się officynka, do tej officynki drzwi na zawiasach z klamką, a
w niej okien dwie. Jedno okno szkła niema tyłko same ramy, a drugę szkła taflowego całe. Ta tedy cała
rezydencya opacka jak iest opisana gątemi pokrzyta.
Rezydencya Wikaryiska
Wyszedłszy z tej rezydencyi opackiej a idąc ku rezydencyem klasztornym stoi rezydencya wikaryiska
frątem do cerkwi drewniane z podworze gliną otynkowana, pokryta gątami y mająca kommukacya z
klasztorem. Do tej rezydencyi wchodząc przez ganek, drzwie do sieni pojedynkowe na zawiasach z
zaszczepką, przeciwko których druge drzwie takze na zawiasach na galergę4. W tych sieniach bedąc
po prawej stronie sę drzwi na zawiasach z zamkiem wnetrznym do izby pierwsze, która to izba ma
ściany wyklejanę y malowanę, piec kaflowy z komienkiem muruwanym, podłogę drewnianę. Okien trzy
szkła taflowego okiennicami z podworza zamykajachych się. Stoł stolarskiej roboty, ławek dwie y krzesło
jedne. Tudziez szafa troche farbowana, którze w gurze ma drzwiczki pojedynkowie z kratka drewniana
przy zamcezku5 popsutym. Z tej izby drzwie do alkierza na zawiasach z zamkiem wnętrznym z zaszczepką.
Któren to alkierze ma ściany malowane, podłoge drewniana. Okno jedne taflowe w drzewo oprawne.
Okiennica z podworza na zawiasach zamikajace się. Z tego alkierza drzwie na zawiasach do garderopki,
która to garderopka ma ściany hyblowane, okno jedno taflowe w drzewo oprawne z okiennicą na
zawiasach z podworze y drzwiej dwoje na zawiasach, jedne na galerkę, a druge do izby pierwszej...
Przeciwna izdebka
Po lewej zas stronie w owych sieniach drzwie na zewiasach do izdebki przeciwnej, w której nikt
mieszkaj nie moze bo w caly zapuszczona, rzeczy tyłko gdzie niektóre konserwowane bywają.... W
tej izdebce okien taflowych dwie w drzewo oprawnych. Drzwie po lewej stronie do celi murowanej
zakonniczej na zawiasach zelaznych prorszas zabite.
Rezydencya Klasztorna
Wyszedłszy z rezydencyi wikaryiskiej będzie niby od rogu owey przeciwnej izby zaczynaj się
mur cel klasztornych, których jest wszystkich in № 4. Tę cele mają kurytarz drewniany bez scieli y
sklepienia, pokryty razem z celami gątami na którzym kurytarzu ob ornamentum okna dwie taflowe w
drzewo oprawne znajduję się. Te cele kazde ma drzwie stolarskę na zawiasach z zamkami wnetrzemi6
y zaszczepkami y piece kaflowe, ale co okien to niektóre y po dwie maja bo ta cel w te zaraz od roga
wikaryiskiej rezydencyi zaczyna się mа okien dwie taflowych y jest w sobie obszerna y ma szafke w
framudzę z dwoma drzwiczkami. Druga cel w koło niej ma okno jedno z krato zelaznę y szafa takze w
framudze z dwoma drzwiczkami, a zas trzecia y czwarte ma po jednym oknie taflowym przy który ide
zaraz refektarz murowany, majacy drzwi od korytarza na zawiasach zelaznych z zamkiem wnetznym, w
którym okien dwie szkła taflowego, piece kaflowy żielony szafa duza podwójna, stoł duzy y inne rzeczy...
Kuchnia
Z tego refektarza okno do kuchni y wrogu drzwie na zawiasach z klamką y zaszepką do izbebki
kuchienne. Ta kuchnia murowana z kominem murowanym, która ma okno jedno szkła taflowego, szafka
Так у тексті, має бути – na galerkę.
Так у тексті, має бути – zameczku.
6
Так у тексті, має бути – wewnętrznemi.
4
5
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za pojedynkowemi drzwiczkami y drzwi dwoje na zawiasach jedne od podworza przy klamce, a druge
do izdebki w którey izdebce piec kaflowy okno jedne taflowe, szafka w framudze z pojedynkowemi
drzwiczkami.
Sklep
Pod temiz celami w ziemi murowany znajduje się sklep na trzy dzielący i się sklepiki, do którego
prostep przez szyie murowana y komórka drzewianą nad te szyią będąca iz tedy trzy sklepiki kazdy ma
drzwi na zawiasach z zaszczepkami y skoblami.
Cerkiew
Cerkiew dubieńska miedzy tym zabudowaniem zwyz opisanym stoi posrodku murowana y załozona
przez JO. Xięzat Ostrogskich7 sub_titulo Smi Salvatoris z przyłaczana inpost do tej cerkwi kruchta
drewniana. Ta cerkiew gątami pokryta z kopułka jedną posrodku cerkwi, która kopułka około otoczona
gankiem z balasikow malowanymi z trzema krzuzami8 zełaznemi, dwoma po rogach, a trzecim duzym
na kopułe y z dwoma facyatami z tarcie robionemi gvondami malowanemi intus zas sklepiona murem,
podłoga alias posedzku w niej drewniana in forma kostki, okien duzych w drzewo oprawnych № pięc
drzwie dwoje – jedne do samej cerkwi debowę na trzech zawiasach zelaznych z zamkiem unetrznym y
ogniwem zelaznym do kłódki, druge do kruchty na dwoch zawiasach z zamkiem wnetrznym y zaszczepka.
Browar
Browar za mostem na drugiej stronie stawu z drzewa ciosanego zabudowany y pokryty czescia
gątami, czescie dranicami ze slodowniej y izdebka w którym to browarze piecow z cegły murowanych
trzy, drzwi czworą na biegunach z których jedne drzwi z zaszczepką y zasuwką zelezną.
Opisanie Cerkwi S Krzyskiey ze wszestkim sprzetem y zabudowaniem uczynione roku 1769 d. 7 9bris.
Piekarnia
Cerkiew świętokrzycka stoi na kempie troche obszyrnej, zarosły drzewem rodzajnym y nierodzajnym.
Ma przyjazd łódżią, gdzie przy samym brzegu wysiadanym stoi piekarnia stara z drzewa ciosanego
budowana y słoma pokryta do której sieni zaplecione z crustu. W tej piekarni piecow dwa jeden krzyzowy,
a drugi kaflowy stary, glina otynkowany. Okien szkła ordynarijnego malych w drzewo oprawnych dwie,
stoł prosty y lawek dwie.
Cerkiew
Od tej niadaleko piekarni na wozgurku stoi cerkiew fundowana y zalozona przez JO. Xięząt
Ostrogskich sub titulo Exaltionis Sancto Cruca cała drewniana koszuchowana z podworku gątami,
majaca dach gątami pokryty, przy jedne kupulce na której krzyz zelazny. Do tej cerkwie drzwie duze.
Jedne na dwoch zawiasach zelaznych z zamkiem wnetrznym, okien w ołów oprawnych trzy, a w drzewo
– dwie, kratkie z balasikow toczonych zamiast [9] w górze ma dowole osadzony krzyz z wyrezeniem
męki Pańskiey.
Rumek czyli Rezydencya Zakonnicza
Malo co opodal od tej cerkwi stoi rezydencya zakonicza z drzewa w sklut10 ciosanego zabudowana
y gątami pokryta, jeszcze nowa do której to rezydencyi wstep przez sieni, mające drzwi na zawiasach
zelaznych z klamką y zaszczepką. Z tych sieni drwi do izby na zawiasach zelaznych z klamką y z zaszczepką
w której to izby ściany wyklejane y malowane wróznę floresy obrazow na teblaturze malowanych trzy.
Okien taflowych we drzewo oprawnych dwie, piec kaflowy z kominkiem murowanym, stoł y tapczan. Z
tej izby drzwi do alkierza takze na zawiasach zelaznych z klamką, który to alkierz ma ściany wyklejane
y malowane tudziez okno jedno szkla taflowego w drzewo oprawnę.
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Юрий Пшеничный
Застройка Дубенских Спасо-Преображенского и Крестовоздвиженського монастырей за описанием 1769 г.
В статье рассматриваются и публикуются описания строений Спасо-Преображенского и Крестовоздвиженського монастырей в г. Дубно, составлены в 1769 г. Они позволяют исследовать планировочную структуру, характер и архитектурные особенности
монастырской застройки.
Ключевые слова: монастырь, строение, описание.
Juriy Pshenichniy
Buildings of Spaso-Preobrazhensky and Khrestowozdwyzhensky
monasteries of Dubno in the description from year 1769
Spaso-Preobrazhensky and Khrestovozdvyzhensky monasteries of Dubno are one of the oldest
in Volyn region. Thanks to the considerable support of princes of Ostrog in the second half of
XVI – at the beginning of the XVII century, religious and cultural activity aimed at composing
theological texts and translation of the Holy Bible was centered on them.
The key buildings of both monasteries, which are described in the published inventory, are of
earlier origin. Namely, the building of the churches is attributed to the princes of Ostrog by the
author. Most of the utility buildings, as well as residential units, were in a satisfactory state at
the time when the inventory was made. This allows inferring that they were either new-built or
repaired. The presence of a big number of utility buildings, which were used for storing tools and
provisions, leads to the conclusion that the monks themselves were involved in procurement prior
to the XVIII century.
The descriptions contribute to the reproduction of monastery yards’ planning and individual
buildings in it, particularly their architectural and art peculiarities. Different variants of buildings’
construction and approaches to their interior and exterior decorations can be observed, which
helps to see some displays of folk construction tradition of one town. Thus, most residential units
and utility buildings were made of wood, the bakery of Khrestovozdvyzhensky monastery also had
a whickered inner porch, the houses of the prior and the priests were plastered with clay and the
washhouse was perched on the poles above the water.
Key words: monastery, building, description.
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ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗАРЕВО»: ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті здійснено спробу охарактеризувати та класифікувати джерела до вивчення
історії діяльності товариства «Зарево» в діаспорі. В основі дослідження було використано комплексну або комбіновану схему класифікації джерел, за допомогою якої і вдалося
включити всі доступні матеріали. Автор прийшов до висновку про те, що джерельну базу
можна вважати репрезентативною та такою, яка дозволяє об’єктивно і достовірно вивчати окреслену наукову проблему.
Ключові слова: «Зарево», джерельна база, комунікат, ідеологічна платформа, статут,
Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ), інформаційні бюлетені.

Діяльність студентського, а згодом і академічного товариства «Зарево» в країнах Західної
Європи: Німеччині, Італії, Франції, Австрії, Великобританії та США і Канаді є невід’ємною
частиною української історії, історії української державності. Вивчення цієї мало досліджуваної
досі тематики є актуальною та має наукове значення.
Класифікація джерельної бази стає важливим завданням для кожного дослідника минувшини. У вітчизняній історичній науці питання джерелознавства розроблялися як на теоретичному,
так і на практичному рівнях. Формування джерельної бази кожного конкретного дослідження
супроводжується вибором відповідної класифікаційної схеми, яка повинна ґрунтуватися на загальних принципах класифікації та має включати повний перелік видів джерел, що стосуються
проблематики. Не менш важливим завданням є локалізація місця пошуку джерел. Як зазначав
Я. Калакура, простежується кілька підходів до класифікації історичних джерел, проте найбільшого визнання здобули комплексні або комбіновані схеми, запропоновані М. Ковальським та
М. Варшавчиком з акцентом на мету, спрямованість, призначень історичних джерел, які дають
змогу включити всю сукупність джерел. Саме на основі цих класифікаційних схем побудована
класифікація джерельної бази з обраної тематики [24; 30; 39].
Значний масив опублікованих та неопублікованих джерел до вивчення історії товариства
зберігається в бібліотечних та архівних фондах Інституту досліджень української діаспори Національного університету «Острозька академія». Тут зберігається частина архіву Українського
історичного товариства, окремими складовими якого є особисті архіви колишніх членів «Зарева» Л. Винара, Б. Винара та частина архіву одного із керівників організації М. Антоновича,
які містять значну кількість епістолярних джерел та матеріалів до вивчення діяльності організації «Зарево», зокрема листування з Д. Пілецьким, Б. Винарем, Л. Винарем, Ф. Ткаченком, П.
Стерчом, М. Плав’юком, П. Дорожинським, О. Зінкевичем [9, с. 57-59]. Зберігається тут і одне з
основних джерел мемуарного характеру – машинописні спогади Б. Винара під назвами «Зарево»
і «Розбудова держави». Доступною є й значна кількість видань організації: «Бюлетень Зарева»,
журнал «Розбудова держави», інформаційні бюлетені «Листки Дружби», «Юність» та загальновідомі періодичні видання діаспори. Серед останніх – студентська преса, у якій зустрічаємо повідомлення та замітки про діяльність товариства, статті членів товариства, оголошення. Частина
з них зберігається в колекції професора Л. Винара та Українського історичного товариства (далі – УІТ), що є складовою частиною бібліотечно-архівної збірки Інституту. Деякі матеріали до
вивчення діяльності організації є складовою частиною архіву УІТ, який був переданий до відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (частини
приватних архівів М. Антоновича, А. Жуковського, Б. Винара).
Велика кількість джерельних матеріалів зберігається в недержавному Музеї-архіві і Документаційному центрі українського самвидаву при видавництві «Смолоскип». В окремому архіві
О. Зінкевича, у фонді «Студентські та молодіжні організації», представлена незначна частина офіційного листування Центрального Еміграційного Союзу Українського Студентства (далі – ЦЕСУС) за різні роки. Основний масив наявних там джерел, складають епістолярії, у яких
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міститься інформація і про діяльність «Зарева». Це здебільшого листування О. Зінкевича – багатолітнього члена товариства. Архів вміщує різноманітні діловодні матеріали, інформаційні
бюлетені ТУСМу (Товариство Українських Студентів ім. Миколи Міхновського ідеологічної
націоналістичної організації прихильників ОУН(б). – Б. О.). В окремих справах крім епістолярних джерел зберігаються діловодні та інформаційні матеріали. Частина архіву присвячена безпосередньо «Зареву» та хронологічно поділена за роками (від 1949-1968 року) в межах окремих
справ, окрім матеріалів за 1961 та 1967 роки. Тут зберігаються й матеріали з архіву М. Антоновича за 1950-1955 роки. Частина джерел була виявлена окремо у фонді «Листування, матеріали», у справах «Смолоскип» листи до редакції», «Смолоскип» листування редколегії»; у фонді
«Громадські і політичні організації листування матеріали» у справах «РМ-РПА-КРК-СМ» за
1956, 1966 роки, у справі «РМ-РПА-КРК-СМ листування» за 1970 рік. Окремий архівний фонд
присвячений журналу «Смолоскип», який також є комплексним джерелом до вивчення історії
організації.
У недержавному архіві ОУН у Києві [56] зберігається частина архіву члена «Зарева», а пізніше – видатного громадського та наукового діяча, голови Наукового товариства ім. Шевченка
в Європі А. Жуковського, яка стосується безпосередньо діяльності організації. В архіві зберігаються деякі примірники «Бюлетеню Зарева», «Листка Дружби», офіційне листування – обіжні листи Крайового Проводу в США, обіжники нью-йоркської клітини «Зарева» за 1965, 1966
роки. Частину архіву складає приватне листування А. Жуковського, більшість листів стосується
безпосередньо справ, пов’язаних з організацією та її діяльністю на території Європи, зокрема Франції, де мешкав А. Жуковський. Цей архів, очевидно, можна вважати частиною архіву
«Зарева», який намагався зібрати А. Жуковський. Окрім примірників періодики організації та
листування тут зберігаються діловодні матеріали, звіти, інформаційні листки, анкети та заяви
про вступ до товариства, членські анкети, перша частина інформаційного листка економічної
комісії, машинописні оригінали статей А. Жуковського, деякі з яких були опубліковані в «Розбудові держави». Окрему частину архіву становлять діловодні матеріали, звіти та обіжні листи,
офіційне листування, об’єднані тематикою першого європейського з’їзду «Зарева» в 1951 році.
Частина їх публікувалася в «Листку Дружби».
Велика кількість джерел до вивчення історії товариства зберігається в архівних фондах Центрального державного архіву зарубіжної україніки (далі – ЦДАВО). Джерелами дослідження діяльності «Зарева» є частина матеріалів фондів № 38 «Світова координаційна рада ідеологічно споріднених націоналістичних організацій (СКР ІСНО)», № 44 «Жуковський Аркадій
Іларіонович (1922 р. н.), науковий та громадсько-політичний діяч», № 39 «Організація державного відродження України (ОДВУ)». Найбільше уваги заслуговує фонд № 54 «Об’єднання Українських Академічних Товариств «Зарево» в США» у якому містяться документальні матеріали, що стосуються діяльності Центрального та Крайового Проводу в США за різні роки, листування тогочасного голови Крайового Проводу в США М. Герця та джерела до вивчення організаційно-видавничої діяльності організації.
Усі джерела до історії «Зарева», як опубліковані, так і неопубліковані, умовно можна розділити на такі групи: документальні, наративні та аудіовізуальні.
Документальні джерела, класифікуючи за змістом та за метою створення, можна поділити на
такі групи: 1) звіти; 2) діловодні матеріали (комунікати, членські анкети та заяви, збіркові листи,
списки, протоколи резолюції, рахунки, інструкції, проекти та ін.); 3) статути; 4) інформаційні
матеріали (інформаційні листки, бюлетені, хроніки, обіжні листи, повідомлення, програми конференцій та з’їздів, оголошення, запрошення).
Наративні джерела поділяємо на такі групи: 1) статті та замітки в періодичних та неперіодичних виданнях організації – «Бюлетені Зарева», «Розбудові держави», «Листку Дружби» та ін.;
2) публікації про організацію та статті членів організації в інших періодичних та неперіодичних
виданнях діаспори та в пресі; 3) епістолярні джерела (приватні та організаційні); 4) спогади,
статті-спогади. Візуальні джерела представлені опублікованими фотографічними матеріалами.
Загалом наявна джерельна база є достатньо репрезентативною для комплексного вивчення
основних напрямів діяльності організації. Найбільш повноцінними і цілісними документальними джерелами до комплексного вивчення окремих аспектів активності товариства є звіти. Звітний матеріал досить різноманітний та інформативно наповнений. Частина звітів була опублікована в періодичних виданнях організації. Перші опубліковані звітні матеріали зустрічаємо в
інформаційному бюлетені товариства «Листку Дружби», частина 4-5 за 1951 рік, які стосуються
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фінансового стану Стипендійного фонду ім. О. Ольжича, та дають змогу простежити кількість
жертводавців та пожертв [37]. Звіти, що стосуються діяльності фонду, публікуються і в наступних «Листках дружби». Так, у окремій рубриці «Сторінка Стипендійного фонду ім. О. Ольжича», у частині шостій інформаційного бюлетеню за 1951 рік опубліковано фінансовий звіт за час
від жовтня 1950 до березня 1951 року, з якого стає відомо про загальну кількість активів фонду
у сумі 116 доларів і 75 центів [17]. Звітність Стипендійного фонду публікували і в періодичному
виданні товариства «Розбудова держави» [49; 25]. У сьомій частині «Листка Дружби» опубліковано найбільше звітних матеріалів за час від другого до третього з’їзду «Зарева», який відбувся 30 червня – 1 липня в Торонто. Тут опублікований звіт тогочасного провідника «Зарева»
М. Антоновича, у якому, окрім поданої звітної інформації автор проливає світло на діяльність
окремих членів товариства, працю комісій, аналізує загальне фінансове становище організації
[2]. Інформативним є звіт першого заступника Провідника організації та представника на теренах США П. Стерча, опублікований у «Листку Дружби» від 1951 року (частина 7(2)). У ньому
автор в окремій частині висвітлює діяльність представництва, згадує про заснування клітин на
цій території, висловлює власний погляд на дискусійне на той час питання легалізації та потреби включення «Зарева» в статутні рамки ОДВУ [45]. В цьому ж «Листку…» опубліковано і
звіт організаційного референта товариства П. Дорожинського [16], звіт фінансової реферантури
[18], річний звіт із діяльності представництва на Західну Європу [21], звіт із діяльності комісій
А. Жуковського [20], звітні матеріали Стипендійного фонду ім. О. Ольжича [47]. Наступні опубліковані звітні матеріали зустрічаємо в «Листку Дружби» за 1961 рік. У цьому числі опубліковано звіт Л. Винара про багатолітню діяльність клівлендської клітини «Зарева» [14]; звіт із
діяльності осередку товариства ім. О. Ольжича у Філадельфії за час від 9 травня 1959 до 12 березня 1961 року [23]; звіт із діяльності нью-йоркської клітини організації з 1959 до 1960 року та
від 10-го квітня 1960 до 21 квітня 1961 року [22; 43] та інші звіти, котрі стосувалися цього періоду, що переважно містять інформацію про різні аспекти діяльності «Зарева» на території США.
Загалом можна зробити висновок, що звіти про працю товариства публікувалися не в кожному
випуску та часто неповно відображали основні напрямки діяльності товариства. При цьому слід
врахувати і те, що «Листок Дружби» видавався неперіодично, протягом тривалого періоду і в
різних місцях. Так, зовсім не зустрічаємо ніяких звітних матеріалів у доступних «Листках Дружби» за липень 1966 року (частина 1 (14)) [28], серпень 1967 року (частина 1 (15)) [29].
Частина звітів так і не було опубліковано й вони зберігаються в архівних фондах. Серед
таких – звіт організаційного референта П. Дорожинського від 20 травня 1950 року до 30 червня 1951 року [5]. Заслуговують уваги і звіти, котрі не пов’язані з діяльністю «Зарева» зокрема, а стосуються акцій, у яких товариство брало участь. Наприклад, «Касовий звіт Комітету
Побудови Пам’ятника О. Ольжича» дає змогу визначити фінансові вкладення на пам’ятник
О. Ольжичу, який був збудований у Ліпгайтоні в 1977 році за сприяння в тому числі й товариства
«Зарево» [51]. Серед документів окремого фонду ЦДАЗУ, присвяченого «Зареву», зберігається
рукописний «Звіт уступаючого голови КП Зарева в ЗДА (З’єднані Держави Америки. – О. Б.) за
час від 29 вересня 1963 р. до 27 листопада 65 р.» М. Герця. Цінність цього документу полягає в
тому, що автор комплексно підходить до відображення діяльності товариства, а саме: пресових
справ, фінансового стану, функціонування клітин, подає інформацію про громадську активність
членів організації та інше [54].
Діловодні матеріали до історії товариства, котрі складають основну частину документальних
джерел, різноманітніше представлені як у видовому, так і хронологічному відношенні. Серед
опублікованих перш за все потрібно виокремити комунікати. Їх можна відносити до діловодних
матеріалів виходячи з аналізу мети створення та змісту. Вже в першому числі періодичного видання «Бюлетеню Зарева» розміщено комунікат «Українська молоде!», у якому автор намагається донести до молодих українців основні ідеї та положення, яких дотримується «Зарево», закликає долучитися до дослідження актуальної наукової проблематики в комісіях товариства, не
залишатися осторонь питання поневоленої української нації [48]. Публікуються комунікати і в
«Листку Дружби». Наприклад, у частині 4-5 від 1951 року опубліковано комунікат пресової реферантури товариства з проханням надсилати на адресу Б. Винара всі матеріали з української та
зарубіжної преси, пов’язані з «Заревом» [4]. Змістове наповнення комунікатів організації було
досить різноманітним, у «Листку Дружби», частина 2, за 1960 рік опубліковано комунікати, які
стосувалися річниці вшанування пам’яті О. Ольжича, проведення в Монреалі з’їзду «Зарева»
26-27 травня, з приводу налагодження діяльності комісій тощо [27]. Частина комунікатів так і
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не була опублікована, очевидно через неможливість реалізації видавничих проектів товариства.
Серед неопублікованих комунікатів треба відзначити ті, які створювалися до певних подій, заходів товариства та мали організаційне значення. Так, наприклад, зустрічаємо комунікат до другого з’їзду «Зарева» в Мюнхені [4], до третього з’їзду в Торонто [3] тощо.
Серед діловодних матеріалів, важливим і найбільш поширеним джерелом є членські анкети,
заяви та реєстраційні листки. Частина членських анкет та заяв про вступ до товариства, списки
членів товариства зберігається в Архіві ОУН у Києві та у фонді «Зарева» в ЦДАЗУ. Ці джерела,
подекуди, є єдиним носієм інформації про особу члена товариства, його освіту, побутові умови,
наукові зацікавлення та напрямок обраної діяльності у фахових (ділових) комісіях товариства
(напр., серед інших є збережені заяви О. Зінкевича [6], В. Смереки [7] та ін.). Списки членів
організації містять відомості про кількість окремих клітин (осередків), адреси, склад Крайового
Проводу товариства, інформацію про місце поселення та активність студентів цього терену,
можливість створення нових осередків [55].
Протоколи подають інформацію, якої переважно не було в інших джерелах, із них можна почерпнути відомості про засідання Центрального та Крайового Проводу, організаційну роботу,
напрямки діяльності клітин, взаємозв’язок з іншими громадськими організаціями [31; 32]. Так,
із «Протоколу з другого засідання Крайового Проводу від 12 лютого 1966 року», стає відомо про
плани відновлення видання «Розбудови держави» в кінці грудня того ж року і мав виходити у
вигляді тематичного збірника [33], які однак так і не були реалізовані.
Статути та їх проекти відображали ідеологічну позицію, завдання та функції товариства,
хоча вони змінювалися та доповнювалися відповідно до умов праці та завдань, які ставила
перед собою організація. Очевидно, що перший статут був прийнятий на установчих зборах
28-29 травня 1949 року. Цей статут, виявлений нами в архіві О. Зінкевича, визначав основну
мету та завдання, характер та структуру, права та обов’язки фізичних, почесних, правних членів
організації, умови втрати прав члена організації тощо. Найвищою інстанцією управління діяльністю визначався з’їзд, на якому могли бути внесені зміни до статуту, далі в організаційній
ієрархії йшов Провід, Контрольна комісія та суд товариства [34]. В архіві О. Зінкевича зберігається проект змін статуту товариства, що був ініційований третім з’їздом [35] та текст повного
виправленого варіанту статуту, який відрізнявся від зразка 1949 року [36]. Найбільш розширений варіант статуту був прийнятий на з’їзді «Зарева» в Нью-Йорку 18-21 травня 1961 року. Його
текст зберігається в ЦДАЗУ [52]. Згодом саме цей варіант статуту та ідеологічної платформи без
змін було опубліковано в «Листку Дружби», (частина 1(13)) за 1964 рік.
З усіх документальних джерел найбільш поширеними є інформаційні матеріали. Основними
джерелами цього типу є інформаційні листки та бюлетені товариства. Окремими опублікованими комплексними джерелами такого характеру, які включають і інші групи джерел, у тому
числі і наративні, є періодичний «Бюлетень Зарева» та неперіодичний інформаційний бюлетень
«Листок Дружби». Перш за все, варто згадати, що в «Бюлетені Зарево» часто публікувалась хроніка діяльності окремих клітин товариства [50]. Згодом, до 1954 року, вона оприлюднювалась і
в окремій рубриці журналу «Розбудова держави» під назвою «З діяльності Зарева». Хроніка діяльності товариства неперіодично публікувалась і в газеті «The Ukrainian Weekly». Окрім того,
варто згадати, що тут, починаючи з 1962 до 1967 року, періодично з’являється окрема «Сторінка
Зарева». На сторінках цього ж видання публікувалися й інші інформаційні матеріали, пов’язані
з організацією [46]. Оголошення та запрошення на академічні вечори, влаштовані товариством,
зустрічі, доповіді, святкові події зустрічаємо на сторінках українського щоденника «Свобода»,
починаючи від 1950 року і до часу припинення діяльності організації. Два останні періодичні
видання є доступними для використання в електронному варіанті.
Поширеним інформаційним джерелом є обіжні листи, обіжники товариства. Деякі з обіжників виходили друком. Так, наявні обіжники нью-йоркської клітини «Зарева» періоду 1965 – 1966
років, створювалися, очевидно, для реалізації організаційних проектів клітини [38]. Обіжні листи найчастіше виконували функції закритих звернень до окремих членів товариства, проводів,
клітин для поінформування щодо найважливіших завдань та напрямків подальшої праці товариства, співпраці з іншими організаціями. Саме у форматі обіжників чи обіжних листів, поширювалася організаційна інформація для окремих членів для вирішення дискусійних та нагальних
питань. Так обіжник, за лютий 1960 року (частина два), інформував колишніх членів Крайових
Проводів про передання діловодних книг та архівних матеріалів товариства, адже готувалося
видання інформативної брошури про «Зарево» [53].
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До наративних джерел першої групи відносимо статті та замітки членів товариства, які публікували в періодичних та неперіодичних виданнях організації. Варто розглядати їх окремо і як
комплексні наративні джерела – «Бюлетень Зарево», інформаційний бюлетень «Листок Дружби», журнал «Розбудова Держави». Перші два випуски «Бюлетеню Зарево» вийшли в Мюнхені
в 1949, 1950 році циклостилем, третій був виданий у Монреалі 1951 року. Окрім опублікованих
документальних джерел видання містили наукові та публіцистичні статті з різної тематики, серед яких були й програмні. Зокрема, це статті М. Антоновича «Наші завдання на ідеологічному
фронті», «Праця комісій», «План праці з ділянки: суспільно-громадські рухи в Україні в XIXXX столітті», М. Плав’юка «Високошкільний тиждень ЦЕСУС-у», А. Жуковського «Завдання та побудова Централі Українських Студентських Товариств Національного Солідаризму»,
Б. Винара «Проєкт праці Економічної Комісії» та ін. [11; 10].
У «Розбудові держави», поряд із публікаціями членів організації, друкувались і праці відомих учених О. Оглоблина, І. Мірчука, Я. Пастернака, Д. Чижевського, В. Яніва та ін.
Матеріали, що дозволяють відтворити діяльність товариства публікують в окремих рубриках
«Розбудови держави», назви яких, однак, постійно змінювалися. У першому ж числі з’являються
рубрики «Проєкти планів праці діяльностевих комісій Зарева», «Надіслане до редакції», «Зарево
на сторінках української преси». У другому числі дві рубрики присвячені діяльності комісій: «З
праць комісій» та «До проблематики праць комісій». Ці ж рубрики, проте під іншими назвами
зберігаються до припинення видання журналу в 1958 році. Варто згадати, що редакторами журналу були М. Антонович (1949–1954 рр.) та Б. Винар (до 1957 р.), останній 22 номер з’явився за
редакцією М. Антоновича в Торонто [57, с. 81-82].
Комплексне джерело «Листок Дружби», як неперіодичний інформативний бюлетень товариства, видавали не систематично, а з тривалими перервами. Цінність джерела полягає в тому,
що «Листок Дружби», у якому, окрім документальних джерел публікували також і статті членів
організації, продовжував виходити і після припинення видання «Розбудови держави». Доступними є окремі примірники за 1960, 1961, 1964, 1966 та 1967 роки, інформативне наповнення
яких є подекуди єдиним джерелом до вивчення цього етапу діяльності товариства.
Безпосередньо діяльності товариства були присвячені дискусійна стаття М. Герця «До питання приєднування нових членів» [15] та стаття Б. Винара «Праця з комісій Зарева», у якій автор
із перспективи часу дає оцінку праці членів «Зарева» й відомих науковців у студійних комісіях.
Як згадує автор, економічна комісія товариства, багатолітнім головою якої був Б. Винар, видавала окремі інформаційні бюлетені, що стосувалися цієї тематики [13]. Уваги дослідника заслуговує інформаційний листок літературної комісії «Юність», три номери якого вийшло в Мюнхені в
1949–1951 роках. Загалом, на основі статей та матеріалів наративного характеру, опублікованих на
сторінках видань товариства, можна простежити еволюцію внутрішньо-організаційних відносин.
Про діяльність організації згадується і в статтях, що публікувалися в інших періодичних та
неперіодичних виданнях і збірниках. Такі публікації зустрічаємо в періодичному органі Центральної Управи ОДВУ «Самостійна Україна», що з 1973 року виконує роль видання Ідеологічно Споріднених Націоналістичних Організацій (до яких у різні періоди належало і «Зарево»). Окрім статей, присвячених безпосередньо діяльності товариства, починаючи з 1950 року
публікуються пресові повідомлення, у яких подається як інформація про «Зарево», так і про
взаємодію двох організацій, котрі спочатку входили до об’єднання Братніх Організацій (БО).
На сторінках видання дізнаємося про спільні акції, з’їзди, конференції, імпрези, загалом студентське та громадське життя. Так, наприклад, стаття «П’ятий З’їзд Зарева», опублікована в журналі, подає вичерпну інформацію про подію, яка відбулася 14 серпня 1955 року в Мюнхені [44].
У журналі «Смолоскип», багатолітнім редактором якого був член «Зарева» О. Зінкевич, поряд з іншими статтями, що стосувалася студентської проблематики, багато публікацій присвячено і «Зареву».
У цей час публікації, що є джерелом до вивчення діяльності організації, з’являються і в
іншій українській періодиці. Такі повідомлення містять щоденник «Свобода», пресовий орган ЦЕСУС-у – академічний журнал «Горизонти», «Українське Слово». З приводу відзначення 10-ліття діяльності товариства в «The Ukrainian Weekly» було опубліковано статті М. Антоновича «Видавнича діяльність «Зарева» та її майбутнє», М. Плав’юка «Пройдений шлях»,
М. Данилюка «Завдання «Зарева» на майбутнє» [42]. До нагоди проведення загального з’їзду
«Зарева» в Нью-Йорку в 1967 р. «The Ukrainian Weekly» містить статтю «Перед Світовим Конгресом «Зарева» [40].
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Значну частину джерел складає епістолярій, як офіційний так і особистий. Ці групи джерел
представлені як опублікованим, так і неопублікованим листуванням (яке переважає). Зрозуміло, що сьогодні з різних причин не віднайдено всі джерела, що належать до цієї групи а лише
епістолярій окремих діячів організації. Втім, цінним джерелом є епістолярій М. Антоновича,
Л. Винара, А. Жуковського, П. Стерча, О. Зінкевича, М. Герця, В. Дмитріюка, Д. Пілецького
та ін. Основне інформаційне наповнення цих джерел стосується, перш за все, початкової стадії функціонування товариства та повноцінно відображає діяльність організації в 1949–1955 і
частково – у наступних роках. Виключення становить приватне та офіційне листування членів
організації, зібране в архіві О. Зінкевича, яке стосується більш пізнього періоду, до 1968 року.
Приватне та офіційне листування М. Герця, багатолітнього голови Крайового Проводу «Зарева», охоплює період 1959-1969 років. Це джерело є особливо цінним для дослідника адже саме
з офіційного листування можна прослідкувати взаємозв’язки «Зарева» з іншими товариствами
та установами, а саме з ОДВУ, Центральним Комітетом Вшанування Пам’яті Симона Петлюри,
УІТ та ін.
В Архіві ОУН у Києві зберігається листування представників «Зарева» з ПУН – це листування А. Мельника з М. Антоновичем, періоду 1950–1962 рр. Весь комплекс епістолярних джерел
(приватне та офіційне листування) відображає особистісний вимір життя та діяльності деяких
членів товариства, проливаючи світло на особливості взаємовідносин між ними. Аналіз епістолярію дозволяє зробити висновок, що основний поточний інформаційний обмін між членами
товариства та окремими організаційними структурами, іншими організаціями, відбувався саме
шляхом листування. Часто листування є єдиним носієм інформації про деякі аспекти діяльності
товариства.
Серед інших джерел важливе місце посідають спогади. Історію діяльності «Зарева» сьогодні
відображено у спогадах Б. Винара під назвою «Зарево та «Розбудова Держави»», які були опубліковані в Денвері в 2003 р. [12]. Проте доступним є й примірник цих спогадів машинописного
варіанту із правками (очевидно самого автора. – Б. О.), який зберігається у фондах архіву Інституту досліджень української діаспори [8]. Повнішим є варіант опублікованого примірника. Автор спогадів подає чітку характеристику початкового етапу діяльності організації, особливо це
стосується періодичного видання «Розбудова держави», багатолітнім редактором якого він був.
Аналіз видання та основних публікацій поданий автором у контексті особливостей умов розгортання видавничої праці товариства. Хоча дана праця потребує критичного аналізу та вибіркового використання інформації, проте цілком вірогідно репрезентує факти, пов’язані з функціонуванням товариства, при підтвердженні їх на основі інформації інших джерел. До джерел
мемуарного характеру відносимо і статті-спогади М. Плавюка «Народження «Зарево»» [41] та
А. Жуковського «Декілька думок з приводу ювілею «Зарева»» [19] та ін.
Фотографічний матеріал, переважно опублікований, не є численним. Частина фотографій
окремих членів товариства, клітин та студентських груп, опублікована в пропам’ятній книзі «Українське студентство в Америці», виданій із нагоди десятилітньої діяльності Союзу
Українських Студентських Товариств Америки [1].
Джерельна база дослідження є цілком репрезентативною та такою, яка може бути визнана
достатньою для написання дослідження, але лише в разі використання інформаційного наповнення джерел комплексно та систематично. Основними джерелами, без яких неможливо повноцінно дослідити діяльність організації, є епістолярії. Вся сукупність джерел є досить численною
та різноманітною у видовому відношенні. Ґрунтовне дослідження джерел із цієї тематики неможливе без критичного підходу до встановлення вірогідності поданої в них інформації. Разом
із тим дослідник змушений залучати багато матеріалів, котрі не стосуються дослідження безпосередньо, але містять відомості про історичне тло подій. Проте, використання значної кількості
матеріалів такого характеру створює досліднику можливість глибше та об’єктивніше дослідити
функціонування товариств у контексті культурного, наукового, політичного та громадського
життя української діаспори.
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Александр Бокайло
Организация «Зарево»: источники исследования
В данной статье предпринята попытка охарактеризовать и классифицировать источники к изучению истории деятельности общества «Зарево» в диаспоре. В основе исследования были использована комплексная или комбинированная схема классификации источников, с помощью которой и удалось включить в исследование все доступные материалы.
автор пришел к выводу о том, что рассмотренную источниковую базу можно считать
репрезентативной и такой, которая позволяет объективно и достоверно изучать очерченную научную проблему.
Ключевые слова: «Зарево», источниковая база, коммуникат, идеологическая платформа, устав, Центральный государственный архив зарубежной украиники (ЦГАЗУ), информационные бюллетени.
Oleksandr Bokailo
«Zarevo» Association: the Sources of the Study
This article is an attempt to describe and classify sources for studying history of «Zarevo» association activity in Diaspora. There was used a complex and combined classification scheme of
sources, with the help of which it was possible to include all available sources in the study. On the
basis of this study the source base of this subject can be considered as representative and one that
allows to investigate the outlined scientific problem objectively and fairly. The sufficient classification and analysis of references has given an opportunity for a scholar to determine the prospects
of further scientific researches.
Key worlds: «Zarevo», references, communicative element, ideological basis, articles of association, Central State Archives of Foreign Archival Ucrainica, informational leaflets.
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ЧАСОПИС «ЖИТТЯ І ЦЕРКВА» ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ УАПЦ В ЕКЗИЛІ (1956–1967)
У статті здійснено огляд українського релігійного періодичного видання УАПЦ в Екзилі
«Життя і Церква», що виходило у 1956–1967 рр. в США. Розкрито його значення як джерела до вивчення діяльності УАПЦ в Екзилі, охарактеризовано інформативний потенціал,
проаналізовано жанрову специфіку, визначено актуальні проблеми, висвітлені на сторінках цього часопису. Встановлено значення журналу для дослідження релігійно-церковного
життя українців у США в 50–60-х рр. ХХ ст.
Ключові слова: УАПЦ в Екзилі, церква, автокефалія, українська преса, українська діаспора, США.

Функціонування української церкви поза межами України останнім часом викликає чималий
інтерес науковців різних сфер зацікавлення: істориків, філософів, правників, релігієзнавців та
ін. Намагаючись висвітити сторінки релігійного життя українців на еміграції, вчені, в основному, зосереджували свою увагу на діяльності духовенства, направленої на задоволення духовних
потреб українських емігрантів, а також на власне юридичному стані церкви в межах правової
системи країн, у яких існували українські церковні інституції. Водночас чималий інтерес викликає повсякденне – внутрішнє життя церкви, яке репрезентувалося на шпальтах релігійної періодики. Вона є незамінним та цінним джерелом до вивчення релігійної ситуації в окремих країнах,
діяльності окремих церковних інституцій, духовенства, у ній містяться важливі відомості про
богословську, душпастирську, церемоніальну, організаційну діяльність церкви.
У радянський час дослідження історичного релігієзнавства, релігійної періодики української
діаспори зі зрозумілих причин майже не проводилися. Тому з відновленням незалежності, поступовим поверненням в Україну інтелектуальної спадщини зарубіжних українців науковий
інтерес до вивчення церковно-релігійного життя закордонних українців зростає. Поряд із діловодчими документами церкви, мемуарами, епістолярієм, важливим джерелом для розкриття діяльності українських церков у діаспорі є періодика, яка була офіційними друкованими органами
окремих конфесій. Специфічною рисою релігійної періодики як історичного джерела є її комплексний, синтетичний характер, адже в ній представлено цілу низку інформацій – документальну, поточно-хронологічну, матеріали особового характеру тощо. Водночас слід критично підходити до матеріалів, поміщених на сторінках релігійної преси, оскільки вони представляють
точку зору лише однієї із конфесій, тому для неї характерний певний суб’єктивізм.
Наявну історіографію з досліджуваної теми можемо умовно поділити на дві групи: 1) праці українських діаспорних учених, що присвячені вивченню історії української емігрантської
преси (О. Вішка [5], Ю. Тернопільський [30]); 2) праці сучасних українських дослідників з історії української періодики, у яких містяться відомості про діаспорну пресу, у т. ч. релігійну
(В. Губарець [8; 9], А. Животко [12], Н. Марченко [20; 21]). Варто зауважити, що окремі аспекти
з історії релігійної періодики окреслені у працях з історії української церкви [6; 17; 25; 27; 31;
33]. Вагоме значення мали бібліографічні покажчики української діаспорної преси [10; 32; 36].
Водночас, варто зазначити, що відомості, подані в цих виданнях про релігійну періодику, досить
фрагментарні, а часопис УАПЦ в Екзилі «Життя і Церква» досі не ставав предметом окремого
дослідження.
Завданням цієї статті є розглянути інформативні можливості друкованого органу Української
Автокефальної Православної Церкви в Екзилі журналу «Життя і Церква», який виходив у США
(Нью-Йорк) з 1956 по 1967 рр. і видавався з благословення єпископату Святої Української Православної Автокефальної Церкви в Екзилі, автокефальність якої була узасаднена Патріаршим
Канонічним Томосом із 13.ХІ. 1924 року [23, с. 18].
© Сергій Шаправський, 2016
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Найчастіше люди, які змушені вдатися до еміграції, беруть із собою якомога більше речей,
щоб ті нагадували їм місце власного народження-проживання. А оскільки кількість таких речей
завжди обмежена, то емігранту вдається, насамперед, перенести на чужину свою духовність.
У межах нових поселень перед українцями завжди поставала проблема збереження власної самоідентифікації через продовження традицій, звичаїв, способу життя та особливостей розуміння божественного у формі власного світосприйняття та світорозуміння. Саме зазначені проблеми і мала на меті розв’язати українська церква, будучи не лише місцем збереження духовної
культури, але й своєрідним розрадником та дороговказом для українців на чужині.
Українці поза межами України, які належали до різних конфесій, на відміну від мешканців
радянської України, мали можливість отримувати видання релігійної періодики, які виходили
у світ за підтримки або за безпосередньої праці церковної адміністрації різних конфесій. Метою цих видань було представлення й популяризація діяльності церкви – висвітлення основних
духовних проблем та подій з актуалізацією уваги на ролі церкви у збереження національної
ідентичності українців, до того ж вона відображала різноманітні аспекти релігійного життя закордонного українства.
Українське православ’я в межах Північної Америки не мало єдності. Однією з головних причин відсутності консолідації була проблема зорієнтованості духовенства на різні центри Вселенського православ’я, а також відсутність спільної думки щодо обрання центру, довкола якого
б і відбувалося об’єднання. Після відновлення свого існування у 1921 р. УАПЦ відразу зіштовхнулася з проблемою приналежності, а цим самим і юридичного визнання своєї канонічності
однією з помісних церков. Відсутність чіткої орієнтації, а також поразка української революції
1917–1921 рр., призвела до тимчасового припинення існування УАПЦ. Т. зв. друге відродження
припало вже на момент німецької окупації українських земель. Варшавський митрополит Діонісій (Валединський) своїм декретом від 24 грудня 1941 р. благословив єпископа Луцького
Полікарпа (Петра Дмитровича Сікорського) на створення «Тимчасової адміністратури нашої
св. Автокефальної Православної Церкви на визволених українських землях» [29, с. 258].
Після вигнання окупантів радянська влада відновила принципи авторитарної політики, реалізація яких передбачала уніфікацію релігійного життя під єдиним і контрольованим центром
РПЦ. З огляду на діяльність УАПЦ на території окупованої німецькими військами, церква була
оголошена поза законом, а її духовенство та віряни піддавалися репресіям. Така ситуація змусила значну частину духовенства емігрувати до Німеччини на територію підконтрольну союзникам і проголосити там Українську Автокефальну Православну Церкву на Еміграції на чолі з
митрополитом Полікарпом [27, с. 53]. У 1946 р. у Німеччині в трьох зонах було 80 таборових
парафій, у 1949 р. – число парафій зменшилось до 60 у зв’язку з поступовим переселенням українських скитальців на постійне місце проживання до інших країн [11, с. 50].
Спробою збереження єдиного центру УАПЦ поза межами України та напрацювання принципів існування в нових умовах мав стати з’їзд духовенства в м. Ашаффенбург, призначений на
1947 р. Натомість наслідком цього з’їзду став розкол церкви і виокремлення з її лона окремої
інституції – УАПЦ (Соборноправної) на чолі з архієпископом Григорієм Огійчуком [17, с. 74].
Ці дії стали початком дезінтеграції церкви та намаганням її окремих «уламків» зайняти свої ніші
в системі Вселенського православ’я.
Переїзд українських скитальців із Західної Європи наприкінці 40-х – на початку 50-х рр.
ХХ ст., серед яких була і значна кількість духовенства, не могло не вплинути на релігійну ситуацію в нових країнах-поселеннях українців. Починаючи з 1947 р. члени єпископату УАПЦ на
Еміграції, крім Митрополита Полікарпа й архієпископа Никанора, емігрували до інших країн, а
саме: архієпископ Мстислав – до Канади, архієпископ Сильвестр – до Австралії, єпископ Платон – до Канади, архієпископ Михаїл – до Канади, єпископ В’ячеслав – до США (там приєднався до Російської Церкви), єпископ Ігор – до США (створив собі свою церковну організацію і в
1954 р. приєднався до УАПЦ в Екзилі (архієпископ Палладій), єпископ Григорій – до США),
єпископ Володимир – до США (приєднався до УПЦ в США), єпископ Геннадій – до США
(спочатку приєднався до УПЦ в США, а пізніше з неї вийшов) [27, c. 53-54]. Отже, суспільнополітична та релігійна ситуація 40-х рр. ХХ ст. ще більше поглибила розкол в українському
православ’ї. Яскравим прикладом цього є церковно-релігійна ситуація, що склалася між православними українцями в США, де існувало п’ять православних церков.
Однією з таких частин стала УАПЦ в Екзилі, утворена в 1951 р. архієпископами Палладієм
із центром у Нью-Йорку. Архієпископ Палладій (Петро Видибіда-Руденко) народився 29 черв-
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ня 1891 р. у с. Стрільчинці Брацлавського повіту Київської губернії. Початкову освіту здобув
у церковно-парафіяльній школі, опісля закінчив Кам’янець-Подільську духовну семінарію, а
також математичний факультет Київського університету. Петро Видибіда-Руденко був активним учасником Товариства українських поступовців, членом Центральної Ради. Зокрема, обій
мав посаду завідувача фінансового відділу та заступника міністра фінансів УНР. Після поразки
української революції залишив політичну діяльність і був висвячений на священика. У зв’язку
з переслідуваннями з боку радянської влади в 1934 р. переїхав до Варшави, а вже в наступному
році прийняв чернечий постриг. Він був секретарем Митрополичої канцелярії й управителем
емеритської каси православного духовенства в Польщі. У лютому 1941 р. висвячений Митрополитом Православної Церкви в Польщі Діонісієм (Валединським) на архієпископа Краківського
і Лемківського (з початком окупації українських земель німецькими військами додав до свого
титулу приставку Львівський). Із вересня 1941 р. очолив відновлену Всеукраїнську Православну
Церковну Раду. У листопаді 1941 р. разом з очільником УНР в Екзилі А. Лівицьким висловив
підтримку кандидатурі архієпископа Луцького і Ковельського Полікарпа (Сікорського) на посаду глави УАПЦ. З 1944 р. проживав на території Німеччини (Пассав, Мюнхен, Регенсбург),
займаючись організацією церковного життя мешканців Ді-Пі таборів. Опинившись у еміграції,
залишився під юрисдикцією Митрополита Діонісія самоусунувшись від перипетій формування
повоєнних основ УАПЦ, а значить архієпископ Палладій до УАПЦ не включився. У 1950 р. він
емігрував до США, де в 1951 р. створив і очолив УАПЦ в Екзилі, а в 1954 р. до цієї церкви приєднався архієпископ Ігор [13].
Архієпископ Ігор (Іван Губа) народився 21 червня 1885 р. в с. Бандурівці, Олександрійського
повіту Херсонської губернії Україні в родині Семена Губи й Агрипини з родини Бульбів. Закінчив пастирські курси при богословському факультеті Кам’янець-Подільського університету.
Брав участь у визвольній боротьбі України і з 1920 р. опинився в еміграції в Польщі. На прохання вірних та за рекомендацією Міністра Ісповідань проф. І. Огієнка 5 березня 1921 р. був
рукоположений єпископом Діонісієм у священство для обслуговування православних таборів
у Тарнові та Ченстохові. Після ліквідації табору в Ченстохові в липні 1922 р. став настоятелем
парафії в с. Квасів Горохівського повіту на Волині. З 1925 р. до 1942 р. був настоятелем Благовіщенської Церкви в м. Ковелі. 10 лютого 1942 р. в м. Пінську на Соборі Єпископів о. Івана Губу – вибраного церквою на кандидата – висвячено на єпископа Уманського з ім’ям Ігор. Згодом
він отримав титул архієпископа Полтавського і Кременчуцького.
10 січня 1944 р. владика Ігор разом із вірними вдруге покинув Батьківщину і, впродовж шести років, перебуваючи в м. Авгсбурзі, ніс тягар архіпастирської опіки по таборах Швабії. Від
26 лютого 1951 р. владика Ігор жив у м. Нью-Йорк, інтенсивно працюючи над упорядкуванням
актуальних справ Української Православної Церкви, не послабляючи й архіпастирської праці.
У 1954 р. долучився до УАПЦ в Екзилі [34, c. 10]. Проте в 1961 р., уже будучи паралізований,
він разом із частиною приходу кафедрального собору Святої Трійці (Нью-Йорк) перейшов під
юрисдикцію УАПЦ в Діаспорі, яку очолював митрополит Никанор, вважаючи її правонаступницею УАПЦ від 1942 р. [2, c. 23]. Помер архієпископ Ігор 24 листопада 1966 р., похований на
українському кладовищі в м. Бавнд-Брук. Однією з головних проблем функціонування УАПЦ
в Екзилі був її канонічний статус. Від самого початку її керівництво намагалося віднайти шляхи долучення до лона Вселенського православ’я. Архієпископ Палладій, предстоятель УАПЦ
в Екзилі, у своєму листі до екзарха Царгородського патріарха в Америці навесні 1968 р. писав:
«… У цьому листі, що був моєю відповіддю на лист Вашої Еміненції від 5 грудня 1967 р., я прийняв поради Вашої Еміненції і після консультації духовної семінарії просив від мого імени і моєї
Церкви перейти під юрисдикцію Вселенського Патріярха. Згідно з бажанням Його Святости
Атенагораса І, Патріярха Вселенського і Константинопільського, я наново просив Вселенського
Патріярха в моєму імені й імені моєї Церкви прийняття під зверхність юрисдикції Вселенського
Патріярха. Я згодився викреслити слово «Автокефальна» з назви Церкви. Через те назва церкви
буде: «Свята Церква Українська в Екзилі». Я заново просив Вселенського Патріярха висвятити
всечесного Архимандрита Іова на єпископа Святої Церкви Української в Екзилі. Я був би глибоко вдячний Їх Святості і Святому Синоду за прийняття моєї Церкви під зверхність юрисдикції
Вселенського Патріярха та одночасний вибір о.архимандрита Іова на єпископа для скорочення
мук моєї Церкви, що є без власної опіки і духовного керівництва» [31, с.16]. Отримавши позитивну відповідь, УАПЦ в Екзилі стала складовою Вселенської Православної Церкви. Власне
саме юридичні колізії, а також особисті суперечності між архієпископами Палладієм та Ігорем
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змусили останнього вийти з УАПЦ в Екзилі й перейти під юрисдикцію УАПЦ в Діаспорі ще в
1961 р. Нові відцентрові тенденції набрали обертів після смерті Палладія у 1971 р. і зрештою
призвели до виокремлення у 1978 р. нової церковної інституції «Святої Української Православної Церкви у вигнанні». У 1960 рр. УАПЦ в Екзилі нараховувала майже 5000 прихожан, мала 16
приходів, які обслуговували 25 священнослужителів [7].
Після утворення УАПЦ в Екзилі виникла необхідність видання друкованого органу цієї церкви, що мав би виконувати функції зв’язної ланки між ієрархією та духовенством, між духовенством та прихожанами. Офіційним періодичним органом церкви став часопис «Життя і Церква». Від самого початку він був запланований як двомісячник. Це періодичне видання ставало
своєрідним наступником журналу «Голос вірних УАПЦеркви». Адже в першому числі керівництво новоствореного друкованого органу зазначило, що з благословення єпископату раніше
видавався журнал «Голос вірних УАПЦеркви» і його редакційна колегія передала в редакцію
«Життя і Церква» всі матеріали у зв’язку зі своєю ліквідацією [4, с.11]. Часопис «Життя і Церква» видавався українською мовою.
Перший номер журналу з’явився у січні 1956 р. в Нью-Йорку (1956, ч.1, січень). Загалом,
із перервами, вийшло 33 числа часопису [32, с.13]. Передплата на рік (6 чисел) складала в
1956 р. – 1,50 дол., а окреме число коштувало 25 центів [4, c.11]. Варто зазначити, що час до часу
журнал «Життя і Церква», у зв’язку з фінансовими труднощами, призупиняв видавничу діяльність.
У сьомому числі в «Слові до читача» йдеться про несприятливі умови для редакції, що унеможливили появу наступних чисел. Видання журналу на певний час припинилося. У грудні
1960 р. Другий Єпархіальний З’їзд УАПЦ в Екзилі виніс на порядок денний питання відновлення
власної друкованої одиниці. Тому Духовна Консисторія на засіданні від 4 березня 1961 р. постановила відновити журнал «Життя і Церква» з тим, що він стає органом Церкви під керівництвом
і відповідальністю Консисторії. Журнал з цього часу виходив друком як квартальник та інформував своїх читачів про життя єпархії та парафій, розміщуючи статті церковно-релігійного змісту. Змінилася вартість річної передплати, що становила 1.20 доларів, а роздрібна ціна складала
35 центів [28, с. 2].
Редактором журналу було призначено Сергія Кіндзерявого-Пастухова, який народився
5 липня 1924 р. в с. Руське на Закарпатті. Навчався в Українській гімназії у м. Холм, під час Другої світової війни студіював медицину у Вінниці. Після війни проживав у Ді-Пі таборах і вивчав
теологію в греко-католицькій семінарії в м. Гіршберґ (Німеччина). У 1949 р. закінчив теологію
в університеті в Ерлянґені. У 1950 р. переїхав до США, де в 1965 р. отримав сан архипресвітера
УАПЦ в Екзилі й обійняв Свято-Троїцьку кафедру в м. Бруклін. Після смерті Палладія з 1971 р.
займався адміністративними справами церкви. Його авторству належить низка богословськофілософських трактатів під загальною назвою «Дерево життя», був укладачем «Чину дванадцяти псалмів», виступав із духовними повчаннями на радіо «Свобода» та з авторськими дописами
в пресі [18, с. 357]. У часописі «Життя і Церква» окрім редагування, С. Кіндзерявий-Пастухів вів
рубрику «Бесіди з друзями», у якій друкував статті та звернення до прихожан на богословські
та морально-етичні теми.
Структура журналу була представлена кількома постійними рубриками – «Бесіди з друзями», «З церковного життя», «Хроніка церковного життя». Крім того, у часописі розміщувалися
інформації релігійно-теологічного характеру, статті з історії українського православ’я. Серед
дописувачів журналу переважали представники та духовенство УАПЦ в Екзилі – Ананій Сагайдаківський, Іван Трачук, Іван Матвіїв, Іван Кульчицький, Тимофій Міненко, Сергій Кіндзерявий-Пастухів, Юрій Татомир та ін.
У рубриці «З церковного життя» представлені матеріали про вищих духовних ієрархів УАПЦ
в Екзилі, відображена діяльність парафій та храмів церкви, розміщувалися матеріали Єпархіальних з’їздів УАПЦ в Екзилі, Конференцій канонічних Православних Єпископів Америки тощо.
У цій рубриці міститься інформація про урочисті події з життя церкви, які мали безпосередній
вплив як на розвиток окремих громад (відкриття храмів, встановлення та освячення іконостасу,
започаткування роботи недільних шкіл, функціонування церковних хорів, діяльність братств та
сестринств тощо), так і особливі події в житті духовенства (висвячення, ювілеї та ін.). Наприклад, у першому числі читаємо: «23 жовтня Владика Ігор рукоположив в сан диякона іподиякона Тимофія Міненка. 30 жовтня 1955 р. Владика Палладій поставив о. Тимофія в сан пресвітера…» (1956, ч.1, с.11-12).

Серія «Історичні науки». 2016. Випуск 25

179

1. У цій рубриці добре відображена діяльність храмів УАПЦ в Екзилі – Св. Миколаївської
церкви м. Сіракузи (Нью-Йорк), Св. Троїцької церкви в Детройті (Мічиган), Св. Андріївської
церкви в м. Клівленд (Огайо), Церкви Всіх Святих у м. Рочестер (Нью-Йорк), Св. Покровської
церкви в м. Ютика (Нью-Йорк). Наприклад, Св. Троїцька церква в м. Нью-Йорку мала церковний хор під керівництвом проф. І. Трухлого (відомого українського диригента), що часто
брав участь у різнонаціональних імпрезах релігійної музики, улаштованих Православним Студентським Товариством Колумбійського Університету. Натомість сестринство ім. Св. кн. Ольги
прикрашало цей храм, надавало матеріальну та моральну допомогу хворим і потребуючим як
за океаном, так і в Америці, яка за 1955 р. становила більше 1000 доларів. При Св. Троїцькій
церкві в Нью-Йорку діяла парафіяльна українознавча школа, яка також проводила різні імпрези:
«Ялинку», щорічну благодійну акцію «Діти дітям» і надсилала подарунки дітям до Європи. При
храмі було відкрито ініціативний гурток для організації української православної молоді, який
видавав «Інформативний Листок» (1956, ч.1, с.11-12). Український дослідник Сергій Білокінь
пише про те, що в цьому соборі в Нью-Йорку з 1958 р. зберігалась ікона Миколи Мокрого*.1
У 1963 р. ця ікона була перевезена до новопридбаного храму Св. Трійці в Брукліні.
У рубриці «Хроніка церковного життя» розміщувалися матеріали, які не стосувалися УАПЦ в
Екзилі, а інформували про становище і події в інших церквах. Зокрема, містяться відомості про
православні церкви Америки, Канади, Польщі, Холмщини [15; 14], про Українську Католицьку
Церкву в Канаді, Українську Греко-Православну Церкву в Канаді, вміщено резолюції Конференції Світової Ради Церков за 27-29 квітня 1965 р. Представлені в цій рубриці статті, у яких висвітлено церковне життя на радянській Україні, історію християнства в Україні загалом [24, с.16].
Аналіз матеріалів зазначеної рубрики говорить про наявність певного роду контактів духовенства УАПЦ в Екзилі з представниками українських церковних інституцій як у межах Північної Америки, так і в інших частинах світу. Це є свідченням збереження зв’язків українства поза
межами своєї Батьківщини, а розміщення матеріалів про релігійне життя в радянській Україні
було прагненням не залишатися осторонь від справ їх колишньої духовної юрисдикції, а також
є свідченням намагання донести до світової громадськості наслідки антирелігійної політики
Кремля.
Крім постійних рубрик у журналі «Життя і церква» друкували низку статей та інформацію теологічного характеру (про догми та обряди), у яких простежується заклик про дотримання православних традицій та обрядів як однієї з підвалин збереження української ідентичності у США.
Чимало матеріалів присвячено морально-етичним проблемам та релігійному вихованню тощо.
Загалом інформативна наповнюваність часопису носила різноплановий характер. Виходячи зі
змісту статей, можна виокремити такі тематичні блоки, які висвітлювалися на його шпальтах:
1. Питання пов’язані з інституційними проблемами діяльності українських церков в еміграції, зокрема в США.
Орієнтуючись, у першу чергу, на читацький загал власних парафіян, керівництво УАПЦ в
Екзилі намагалося представити свою діяльність направлену на збільшення чисельності церкви
і росту її авторитету на континенті. Так, у часописі було надруковано спільне Архипастирське
Послання від 14 жовтня 1954 р., у якому Архиєпископ Палладій і Архиєпископ Ігор «скоряючись
перед вимогами Канонічного обов’язку до духовенства і вірних, що знаходяться в потребі (VI
Вс. Соб. 37, 39) та для зміцнення У.А.П.Ц. і її Ієрархії, об’єднуємося в одно Церковно-канонічне
єство, яке від нині матиме ім’я – Єпископат Святої Української Автокефальної Православної
Церкви в Екзилю» (1961, ч.7-8, с.24).
У рамках проблеми єднання православної церкви на еміграції на особливу увагу заслуговує
стаття протоієрея Юрія Татомира «Чи можливе поєднання в українській православній церкві?».
Автор зосереджує увагу на проблемах єдності, адже православна церква в Північній Америці
поділялася на шість частин, кожна з яких мала свій адміністративний центр, власну адміністрацію та впевненість у канонічності та приналежності до світового православ’я: Українська Авто*
Відома іконописна пам’ятка княжої доби. Її вважають одним із небагатьох збережених до нашого часу зразків «станкового іконопису», а назву пов’язують із «Чудом про немовля в Києві», яке датується не пізніше 1091 р. й описує містичне
спасіння дитини, яка випадково потрапила до річки, саме за допомогою молитви батьків до св. Миколая Чудотворця. Розміщувалась ікона в хорах Софіївського собору в іконостасі, праворуч від царських врат, займаючи місце храмового образу.
У свідомості вірян образ Миколи Мокрого був найбільшою храмовою святинею, про що свідчать дореволюційні путівники,
у яких зазначений образ стояв першим у переліку чудотворних святинь [26, с. 45]. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. ікона
була декілька раз реставрована, досліджена, описана і повернута до собору. У 1943 р. при евакуації німецьких військ із Києва ікону було вивезено за кордон – спочатку до Німеччини, а потім США, де вона зберігалася в архієпископа Палладія [1].
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кефальна Православна Церква в Екзилі (Архиєпископ Палладій і Архиєпископ Ігор); Українська
Автокефальна Православна Церква (Митрополит Никанор); Українська Автокефальна Православна Церква Соборноправна (Архиєпископ Григорій (Огійчук); Українська Греко-православна Церква в Канаді (Митрополит Іларіон); Українська православна церква в ЗДА (Митрополит
Іоан (Теодорович); Українська Православна Церква в Америці і Канаді (Архиєпископ Богдан
(Шпилька).
Ю. Татомир наводить чинники, що сприяли такому стану речей, висловлює зауваги щодо
людських, матеріальних, канонічних та інших причин розколу українського церковного життя.
Автор намагається представити своє бачення можливих шляхів консолідації української церкви,
вказуючи на негативні наслідки співіснування шести церковних інституцій.
У статті свящ. Тимофія Міненка «УАПЦ в лоні Вселенського Православія» проаналізовано
єднання УАПЦ із Вселенською Православною Церквою. Автор акцентує увагу на еклезіологічних
основах діяльності УАПЦ, вказуючи на канонічні принципи її існування та необхідність долучення до Вселенського Православ’я, орієнтуючись на вчення Христа та норми Вселенських Соборів.
2. Статті та матеріали, присвячені висвітленню суперечливих ситуацій у середовищі власне УАПЦ в Екзилі. Так, у сьомому номері журналу за 1960 р. розміщено Резолюції Другого Єпархіяльного З’їзду УАПЦ в Екзилю, що відбувся в м. Ютика, Н. Й. у днях 24-25 грудня 1960 р. в
Церкві Чесного Хреста (Перший Церковний З’їзд відбувся 17 вересня 1952 р. в м. Нью-Йорк).
Наслідком з’їзду стало вироблення спільної позиції щодо початку процесу об’єднання розрізнених громад в єдину українську церкву. Першим кроком на цьому шляху стало поновлення
єдності УАПЦ в Екзилі.
Але у випуску часопису від травня 1961 р. поміщене звернення архиєпископа Ігоря, у якому
скасовується його поєднання з владикою Палладієм, яке відбулося 1954 р. У виданні зазначається, що оскільки владика Ігор три роки як паралізований, тому підпису під вищезгаданою
резолюцією поставити не міг [2, с. 23]. Цей допис є своєрідним викриттям існуючих в середині
церкви міжособистісних конфліктів духовенства, які негативно впливали на репутацію церкви
загалом.
Ще однією причиною послаблення УАПЦ в Екзилі на початку 60-х рр. ХХ ст. був частковий
відхід від церковних справ архієпископів Палладія та Ігоря у зв’язку з хворобами. Тому вже на
Третьому З’їзді УАПЦ в Екзилі у 1965 р. було прийнято рішення про необхідність висвятити вікарного єпископа для обслуговування потреб парафій. Таким кандидатом єпископа з’їзд обрав
о. мітрата Андрія Кущака (1965, ч. 26, с. 14). Варто зауважити, що саме він фактично стане на
чолі УАПЦ в Екзилі з 1967 р.
28 травня 1965 р. відбувся Третій З’їзд УАПЦ в Екзилі при церкві Чесного Хреста в м. Ютика
Н. Й. У з’їзді взяли участь 19 осіб: 8 священиків і 11 мирян, а 4 священики виправдали свою
відсутність. Під час цього з’їзду було заслухано звіт із 5-річної діяльності Духовної Консисторії
і видання журналу «Життя і Церква», який виголосив о. прот. Іван Ткачук; було прийнято постанови Третього з’їзду УАПЦ в Екзилі (1965, ч. 26, с.14-15) та обрано склад Духовної Консисторії
і Контрольної комісії: о. Протопресв. Андрій Кущак – Голова, о. прот. М. Фляк – Заступник,
о. прот. І. Ткачук – Секретар, о. мітрат, С. Позичайло, п. Я. Федін і п. Л. Островський – члени. До
Контрольної комісії увійшли: о. прот. П. Готровіч, п. І. Сташевський (1965, ч. 26, с.14).
3. Повідомлення про особливості здійснення богослужінь та роз’яснення священнослужителів щодо проведення таїнств та окремих церковних обрядодій. Так, у одному із чисел подано
інформацію, що в неділю, 25 вересня 1955 р. в м. Азбурі Парк (Нью-Джерсі), відбулася грецька
урочистість – традиційне освячення вод океану, яку очолив екзарх Вселенської Константинопольської Патріархії архієпископ Михаїл, якому співслужили шість православних єпископів, у
т. ч. архієпископ Палладій та Ігор [22, с. 6]. У часописі подано інформацію про дотримання православних обрядів, наприклад, про заборону тілоспалення померлих тощо [14, с. 18].
4. Матеріали, які стосувалися приватного життя духовенства УАПЦ в Екзилі. Наприклад,
у першому числі подано замітку про ювілей архієпископа Ігоря з короткою біографічною довідкою. «В 1955 році сповнилося 70 літ Владиці Ігорю, активному і діючому архієпископові
Святої Української Православної Церкви. Нью-Йоркська громада з великим теплом відзначила
день Ангола свойого Архипастиря сполучаючи його з храмовим празником Св. Тройці у велике
торжество та щиро бажаючи йому многих літ…» [34, с.10]. У другому числі «Життя і Церква»
розміщено новину про смерть митрофорного протоієрея Якова Кіндзерявого-Пастухова, котрий
помер 16 січня 1956 р. після серцевого нападу на 59 році життя [19, с.16] та ін.
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Зазначимо, що окремі числа журналу були тематичними, наприклад, четвертий випуск «Життя і Церква» присвячений історії УАПЦ в Екзилі (1956, ч. 4). Третє число журналу повністю
присвячене Христовому Воскресінню (1956, ч. 3). Майже в усіх числах часопису наприкінці подано перелік осіб, котрі давали дар на єпархію УАПЦ в Екзилі та пожертви на видання часопису
«Життя і Церква».
Отже, часопис «Життя і Церква», що видавали українською мовою в Нью-Йорку (США) з
1956 по 1967 рр., можемо віднести до спеціалізованих періодичних видань. Це був офіційний
друкований орган УАПЦ в Екзилі, а читацькою аудиторією – українці-православні, що проживали
у США та належали до цієї церкви. Цільовим призначенням було поширення ідей православ’я,
інформування про діяльність УАПЦ в Екзилі та популяризація цієї церкви в середовищі
українських емігрантів США. Часопис «Життя і Церква» є важливим джерелом до вивчення
діяльності УАПЦ в Екзилі, оскільки вміщує низку матеріалів про вищих духовних ієрархів та
духовенство, діяльність парафій та храмів, надруковано постанови єпархіальних з’їздів УАПЦ
в Екзилі тощо. Водночас, високий ступінь інформативності журналу робить його надзвичайно
цінним для дослідників, що займаються вивченням діяльності українських церков у США в другій половині ХХ ст.
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Сергей Шаправский
ЖУРНАЛ «ЖИЗНЬ И ЦЕРКОВЬ» КАК ИСТОЧНИК К ИЗУЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УАПЦ В ИЗГНАНИИ (1956–1967)
В статье проведен обзор украинского религиозного периодического издания УАПЦ в
Экзиле «Жизнь и Церковь», которое издавалось в 1956-1967 гг. в США. Обосновано его
значение как источника к изучению деятельности УАПЦ в Экзиле, раскрыт его информационный потенциал, проанализирована жанровая специфика, установлен спектр основных
проблем, которые представлены на его страницах. Определено значение журнала для изучения религиозно-церковной жизни украинцев в США в 50-60-х гг. ХХ в.
Ключевые слова: УАПЦ в Экзиле, церковь, автокефалия, украинская преса, украинская
диаспора, США.
Serhii Shapravskyi
A JOURNAL LIFE AND CHURCH AS A SOURCE FOR STUDYING ACTIVITY OF
UAOC IN EXILE (1956–1967)
The article is devoted to analyzing the main idea and structure of the Ukrainian religious journal Life and Church. This journal was published by Ukrainian Autocephalous Orthodox Church
in Exile in 1956–1967 in the USA. The journal Life and Church was edited by S. KindzeriavyPastukhiv. It is very value as a source for studying history and activity of UAOC in Exile. The
journal consists of documentary materials by UAOC in Exile, arhiepiscop’s reports and appeals,
chronicle’s of church life, theological article’s ect.
The author highlights the heading of this journal, describes informing potential of Life and
Church and its role for popularization of UAOC in Exile, analyses the subjects of its articles. At
the same time, in the article pay attention for internal existence of UAOC in Exile in the period of
its becoming in new emigrant environment. The author pays attention for its value for research the
religious situation between Ukrainians in the USA in the second half of XX century.
Key words: UAOC in Exile, Church, Autocephaly, Ukrainian press, Ukrainian diaspora, USA.
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Поширення «маргінальних релігій» у СРСР:
світська та конфесійна історіографія
У цій статті проаналізовано основні наукові дослідження 1990-х років − початку ХХІ
століття з історії релігії та альтернативних релігійних груп. Наголошено на особливостях історії розвитку альтернативних релігій у СРСР. Висвітлені особливості походження
цих громад у новітніх світській та конфесійній історіографії.
Ключові слова: альтернативна релігійність, конфесійна історіографія, «маргінальна
релігія», світська історіографія, СРСР.

На початку ХХІ століття в Україні можна відзначити наявність релігійного плюралізму з
відсутністю домінування якоїсь однієї «державної» релігійної організації. Однак у науковому
вимірі домінують різні рецепції щодо традиційних світових релігій та майже немає досліджень
так званих «маргінальних утворень». Це частково пояснюється тим фактом, що ще в радянський
період науковці майже не були задіяні в дослідженні історії релігії, тому що пануюча ідеологія
гальмувала вивчення «неперспективних», «заборонених» тем. Серйозною перешкодою для розвитку історичних досліджень цього періоду була обмеженість джерельної бази, недоступність
для більшості істориків закордонних напрацювань, знаходження основної маси документів у
спецфондах під грифом «секретна частина» або «секретно, для внутрішнього користування».
Також більш детально аналізують розвиток конфесійної мережі в незалежній Україні без додаткового акценту на першовитоках подібних релігійних груп у радянський період, що є актуальною проблемою в історії релігії та церкви.
Дослідженням історії релігії загалом та конкретних міноритарних конфесійних об’єднань
відображено в різнотипових дослідженнях, зокрема у працях М. Бабія, О. Карагодіної, А. Колодного, П. Косухи та Л. Филипович, О. Бойка, Г. Кисельова, Г. Кукушкіної, Г. Лозко, А. Мещерякової, В. Рогатіна, С. Сафронова, А. Ткачевої. Однак можемо констатувати недостатньо
історіографічних праць з історії релігії в Україні, хоча впродовж останніх років з’являються наукові розвідки, присвячені цій тематиці. Зокрема, кандидатська дисертація О. Ластовської [24],
яка присвячена новітній вітчизняній історіографії історії православних монастирів в Україні та
одноосібна монографія В. Орлова [32], у науковому полі якої є історіографія нової релігійності
повоєнного періоду.
Основною метою дослідження є означення причин поширення так званих релігійних «маргінальних громад» за радянської доби в контексті наукових шукань вітчизняних та зарубіжних
дослідників історії релігії.
Перші прояви поширення так званих «маргінальних груп» у СРСР з точністю встановити
доволі складно, хоча, на думку вітчизняного дослідника В. Рогатіна, їх витоки можна простежити з 1968 року, що вважається першим етапом поширення альтернативної релігійності у СРСР
[35, с. 45]. Дещо інші підходи у вивченні першовитоків продемонструвала російська дослідниця
Г. Кукушкіна, якою зауважено, що створення перших громад відбувалися упродовж 1970−1980-х
років [22, с. 13]. Однак у сучасній пострадянській історіографії, як світській, так і релігійній,
домінує позиція щодо датування підйому об’єднань альтернативної релігійності в СРСР 1980−
1990-ми роками. Додатковою ілюстрацією такої позиції є теза, висловлена в дисертації С. Сафронова, що «… першими видимими результатами «релігійного буму», який розпочався у СРСР
після 1988 року, стала … поява декількох десятків нових релігійних організацій…» [38, с. 10].
Ідеологічна система протягом тривалого періоду захищала СРСР від західного впливу. У фарватері пануючої ідеології радянський дослідник В. Кононов відзначив поширення «маргінальної
релігійності» як феномену капіталістичного ладу, який використовував віруючих у боротьбі з
соціалізмом [21, с. 4-5]. Акцент на протиставленні та ворожості цих релігійних об’єднань ставиться в інформаційних матеріалах для уповноваженого Ради з питань релігії при Раді Міністрів
© Владлен Орлов, 2016
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СРСР за 1986 рік: «Сформовані в останні десятиліття в країнах Заходу нові нетрадиційні містичні віровчення, культи і рухи («Діти Бога», «Церква уніфікації», «Міжнародне товариство свідомості Крішни», «Міжнародна комуна сан’ясинів», «Місія божественного світла», «Всесвітнє
біле братство», релігійно-терористична організація «Ананда-Марга» та ін.) використовуються
нашими супротивниками з антикомуністичними цілями» [2, арк. 106].
Домінуюча концепція про згортання ролі релігії в суспільстві та процесу секуляризації на
прикладі СРСР виявилася недосконалою. Релігійний розвиток у СРСР відбувався у складних
умовах. Особливістю політичної системи було використання елементів християнства у значно
спотвореному вигляді для компрометації християнського віровчення в очах віруючих. За підсумком Є. Балагушкіна, збільшення активності і впливу чинника релігії в житті суспільства не
залишили жодних сподівань на його зникнення в «майбутньому царстві розуму і справедливості» [8, с. 12]. Отже, домінуюча в 1960−1970-х роках теза про обмеження впливу релігії, аж до її
ліквідації як традиційної інституції, не виправдалася і була остаточно спростована.
До того ж, як відзначає російська дослідниця Л. Андреєва, протягом існування СРСР сама комуністична ідеологія трансформувалася в напіврелігійний феномен зі своїми етичними нормами та
елементами релігійної обрядовості: «… радянська квазірелігія, де були свої «боги», свої форми поклоніння, своє «святе письмо», не змогли витіснити традиційної релігійності» [6, с. 99]. СРСР так і
не перетворився на державу всеохоплюючого атеїзму, але релігії, культурі та духовності було нанесено непоправних втрат [18, с. 2]. Цим можна пояснити зменшення інтересу до існуючих конфесій.
На думку А. Колодного, багато людей були відірвані від духовності, що спричинило ідеологічний і духовний вакуум: «Поглибилися духовна денаціоналізація, втрата зв’язків поколінь,
культурних і релігійних традицій…» [3, с. 790]. З цього приводу актуальним є зауваження радянського історика, етнографа С. Токарєва, який вказав на те, що зменшення релігійного впливу
завжди залежало від рівня вільнодумства населення [41, с. 519]. На нашу думку, досить яскраво
виявляється взаємозалежність між становищем релігії в суспільстві і проявами духовності його
населення. Відторгнення як духовних, так і релігійних цінностей стало не стільки ганебною особливістю, скільки великою втратою сучасності.
Ідеологічна система СРСР опинилася у стані глибокої кризи, результатом якої стала пропаганда не духовних, а матеріальних цінностей, внутрішнє зубожіння, моральний занепад людини
та суспільства. Нове тисячоліття отримало у спадок відсутність моралі, бездуховність, коли всі
засоби спрямовуються лише на задоволення власних потреб. Разом із досягненням «розкутості»
і «подоланням комплексів», зникло відчуття «моральності». Подібна позиція знаходить підтвердження в дослідженні М. Велькера, який зазначає, що для сучасної християнської цивілізації характерною є втрата основних духовних орієнтирів [14, с. 13-14]. Тому і по сьогодні залишається
актуальною криза моралі та духовності як ознака не тільки посттоталітарних, а й демократичних
країн. За висновком російського історика Г. Кисельова: «… без оновленої релігійної свідомості
… неможливо створення відкритого суспільства…» [20, с. 28-29].
На межі двох епох проявилася тенденція до несприйняття існуючої атеїстичної парадигми.
Але зростання релігійного впливу та піднесення традиційних церков відбулося далеко не відразу. Г. Лозко вважає, що «… повернення до традиційної віри є незначною справою. Значно
важливіше відновити знищену культуру…» [26, с. 80]. Так, одним із факторів підвищення зацікавлення релігією є початок відродження культурної спадщини, обрядовості, відбудови церков,
широко розпочатого церковного будівництва та зміни її історичної ролі.
Окрім цього, відбувався процес активного проникнення релігії у внутрішньополітичне життя
країни. Як зазначає Є. Балагушкін, релігія має тісні взаємозв’язки з соціальною системою сім’ї
та побуту, а також політичними, державними інституціями, з економічними, національними і
територіальними відносинами, духовною культурою в цілому і моральними уявленнями і поведінкою людей, зокрема. Активний взаємозв’язок політики і релігії став закономірним явищем
суспільного життя сьогодення [8, с. 10-11]. Як вважає дослідник А. Пашук, навіть від загрозою
виявлення недемократичності, політика невтручання держави у справи релігійних громад є неможливою [33, с. 344]. На думку російського правника А. Мещерякової, релігійні об’єднання
мають можливість пов’язувати громадянське суспільство та державу [27, с. 201]. Релігія постає
як соціально-регулююча інституція.
У радянський період існуюча офіційна історіографія не виходила за визначені ідеологічні
та методологічні рамки. Переважаюча більшість досліджень була написана на підставі офіційних документів партії та уряду в дусі концептуальних положень про місце релігії, приреченої
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ходом історії на повне зникнення. У період із 1918 по 1991 роки, особливо з другої половини
1950-х − до середини 1980-х років, у СРСР не було офіційно відзначено існування нових релігійних організацій і тому їх діяльність майже не досліджувалась. Існували нечисленні повідомлення про функціонування окремих релігійних громад з-за кордону, був зроблений акцент на їх
«… дисидентській … і прикладній спрямованості…», наголошувалося про їх негативний вплив
на суспільство [39, с. 241-242; 248].
У цей час, як зауважила російська дослідниця, історик М. Микрюкова, коли на території
СРСР ще не було офіційно зафіксованих альтернативних релігій, до будь-яких релігійних громад, відгалужень від традиційної церкви застосовувалися жорстокі державні засоби впливу
[28, с. 24]. Оскільки багато організацій НРТ не були зареєстрованими, їх діяльність була неофіційною, вони не вважалися забороненими. Українські історики П. Бондарчук, В. Даниленко,
В. Крупина та О. Кубальський, посилаючись на лист Ради у справах РПЦ, зазначили: «Треба
слово «заборонені» замінити: «не підлягають реєстрації органами влади». Це тому, що закону,
який забороняє ці секти немає, а осудження окремих осіб (в першу чергу керівників) є результатом конкретних злочинів…» [35, с. 60]. Органи влади не реагували на діяльність дрібних та
нечисленних релігійних організацій, вважаючи, що через свою слабкість, вони обов’язково занепадуть і зникнуть, а тому не становлять жодної небезпеки [12, с. 157]. Відзначаючи перші прояви релігійної альтернативи у стилістиці радянського періоду, було вказано, що «… розвиток
цих сект, як і сектантства загалом, безпосередньо демонструє соціальний протест народних мас,
який неодмінно задихнеться у релігійній оболонці» [5, с. 3].
На початок 1970-х років, коли владу почали непокоїти релігійні дисиденти, і до перших років
перебудови, новітні невідомі для широкої громадськості релігійні утворення викликали негативне сприйняття у суспільстві, залученість до них «ототожнювалася із хворобою» [16, с. 380].
Наприкінці періоду стагнації у СРСР нова релігійність опинилися в полі зору органів державної
безпеки, що набуло чіткого політичного забарвлення. Як відзначив Є. Балагушкін, «… дискусії
з боку держави велися у дуже жорстокому регламенті» [7, с. 93].
Новітні українські дослідники-релігієзнавці, а саме: М. Бабій, О. Карагодіна, А. Колодний,
П. Косуха та Л. Филипович відзначили, що зафіксовані паростки новітньої релігійності були
розцінені як прояви антикомуністичного спрямування [30, с. 18]. Репресивні засоби впливу застосовували до релігійних організацій, у діяльності яких влада вбачала виразні антирадянські та
антисоціальні настрої [15, с. 49]. Ще в 1978 році радянський дослідник релігійних феноменів А.
Бєлов констатував, що поява релігійних груп іноземного походження має відкрито реакційний
характер. До переліку подібних деструктивних об’єднань автор відніс Церкву Об’єднання (Уніфікації) та «Місію божественного світла» тощо [10, с. 12].
Сформовані в 1970-х роках на території Радянського Союзу громади крішнаїтів через нестандартні переконання були обвинувачені у співпраці з закордонними спецслужбами, зазнали переслідувань та гонінь. Цей факт, як вказує Б. Фаліков, особливо для співробітників Ради у справах
релігій при Раді Міністрів СРСР у 1980-х роках був визначальним, тому Товариство було піддано шаленій критиці з боку влади, ряд активістів руху репресовано [31, с. 3]. Наукова розвідка
А. Ткачевої одна з перших, що досить зважено аналізує неоорієнтальні релігії і відзначає всю
складність їх функціонування у СРСР [40, с. 33-34]. Вивчення матеріалів Міжнародного товариства свідомості Крішни свідчить, що за роки репресій у тюрмах і таборах перебувало близько
50-ти віруючих цієї конфесії, через нестерпні умови ув’язнення декілька осіб загинуло [7, с. 92].
Упродовж 1970-х − першої половини 1980-х років прихильники НРТ намагалися відвернути
від себе ідеологічні та політичні обвинувачення радянської влади, довести їх необґрунтованість,
однак продовжувалися тиск і переслідування [23, с. 108]. До альтернативних релігійних організацій застосовували жорстокі обмежуючі санкції і навіть кримінальне переслідування, що офіційно вважалося неприпустимим явищем.
«Маргінальні» релігійні громади зазнавали труднощів у реєстрації органами державної влади, донесенні власного віровчення, обмежувалися права громадян, адептів цих громад у відстоюванні персональних позицій [9, с. 130]. Пануюча ідеологія намагалася сконструювати систему контрпропаганди у сфері релігії: «Відзначаючи виконання рішень червневого пленуму
ЦК КПРС від 10 червня 1983 року, партійним комітетам було надано завдання завершити формування системи контрпропаганди, яка базувалася на марксистсько-ленінських принципах» [29,
с. 1]. Так, у інформаційних матеріалах Ради з питань релігії при Раді Міністрів СРСР за 1986
рік міститься документ «Про заходи по запобіганню організації і припиненню діяльності нео-
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містичних угрупувань», у якому пропонується проведення низка організаційних заходів щодо
запобіганню формування релігійних громад: «… у разі надання організаторами угрупувань нетрадиційних релігій заяв про реєстрацію товариств вимагати детального викладу ними власного
віровчення, особливостей культу відправи та організації; своєчасно інформувати про це раду,
партійні та радянські органи; разом з партійними, радянськими і громадськими організаціями
приймати відповідні заходи щодо припинення діяльності та запобіганню виникнення груп …
Разом з тим необхідно рішуче запобігати тим, хто під виглядом пропаганди неомістичних учень
здійснює замах на здоров’я, особистість та права радянських громадян, допускає наклеп на радянське суспільство» [2, арк. 109]. Як зазначає О. Ліхачов, для боротьби проти подібних релігійних груп навіть ігнорували постулати свободи совісті [25, с. 78-79].
Політика «перебудови», започаткована М. Горбачовим, поклала початок новій політиці в
релігійній сфері. Остання третина 1980-х років стала переломною віхою у взаємовідносинах
держави і церковних інституцій. Корегування політики органів державної влади щодо релігії та
церкви український історик О. Бойко достатньо слушно назвав «явищем релігійного ренесансу
1980-х років» [11, с. 114].
Так, у другій половині 1980-х років відбувається процес реабілітації заборонених у попередній період церков, на кшталт УГКЦ та УАПЦ, відновлення у своїх правах громад кришнаїтів
згідно з законом «Про реабілітацію жертв політичних репресій», почали розвиватися й інші релігійні організації [34, с. 67]. Розгорнувся рух за права віруючих із вимогами легалізації масових
зібрань, можливості офіційної юридичної реєстрації, налагодження співпраці із закордонними
місіями та надання доступу до засобів масової комунікації з метою інформування про діяльність
релігійних громад [1, арк. 23-24].
Офіційна констатація наявності організацій релігійної альтернативи відбулася у другій половині 1980-х − на початку 1990-х років. Як у СРСР загалом, так і в Українській РСР зокрема,
почали з’являтися різноманітні орієнталістські групи, зокрема, крішнаїти, шрічінмоївці, необуддисти, даосисти, ведантисти, прихильники Віри Багаї. Вони відстоювали свої світоглядні
переконання. Це примусило усвідомити, що новітні релігії − світовий феномен, який потребує
наукового, неупередженого, незаполітизованого підходу [19, с. 814]. На першому етапі функціонування таких громад спрямовували свою діяльність на проблеми молоді, але поступово акцент
змістився на подолання існуючих недоліків у суспільстві [13, c. 74].
Зауважимо, що період «перебудови», відзначений ейфорією релігійного пробудження, дозволив громадам вийти з підпілля та розпочати процес легалізації.
Варто закцентувати увагу на позиції російської дослідниці релігії, історика С. Дударьонок,
яка, аналізуючи стартовий етап розвитку нової релігійності у СРСР та на пострадянському просторі (на прикладі Далекого Сходу Російської Федерації), зауважила, що активізація новітніх
релігійних громад суттєвою є перша половина 1990-х років. Подібне датування пов’язане з наступними процесами, зокрема пошуком діалогу «… взаємодії держави, церкви та віруючих …
Одним з суттєвих явищ цього часу є поява та широке розповсюдження … нетрадиційних …
релігійних формувань» [17, с. 15]. Особливістю відзначеного хронологічного етапу є надзвичайно активна фундація альтернативних релігійних формувань, що корелюється безпосередньо
з численними трансформаційними процесами суспільства та назрілим прагненням до пошуку
новацій, зокрема й у релігійній сфері.
О. Смирнова простежила, що активізація синкретичних течій відбувалася у 1985−1995 роках
[38, с. 134]. Українські історики Ю. Алексєєв, С. Кульчицький та А. Слюсаренко, дослідниця
релігії Л. Шугаєва відзначили в цей час зростання релігійних громад Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів, Міжнародного товариства свідомості Крішни, Церкви Христа, Богородичної Церкви та Церкви Останнього Завіту тощо [4, с. 154; 43, с. 263]. У свою чергу російським
науковцем М. Шаховим у монографії «Правовые основы деятельности религиозных объединений
в Российской Федерации» (2013) визначено періодизацію історії взаємовідносин держави з релігійними громадами: «Попередній етап: кінець 1980-х рр. − жовтень 1990 року», тобто до прийняття Закону «Про свободу віросповідання». «Перший етап: жовтень 1990 − вересень 1997 рр.»,
цей період, на думку автора, обмежується прийняттям Федерального Закону «Про свободу совісті і про релігійні об’єднання». «… Другий етап: вересень 1997 р. − по сьогодення» [42, с. 46].
Існування подібних класифікацій засвідчують різноманітність підходів та засад їх формування,
зокрема прийняття певних законодавчих актів, регулюючих взаємовідносини між органами державної влади та релігійними об’єднаннями.
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Загалом, релігія постає як соціально регулююча інституція не тільки для України, як і для
інших країн світу. У новому тисячолітті альтернативна релігійність, котра ототожнювалась із
«маргінезом», здійснюючи вплив на соціально-політичну ситуацію, постає як своєрідний засіб
пристосування сучасного суспільства до процесу змін.
Отже, аналіз складних умов пристосування новітніх релігійних утворень до нових суспільнополітичних обставин, зламу атеїстичних упереджень, утвердження і стабілізації на пострадянському просторі надає можливості підтвердити той факт, що модерна альтернативна релігійність в Україні є частиною загальносвітового процесу, спричиненого закономірним стабільним
релігійним розвитком.
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Владлен Орлов
Распостранение «маргинальных религий» в СССР: светская и
конфессиональная историография
В этой статье проанализировано основные научные исследования 1990-х – начале XXI
века по истории религии и альтернативных религиозных групп Отмечено особенностях
истории развития альтернативных религий в СССР. Освещены особенности происхождения этих общин в новейших светской и конфессиональной историографии.
Ключевые слова: альтернативная религиозность, конфессиональная историография,
«маргинальная религия», светская историография, СССР.
Vladlen Orlov
Extension of the «Marginal Religions» in the USSR: Secular and Religious historiography
In this article the historiographical search of the history researchers neglected subject of socalled religious «marginalized» in the Soviet Union. Noted that during the Soviet period scientists
study the history of religion and the church was unpromising, due to the existing ideological
clichés in contemporary humanities. After the Soviet collapse and changes in methodology stated
growth of research on the history of religion and historical development of alternative religiosity.
It notes that in the works of domestic scientists have no single position on the appearance of the
first alternative religious groups in the Soviet Union. Emphasized the peculiarities of the history
of alternative religions in the USSR in comparison with traditional religions. The peculiarities of
attitude of the state authorities to new alternative religious communities in the Soviet Union.
Key words: alternative religious, confessional historiography, «marginal religion», secular
historiography, the Soviet Union.
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ПРАЦІ М. КУРОПАСЯ В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ
У статті зроблено спробу охарактеризувати рецензії на праці дослідника, присвячені
різним аспектам життя української громади Америки. Автором проаналізовано погляди
науковців щодо висвітлення М. Куропасем процесу міграції українців до США, створення
ними інституцій, що вплинули на процес етнонаціонального становлення української громади в США. Проаналізовані рецензії, що були опубліковані провідними експертами в галузі
етнічних, політичних та історичних досліджень, дозволили виявити та дослідити допущені М. Куропасем неточності під час написання праць.
Ключові слова: М. Куропась, рецензії, українська громада Америки, етнонаціональне
становлення.

Українська діаспора є важливою інтегральною частиною українського народу, яка протягом
багатьох років зберігала й примножувала українську духовну спадщину, поширювала знання
як про минуле України, так і про важливі та актуальні проблеми політичного, соціально-економічного, релігійного, наукового та культурно-громадського життя українців. Сучасні українські дослідники заповнили чимало білих плям з історії української діаспори, вивчаючи причини та передумови переселення українців на інші території, організацію ними політичного
та громадсько-культурного життя, діяльність різного роду організацій та установ. Різні аспекти діяльності української громади вивчали А. Атаманенко [1], В. Євтух [3], В. Трощинський,
А. Шевченко [9], К. Чернова [11] та ін. Але значна частина наукових проблем дотепер залишається недослідженою. До таких, серед інших, належить проблема рецепції поглядів, висловлених ученими українського походження, на проблеми українського етносу в США. Це визначає
актуальність запропонованої теми дослідження. Метою статті є дослідження оцінок у рецензіях
творчості американського вченого та громадського діяча українського походження Мирона Богдана Куропася. Завданням розвідки є спроба проаналізувати віднайдені рецензії, огляди, бібліографічні нотатки, що були присвячені аналізу та огляду праць М. Куропася.
Українська еміграція до США із Закарпаття, Галичини та Буковини розпочалася ще в останній чверті ХІХ століття, набравши масового характеру в період 1890-их років і до початку Першої світової війни. Вона тривала і в міжвоєнний період, хоча і в значно менших масштабах.
Після Другої світової війни до США переїхало близько 100 тисяч переселенців із України [22,
с. 15]. За даними МЗС України, тепер кількість українців та осіб українського походження становить близько 900 тис. осіб [51]. Переважна більшість із них народилася вже в США і тільки
близько 20% становлять безпосередні емігранти.
Одним із відомих представників української громади в США, що своєю діяльністю сприяв розвитку різноманітних сфер життя американських українців, популяризації інформації про
Україну та українців у світі є Мирон Богдан Куропась. Мирон Богдан Куропась народився
15.11.1932 р. в м. Чикаго в родині українських емігрантів. Його батько, Степан Куропась, у
минулому військовий Української Галицької армії – прибув до США 1927 р. й одразу ж включився в тамтешнє українське життя; у 1937–1961 рр. був головним контролером Українського
народного союзу (далі УНС), багато років був одним із провідних діячів Організації державного
відродження України. М. Куропась у 1953 р. отримав науковий ступінь бакалавра в університеті
Лойола (Loyola University of Chicago), у 1955 р. – диплом магістра в університеті ім. Рузвельта.
Від 1960 до 1972 р. був головним радним, а з 1972 до 1992 р. – віце-президентом Українського
народного союзу.
У науковому доробку М. Куропася є монографії, присвячені історії України [21], мігрантам з
українських земель [20; 22; 23; 25], створенню та розвитку Українського Народного Союзу [24];
спогади [26] та статті в періодичних виданнях. На окремі монографічні дослідження М. Куропася, що стосуються української громади США, з’явились відгуки як в українській пресі Америки,
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так і в американських наукових виданнях. Серед них зустрічаються бібліографічні (рецензійні)
нотатки та огляди, що були поміщені в часописах («Свобода», «The Ukrainian Weekly») та рецензії, що публікувались на сторінках фахових журналів США та Канади.
Коротко описано зміст книги М. Куропася «Ukraіnians in America» (поряд із довідкою про
нього) у статті «Kuropas authors book on Ukrainians in Americа» (опублікованій у газеті «Свобода» 1972 р.) [27, p. 1]. Працю М. Куропася «To preserve a heritage: The Story of the Ukrainian
Immigration in the United States» (1984 р., Нью Йорк) проаналізував канадський літературознавець
українського походження В. Жилa в газеті «The Ukrainian Weekly» [34, p. 8]. Він погоджується із твердженням автора книги про те, що для багатьох українських мігрантів США стали не
«плавильним котлом», а школою для розвитку їх етнонаціональної ідентичності, вважаючи що
воно надає цій роботі неабияку соціополітичну важливість [35, р. 81]. Р. Хом’як у статті «Book
review: Kuropas book is our story», опублікованій на сторінках англомовного видання УНС «The
Ukrainian Weekly» наголошував на простій манері написання праці, що робить зміст дослідження
доступним читачеві. Рецензент зауважив, що, не дивлячись на простоту подачі матеріалу, робота
М. Куропася містить багато фактичних даних з історії переселень українців до США [16, p. 4].
Низку рецензій у пресі та деяких наукових американських виданнях викликала поява в
1991 р. праці М. Куропася «The Ukrainian Americans. Roots and Aspirations 1884-1954» («Українські американці. Коріння та прагнення 1884-1954»). Так, В. Жила в газеті «Свобода», аналізуючи працю М. Куропася, зауважив, що вона цікава читачеві та оригінальна [2, с. 3]. Л. Луцюк
(рецензію розміщено в газеті «Свобода») поряд з описом змісту книги, вказав на недоліки аналізованої ним роботи: певні неточності під час аналізу співпраці українців у США із українцями
Канади після Другої світової війни [5, c. 2-3]. А. Чировський у рецензії, надрукованій на сторінках часопису «Свобода», охарактеризував книгу як «вартісну», яка цікава не лише читачам,
що цікавляться історією українських американців у США, а й науковцям, котрі вивчають таку
проблематику [12, c. 4]. Автор статті наголосив, що М. Куропась об’єктивно висвітлив усі події,
навіть ті, що не зовсім у гарному світлі показують життя українців в Америці [12, c. 4].
Низка рецензій на монографію з’явилась і в американських виданнях. У журналі Кентського
державного університету «Ethnic Forum» праці М. Куропася було присвячено рецензію відомого
дослідника етнічної преси в США Л. Винара. Він високо оцінив роботу як дослідження, без якого не можна обійтися під час вивчення досвіду американських українців. Позитивом монографії
він вважав використання автором значної кількості джерел, пояснення найважливіших понять,
що характеризують діяльність українців у США. У висновку автор рецензії наголосив, що попри
незначні недоліки праця справляє позитивне враження [33, p. 94-96].
У травні 1992 р. в журналі «Contemporary Sociology» на монографію з’явилась рецензія відомого американського дослідника проблеми етнічної ідентичності Р. Клема. Автор рецензії
охарактеризував книгу як огляд, який надає конкретну інформацію про етнічну ідентичність
іммігрантів у цілому, показує роль етнічних організацій в усіх процесах [17, p. 340]. Рецензент
зауважив, що попри присутні певні незначні неточності й, подекуди, відхід від теми дослідження, праця М. Куропася розкриває хвилі міграції українців до США, причини переїзду, еволюцію
етнонаціональної ідентичності, стосунки з українцями на Батьківщині та ін. [17, р. 340].
Професор історії університету Вілланова Б. Процко в рецензії на вищезгадану працю зазначав, що на час написання рецензії наукової літератури, яка б висвітлювала українсько-американський досвід є недостатньо (рецензія написана у вересні 1992 р.) [31, p. 681]. Автор писав, що
праця М. Куропася, яка «виросла» з дисертаційного дослідження, має важливе значення. Рецензент вважав дослідження М. Куропася всеохоплюючим аналізом історії українських американців із часу публікації україномовної праці Ю. Бачинського «Українська імміграція в З’єднаних
Державах Америки» в 1914 р. [31, p. 681]. Б. Процко робить висновок, що рецензована монографія безперечно є науковим та продуманим дослідженням, яке побудоване на значній кількості
використаних джерел та літератури, крім того, має значну кількість пояснень у кінці книги та
ілюстрацій [31, p. 681]. Рецензент зауважував, що попри незначні недоліки у структурі (часті повторення тексту та поділ на дрібні частини) праця М. Куропася є стандартом праць англомовних
досліджень американських дослідників українського походження [31, p. 681].
У журналі «International Migration Review» з’явилась рецензія відомого історика, політолога,
дослідника голодомору 1932-1933 рр. в Україні Дж. Мейса. Він зауважив, що М. Куропась в
аналізованій праці подає живу оповідь еволюції та змін спільноти українських американців [28,
p. 1017]. Рецензент вважав слушними твердження автора монографії про провідну роль свяще-
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ників, які опиралися латинізації та русифікації, таким чином, сприяючи збереженню самоідентифікації переселенців-русинів [28, p. 1017]. Дж. Мейс підкреслив значення праці М. Куропася
як величезної роботи для нації, представником якої він є, а також, для всіх науковців, що досліджують етнічну історію США [28, p. 1017-1018].
У січні 1993 р. у виданні «Pacific Northwest Quarterly» було опубліковано рецензію на монографію авторства П. Крафцік. Авторка писала, що попри наявність значної кількості статей і
книг про українців в Америці, включаючи деякі роботи М. Куропася, жодна з них не є такою закінченою та всеохоплюючою, як рецензоване дослідження [19, p. 36]. П. Крафцік зауважила, що
науковець залучив широке коло джерел, серед яких: спогади та свідчення очевидців, інтерв’ю,
зроблені самостійно з активістами української громади, газети та журнали, документи та звіти
(включаючи документацію ФБР), дисертації та опубліковані праці, присвячені українській історії [19, p. 36].
Оцінку праці М. Куропася подав почесний професор і директор-засновник Центру вірменських досліджень університету Мічигану Д. Р. Папазян. Під час аналізу праць, що присвячені дослідженню етнічних груп у США, рецензент зазначив, що книга М. Куропася – це демонстрація винахідливості, якою її робить цікава й деталізована розповідь про зміни ідентичності
перших поселенців із русинів на українців [30, p. 52].
Автором ще однієї рецензії на працю М. Куропася є відомий американський історик українського походження Дж. (Іван) С. Решетар. Відзначивши, що праця М. Куропася виросла
з дисертаційного дослідження і побудована на широкому комплексі джерел [32, p. 209], рецензент зауважив, що автору вдалося досягти мети, написавши дослідження, яке є прямим та
об’єктивним, що не приховує ніяких фактів та недоліків [32, p. 209]. Дж. Решетар наголосив, що
автор монографії роз’яснює багато контроверсійних питань і подій, що вплинули на перетворення русинів (релігійно-культурна ідентичність) на українців (етнонаціональна ідентичність)
[32, p. 209].
Втім, не всі рецензенти давали позитивну оцінку дослідженню. На загальному позитивному тлі оцінок роботи вирізнялася рецензія дослідниці російських та східноєвропейських проблем з університету Цинцинаті Дж. Александер. Хронологічно ця рецензія була опублікована
чи не першою (квітень 1992 р.) і є в більшості оцінок негативною. Дж. Александер писала, що
М. Куропась робить спробу описати взаємодію внутрішніх і зовнішніх впливів, що наклали свій
відбиток на українсько-американську етнічність [15, р. 629]. Рецензент зауважила, що виокремлення організацій та організаційного життя як головного фактору аналізу етнічної свідомості
є хибним [15, р. 629]. Авторка рецензії стверджувала, що незважаючи на тематичний поділ,
М. Куропась усю роботу прив’язує до аналізу діяльності організацій. Дж. Александер зауважувала, що зважаючи на обсяг книги вона тяжіє до «ювілейної антології» і написана в енциклопедичній манері [15, р. 629]. Рецензент вважала монографію недостатньо аналітичною. Вона не
бачила позитиву й у наявності у виданні докладної бібліографії, зауваживши при цьому, що широка бібліографія не представляє ніякої цінності для початку вироблення аналітичних суджень
з історії українських американців [15, р. 629].
Рецензуючи праці присвячені етнічним дослідженням в США та Канаді, відомий канадський
дослідник А. Макух зауважував, що підрозділ про українців у Чикаго, написаний М. Куропасем, у книзі «Ethnic Chicago» (1995 р., Мічиган) відрізняється від інших досліджень. На думку
рецензента, це швидше огляд українсько-американського життя до 1939 р. Однак, стверджував
А. Макух, такий огляд недоречний під час дослідження суті української спільноти в Чикаго. Рецензент вважав, що підрозділ авторства М. Куропася скоріше є оглядом, що подає певні обриси
проблеми, проте, не є конкретним аналітичним дослідженням [29, p. 557].
Працю М. Куропася «Українсько-американська твердиня: перші сто років історії Українського
Народного Союзу» (2004, Острог; Чикаго) на сторінках газети УНС «Свобода» охарактеризував
один із її редакторів П. Часто. На думку автора статті, праця М. Куропася має універсальний матеріал, оскільки охоплює не лише події та факти, а й усі домінантні суспільні явища і процеси протягом ХХ ст. П. Часто оцінив вищевказану працю не лише як історичне, але й етнопсихологічне,
культурологічне, церковно-конфесійне й політичне дослідження [10, c. 9]. Короткий опис англомовного варіанту книги – «Ukrainian-American Citadel: The First Hundred Years of the Ukrainian
National Association» було подано у низці статей журналу «The Ukrainian Weekly» [36-50].
Не залишили поза увагою праці М. Куропася про американську українську громаду й дослідники в Україні, серед яких П. Тригуб, Н. Мерфі [7; 6], М. Цінова [13; 14], О. Коротич [4], Н. Тро-
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хим [8]. У статті, присвяченій українцям у США, її автори П. Тригуб та Н. Мерфі оцінили праці
М. Куропася як важливі, що містять значний фактичний матеріал. Проте, дослідники небезпідставно стверджували, що в монографіях та статтях американського вченого інколи трапляються
твердження чи факти, що опираються на одне джерело, а деякі висновки носять апологетичний
характеp [7, c. 121].
Отже, праці М. Куропася, що були присвячені питанням вивчення історії України та емігрантів до США викликали реакцію як в українській пресі Америки, так і у фахових рецензіях.
Якщо в оглядах, що з’являлися у пресі, ми зустрічаємо переважно позитивні оцінки праць, то у
фахових рецензіях, поруч із відзначенням таких позитивів, як об’єктивність, аргументованість
під час інтерпретації фактів, солідність джерельної бази досліджень М. Куропася, важливість
праць як для американських українців, так, і для українців в цілому, зустрічаються й критичні
зауваження. До недоліків монографій дослідники відносили часту повторюваність певних фактів, неточності під час аналізу співпраці мігрантів із українцями Канади після Другої світової
війни, розлогість суджень. У цілому, рецензії свідчать про достатньо високий рівень монографій
ученого, хоч вони і не були позбавлені недопрацювань.
Список використаних джерел та літератури:

1. Атаманенко А. Українське історичне товариство : ідеї, постаті, діяльність (1965–1991) / А. Атаманенко. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2010. – 672 с.
2. Жила В. У боротьбі за українську національну ідентичність / В. Жила // Свобода. – 1993. – Ч. 129. – С. 3.
3. Євтух В. Закордонне українство / В. Б. Євтух [та ін]. – К. : ВІК, 2005 – 308 с.
4. Коротич О. / Українська етнічність у США : репрезентація в україномовній літературі / О. Коротич // Міжнародний науковий форум : соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових
праць / Ред. кол. : Євтух В.Б. (відп. ред.). – К., 2013. – Вип. 12. – C. 41-45.
5. Луцюк Л. «Українські американці : коріння і стремління 1884-1054» / Л. Луцюк // Свобода. –
1991. – Ч. 84. – С. 2-3.
6. Мерфі Н. Джерельна база української діаспори в США : з минулого до сьогоднішніх реалій [Електронний ресурс] / Н. Г. Мерфі // Історичний архів. – 2013. – Вип. 11. – С. 168-175. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2013_11_25.
7. Тригуб П., Мерфі Н. Українська діаспора в США : збереження традицій національної культури (історіографія проблеми) / П. Тригуб, Н. Мерфі // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Т. 74. – Вип.
61. Історичні науки. – Миколаїв, 2007. – С. 122-133.
8. Трохим Н. Преса української еміграції 20-30-х рр. ХХ ст. на американському континенті : особливості предмета дослідження / Н. Трохим // Теле- та радіожурналістика : зб. наук. пр. – Львів, 2010. – Вип.
9. – Ч. 1. – С. 90-96.
9. Трощинський В. Українці в світі / В. Трощинський, А. Шевченко. – К. : Альтернативи, 1999. – 352 с.
10. Часто П. УНСоюз : яскрава історія – яскрава книжка / П. Часто // Свобода. – 2004. – Ч. 40. – С. 9.
11. Чернова К. Українська діаспора як соціокультурна система / К. Чернова. – К. : Нац. ун–т ім. Тараса
Шевченка, 2007. – 347 с.
12. Чировський А. Вартісна книжка для кожного українця / А. Чировський // Свобода. – 1991. –
Ч. 154. – С. 4.
13. Цинова М. Науково-педагогічна діяльність української діаспори США в історіографії [Електронний ресурс] / Цинова М. // Інтелігенція і влада. – 2011. – Вип. 22. – С. 199-213. – Режим доступу : http://
nbuv.gov.ua/j-pdf/iiv_2011_22_23.pdf.
14. Цінова М. Викладачі-українці в американських університетах. Українська Американська Асоціація Університетських Професорів [Електронний ресурс] / Цінова М. // Інтелігенція і влада. – 2011. –
Вип. 21. – С. 194-206. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/iiv_2011_21_21.pdf.
15. Alexander J. The Ukrainian Americans : Roots and Aspirations, 1884-1954 by Myron B. Kyropas. Toronto,
Buffalo, London : The University of Toronto Press, 1991/ J. G. Alexander // American Historical Review. – № 2
(April, 1992). – Р. 629.
16. Chomiak R. Book Review : Kuropas book is our story / R. Chomiak // The Ukrainian Weekly. – 2015. –
N. 20. – Р. 4.
17. Clem R. S. The Ukrainian Americans : Roots and Aspirations, 1884-1954 by Myron B. Kyropas. Toronto,
Buffalo, London : The University of Toronto Press, 1991 / R. S. Clem // Contemporary Sociology : American
Sociological Association. – Vol. 21. – № 3 (May, 1992). – Р. 339-340.
18. Holli M., d’A Jones P. Ethnic Chicago. A Multicultural Portrait // M. Holli M., P. d’A Jones. – Michigan :
William B. Eerdmans Publishing Company, 1995. – 384 р.
19. Krafcik P. A. The Ukrainian Americans : Roots and Aspirations, 1884-1954 by Myron B. Kyropas.
Toronto, Buffalo, London : The University of Toronto Press, 1991 / P. A. Krafcik // Pacific Northwest
Quarterly. – Vol. 84. – № 1 (January, 1993). – Р. 36.
20. Kuropas M. To Preserve A Heritage : The Story of the Ukrainian Immigration in the United States /
M. Kuropas. – New York : The Ukrainian Museum, 1984. – 100 p.

Серія «Історичні науки». 2016. Випуск 25

193

21. Kuropas M. The Saga of Ukraine. An Outline History / M. Kuropas. – Chicago, 1960. – 63 p.
22. Kuropas M. The Ukrainian Americans. Roots and Aspirations 1884-1954 / M. Kuropas. – Toronto ;
Buffalo ; London : University of Toronto Press, 1991. – 534 p.
23. Kuropas M. Ukrainians in America / M. Kuropas. – Minneapolis, 1996. – 80 p.
24. Kuropas M. Ukrainian-American Citadel : The First One Hundred Years of the Ukrainian National
Association / M. Kuropas. – Boulder : East European Monographs, 1996. – 658 p.
25. Kuropas M. Ukrainians of Chicagoland / M. Kuropas. – Charleston ; Chicago ; Portsmouth ; San Francisco :
Arcadia Publishing, 2006. – 128 p.
26. Кuropas М. Lesia and I. A Progress Report and a Ukrainian-American Love Story / М. Kuropas. –
Bloomington : Xlibris, 2014. – 346 p.
27. Kuropas authors book on Ukrainians in America // The Ukrainian Weekly. – 1972. – N. 214. – P. 1.
28. Mace J. E. The Ukrainian Americans : Roots and Aspirations, 1884-1954 by Myron B. Kyropas. Toronto,
Buffalo, London : The University of Toronto Press, 1991 / J. E. Mace // International Migration Review. –
Vol. 26. – № 3 (Autumn, 1992). – P. 1017-1018.
29. Makuch A. Recollections about the Life of the First Ukrainian Settlers in Canada. By William A. Czumer.
Translated by Louis Laychuk. Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1981. 163 pp. Ethnic Chicago.
Edited by Peter d’A. Jones and Melvin G. Holli, Grand Rapids, Mich. : William B. Eerdman, 1981. 384 pp.
Identifications : Ethnicity and the Writer in Canada. Edited by Jars Balan. Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian
Studies, 1982. 158 pp. / A. Makuch // Harvard Ukrainian Studies. –Vol. VI. – № 4 (December, 1982). – P. 557.
30. Papazian D. R. Review Essay. The Struggle for Personal and Collective Identity : The Ukrainian and
Armenian Experience in America / R. D. Papazian // Journal of American Ethnic History. – Vol. 14. – № 3
(Spring, 1995). – P. 52-56.
31. Procko B. P. The Ukrainian Americans : Roots and Aspirations, 1884-1954 by Myron B. Kyropas. Toronto,
Buffalo, London : The University of Toronto Press, 1991 / B. P. Procko // The Journal of American History. –
№ 2 (september, 1992). – P. 681.
32. Reshetar J. S. The Ukrainian Americans : Roots and Aspirations, 1884-1954 by Myron B. Kyropas.
Toronto, Buffalo, London : The University of Toronto Press, 1991 / J. S. Reshetar // Russian History / Histoire
Russe. – Vol. 21. – № 2 (Summer, 1994). – P. 209.
33. Wynar L. Kuropas Myron B. «The Ukrainian Americans. Roots and Aspirations 1884-1954» / L. Wynar //
Ethnic Forum. – 1992. – V. 12. – N. 2. – P. 94-96.
34. Zyla W. Catalogue chronicles the U. S. Ukrainian immigrant experience / W. Zyla // The Ukrainian
Weekly. – 1985. – N. 8. – P. 7.
35. Zyla W. Ethnic Chicago by Peter d’A. Jones, Melvin G. Holli. Grand Rapids, Michigan : William B.
Eerdmans Publishing Company, 1981 / P. d’A. Jones, M. G. Holli // Melus (Study of the Multi-Ethnic Literarure
of the United States). –Vol. 9. – № 4 (winter, 1982). – P. 79-82.
36. «Ukrainian-American Citadel» : from the pages of UNA history // The Ukrainian Weekly. – 2004. –
N. 8. – P. 8, 10.
37. «Ukrainian-American Citadel» : from the pages of UNA history // The Ukrainian Weekly. – 2004. –
N. 10. – P. 5, 14.
38. «Ukrainian-American Citadel» : from the pages of UNA history // The Ukrainian Weekly. – 2004. –
N. 16. – P. 5.
39. «Ukrainian-American Citadel» : from the pages of UNA history // The Ukrainian Weekly. – 2004. –
N. 20. – P. 5, 27.
40. «Ukrainian-American Citadel» : from the pages of UNA history // The Ukrainian Weekly. – 2004. –
N. 24. – P. 5, 8.
41. «Ukrainian-American Citadel» : from the pages of UNA history // The Ukrainian Weekly. – 2004. –
N. 27. – P. 5, 24.
42. «Ukrainian-American Citadel» : from the pages of UNA history // The Ukrainian Weekly. – 2004. –
N. 31. – P. 5, 19.
43. «Ukrainian-American Citadel» : from the pages of UNA history // The Ukrainian Weekly. – 2004. –
N. 35. – P. 5, 23.
44. «Ukrainian-American Citadel» : from the pages of UNA history // The Ukrainian Weekly. – 2004. –
N. 44. – P. 7.
45. «Ukrainian-American Citadel» : from the pages of UNA history // The Ukrainian Weekly. – 2004. –
N. 46. – P. 7, 26.
46. «Ukrainian-American Citadel» : from the pages of UNA history // The Ukrainian Weekly. – 2004. –
N. 51. – P. 5.
47. «Ukrainian-American Citadel» : from the pages of UNA history // The Ukrainian Weekly. – 2005. –
N. 1. – P. 5.
48. «Ukrainian-American Citadel» : from the pages of UNA history // The Ukrainian Weekly. – 2005. –
N. 5. – P. 5.
49. «Ukrainian-American Citadel» : from the pages of UNA history // The Ukrainian Weekly. – 2005. –
N. 6. – P. 5, 21.
50. «Ukrainian-American Citadel» : from the pages of UNA history // The Ukrainian Weekly. – 2005. –
N. 7. – P. 5.

194

ISSN 2409-6806. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

51. Закордонні українці // http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/ukrainians-abroad.

Стаття надійшла до редколегії 07.04.2016.
Наталия Матвийчук
Роботы М. Куропася в оценках современников
В статье характеризуются исследования известного деятеля украинской диаспоры в
Соединенных Штатах Америки Мирона Куропася, которые посвящены изучению украинского населения Америки. Сделано попытку охарактеризировать рецензии на труды ученого, посвященные разным аспектам жизни украинцев в США. Автором раскрыты взгляды рецензентов на работы М. Куропася про миграцию украинцев в США, создания ними
институций, которые повлияли на процесс этнонационального становления мигрантов с
украинских земель. Проанализированные рецензии, которые были опубликованные экспертами в сфере этнических, политических и исторических исследований, позволили обнаружить, а также изучить неточности, которые были сделаны исследователем при написании монографий.
Ключевые слова: М. Куропась, рецензии, украинское сообщество Америки, этнонациональное становление.
Natalia Matviichuk
Views of contemporary scholars on Myron Kuropas’ works
The article deals with the studies of Myron Kuropas, the famous scholar of the Ukrainian diaspora in the USA. The author characterizes the reviews of his works which are dedicated to various
aspects of the life of the Ukrainian community in America. The researcher outlines the reviews
devoted to Myron Kuropas’ views on Ukrainian migration to the USA and studies the influence of
the institutions, created by Kuropas, on the formation of ethnical and national identity of migrants
from Ukraine. Having analyzed reviews published by leading experts in the field of ethnic, political and historical studies, the author of the article has identified the inaccuracies of Myron Kuropas’ text. Scientists’ analysis of the reviews also allowed to discover common features for Kuropas’
research. The reviewers pointed out objectivity, argument of the interpretation of facts and solid
references among these features.
Key words: Myron Kuropas, the reviews, the Ukrainian community in the USA, formation of
ethnical national identity.
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УДК 94(477.87) «1938/1939»

КАРПАТО-УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ
ІСТОРІОГРАФІЇ (ВИБРАНІ АСПЕКТИ)
У статті висвітлено підходи сучасних вітчизняних істориків до питання ролі Підкарпатської Русі, Карпатської України в політиці європейських держав у період 1938-1939
років. Узагальнено підходи науковців щодо значення проголошення незалежності Карпатської України, її ролі в розгортанні наступних етапів національно-визвольного руху.
Окреслено коло питань, що потребують подальших наукових студій.
Ключові слова: Карпато-Українська держава, Німеччина, СРСР, Угорщина, Польща,
періодизація, сучасна історіографія.

Іманентною ознакою сучасного історіописання є підвищена увага до історії українського національно-визвольного руху [16, с. 8]. Історична доля сучасного Закарпатського краю є складною і тернистою [17], а тому цілком очевидною є суперечлива, неоднозначна оцінка розвитку
краю в сучасній історіографії.
Сучасні вітчизняні історики отримали у «спадок» історіографічний пласт напрацювань як
радянської (з усіма її вадами: ідеологічною заангажованістю, заполітизованістю, однобічним
підходом, замовчуванням чи фальсифікацією окремих подій, тотальною критикою міфічного
українського буржуазного націоналізму) [17], так і діаспорної (де на фоні чи не єдиного позитиву – свободи наукової творчості – суттєво давався взнаки серйозний брак архівних документів,
значна глорифікація «вигідних» аспектів досліджуваних тем). Поліваріативність інтерпретацій
історичного процесу, переоцінка традиційних підходів та чергової концептуалізації української
історії [4, с. 40] позначились на вивченні проблеми Карпатської України.
На наше переконання, здійснити об’єктивний аналіз теми неможливо без розкриття тісно
взаємопов’язаних аспектів, які активно вивчаються вітчизняними істориками: 1) особливостей історико-правового становища Закарпаття після Першої світової війни та зусиль українців
краю в процесах національної самоідентифікації та соборизації; 2) специфіки формування політичної палітри міжвоєнного Закарпаття; 3) впливу зовнішньополітичних факторів (Німеччини, Угорщини, Чехословаччини, Польщі, Румунії та СРСР) на внутрішньополітичне становище
краю [26]; 4) особливостей розвитку Підкарпатської Русі у складі Чехословаччини та еволюції
її державно-правового становища; 5) політики автономних урядів А. Бродія та А. Волошина;
6) формування та боротьби Карпатської Січі, ролі українських націоналістів у розбудові Карпато-Української держави; 6) проголошення незалежності Карпатської України та її значення для
розгортання наступних етапів українського національно-визвольного руху.
Метою наукової розвідки є сучасний історіографічний дискурс проблеми місця, впливу карпато-українського питання на політику європейських держав, особливо в період міжвоєнної
кризи Версальсько-вашингтонської системи, значення проголошення Карпатської України.
По-перше, історіографію Карпатської України доцільно періодизувати на два етапи: 1) 19892008 роки – характерними рисами цього періоду було те, що історія Карпатської України «писалася-відтворювалася у ключі такої собі героїчної думи, в агіографічній тональності» [31]. Це
етап активного нагромадження емпіричної бази, перегляду окремих положень радянської історіографії, передрук діаспорних праць, видання мемуарної літератури, перших збірників джерел, активізації наукових форумів, інституціалізації досліджень Карпато-Української держави, появи низки дисертаційних досліджень, перших спроб ґрунтовних, узагальнюючих праць;
2) 2009 – до сьогодення – з одного боку, характеризувався подальшим дослідженням виокремлених у першому етапі напрямів; з іншого – і це було визначальною подією – відзначення святкування 70-річчя Карпатської України на загальнодержавному рівні. Президентський Указ
В. Ющенка від 12.03.2008 року [30] передбачав розробку Кабінетом Міністрів, академічними
науковими установами (Інститутом історії України, Інститутом національної пам’яті України)
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плану заходів, зокрема: активізацію наукових досліджень про національно-визвольний рух, підготовку та публікацію тематичних збірок документів, наукових праць, монографій; проведення
представницьких міжнародних наукових форумів з активізацією співпраці вітчизняних істориків із зарубіжними колегами; організацією та проведенням науковими, культурними закладами
тематичних заходів; встановлення пам’ятних знаків та меморіальних дошок, створенням документальних фільмів; пропагування ювілейних подій на міжнародному рівні [30]. 9 квітня 2015
року Президент України П. Порошенко підписав Закон «Про правовий статус та вшанування
пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» [14], який визнавав органи центральної та
місцевої влади, Президента Карпатської України (ч. 5, ст. 1) борцями за незалежність України у
XX столітті.
По-друге, за роки незалежності відбулася інституціоналізація досліджень різних напрямів
історії Закарпаття. Проблематика Карпато-Української держави стала своєрідною науковою
«вотчиною» для цілої плеяди закарпатських істориків (М. Болдижар, М. Вегеш, В. Гиря, Р. Офіцинський, М. Рекіта, Ю. Славік, С. Федак, В. Фенич, П. Фенич, В. Худанич та ін.) [2], а також
Науково-дослідного інституту Карпатознавства, Закарпатського регіонального центру соціально-економічних та гуманітарних досліджень НАН України [5], наукових академічних установ
[8]. По-третє, є підстави констатувати, що за всі роки незалежності, незважаючи на очевидний дослідницький прорив, говорити про ґрунтовний історіографічний дискурс сучасною українською історіографією комплексу заявлених наукових проблем Закарпатського краю не доводиться. З-поміж історіографічних праць, що претендують на системний аналіз окремих аспектів теми, слід виділити дослідження І. Мищака [18], Т. Марценюк [17], П. Забродського [15,
с. 146-154], Н. Д. Василини [10]. У докторській дисертації М. Вегеша [6] фактично було підсумовано досягнення української історіографії в дослідженні Закарпатського краю першого
десятиліття незалежної України. Ключовою тематикою більшості праць, опублікованих у 90-х
роках (дослідження М. Болдижара, В. Ганчеча, І. Грінчака, В. Лемака, Р. Офіцинського, І. Попа,
В. Худанича та ін.) стали питання, присвячені передусім внутрішньополітичному становищу
краю, проте це не означало нехтування проблематики Підкарпатської Русі в європейській політиці [7]. На нашу думку, у період 2000-2015 років увага науковців була сфокусована переважно
на взаємовпливі, місці карпато-українського фактора в політиці європейських держав, особливо
в період міжвоєнної кризи Версальсько-вашингтонської системи [1].
Системний аналіз архівних документів та матеріалів дозволив дослідникам (О. Богів, М.
Вегеш, М. Мандрик) сформулювати об’єктивні висновки: по-перше, міра зацікавленості українським питанням європейськими країнами залежала від ролі, яку відігравав карпатський регіон у переформатуванні Версальської системи на користь основного європейського арбітра,
якою в кінці 30-х років стала Німеччина та її потенційних союзників (Угорщини, Румунії); подруге, «політична доля Карпато-Української держави в період 1938-1939 років була не лише
окремою складовою чехословацької передвоєнної кризи, але й важливим об’єктом міжнародних
відносин» [19, с. 326]. Вплив карпато-українського питання на міжнародні відносини, на думку
І. Богіва, необхідно розглядати у трьох взаємопов’язаних ракурсах: 1) міжнародне обговорення
національного самовизначення Закарпаття, автономії та можливих перспектив самостійницького розв’язання карпато-українського питання; 2) питання територіальної цілісності, приналежності Карпатської України; 3) вплив карпато-українського питання на актуалізацію української
проблеми на міжнародному рівні [3]. Науковці обґрунтовано зазначають, що факт появи автономної Карпатської України та її потенційних перспектив самостійницького майбутнього став
«чутливим збудником вияву суперечливих інтересів держав Європи щодо українських теренів»
[20]. На хвилі активно розгорнутої нацистами пропаганди Німеччина розробляла програму реалізації своїх реваншистських планів. З одного боку, воно мало відіграти суттєву роль в остаточному розчленуванні Чехословаччини і втягнути в орбіту нацистських впливів Угорщину,
Румунію, з іншого боку, «українське питання» опрацьовувалося в контексті перспектив взаємин
Німеччини з західними країнами та Радянським Союзом [20]. Офіційний Берлін достатньо вдало використав карпато-український фактор для реалізації власних геополітичних планів, де, на
жаль, Карпатська Україна виступала пішаком на шахівниці агресії й без вагань пожертвував
нею, щоб схилити на свій бік Угорщину та заспокоїти Москву налякану потенційною можливістю постання «українського П’ємонту» [23, с. 484].
У політиці європейських країн щодо використання карпато-українського питання чи не
найбільше була зацікавлена Угорщина. Підтримка закарпатської автономії [28], «проугорська
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пропаганда в середовищі закарпатської діаспори, таємне фінансування проугорських русофільських організацій, ведення «малої» терористичної війни на території краю» [3] були складовими елементами єдиного плану в реалізації угорських прагнень анексії Карпатської України.
Характерною особливістю праць вітчизняних істориків (О. Богів, С. Віднянський, В. Гиря,
П. Гай-Нижник, М. Мандрик) є спільний погляд на процеси суспільно-політичного розвитку Закарпаття в міжвоєнний період та впливу на нього угорського фактора. Дослідниками зроблено
висновок, що діяльність проугорської «п’ятої колони» в Підкарпатській Русі «не була випадковим спалахом, а цілеспрямованою добре продуманою акцією» [11], що в кінцевому підсумку
матиме визначальний вплив на стабільний розвиток краю в умовах Чехословаччини.
У реалізації проугорських окупаційних планів щодо закарпатського краю Будапешту активно
сприяла Друга Річ Посполита. З початком чехословацької кризи урядова польська преса активно підтримала анексійні прагнення Угорщини [12], будучи її партнером в опосередкованій
агресії (діяльність угорсько-польських терористичних озброєних банд і диверсійних груп у прикордонні) [24]. Офіційна політика урядових кіл Другої Речі Посполитої пояснюється, на думку
І. Богіва, наступними чинниками: по-перше, виношуванням Польщею планів створення так званої «Третьої Європи», встановленням спільного польсько-угорського кордону [3]; по-друге, у
Варшаві не приховували боязні, що державотворчі процеси в карпато-українському краї можуть
бути своєрідним детонатором на міжнародній арені в антипольських цілях [3], активізувати національно-визвольну боротьбу з метою створення «Великої України» [29]; третім чинником був
страх польського уряду перед поширенням німецького впливу на території, які в перспективі
могли скласти серйозну загрозу південним територіям Польщі [3]. Обґрунтованими є висновки
українських істориків, що в кінцевому значенні потуги варшавської дипломатії в реалізації її
антизакарпатської політики в 1938-1939 роках зазнали краху. Реалізовуючи програму антизакарпатського курсу, офіційна Варшава не побачила реальних загроз для польської державності
від розпаду Чехословаччини [3].
У колі зацікавленості сучасних істориків і питання зовнішньополітичної діяльності СРСР
крізь призму розв’язання карпато-українського проблеми. І. Богів виділяє кілька періодів:
перший (травень-жовтень 1938 р.) – питання Підкарпатської Русі цікавило Кремль лише в межах проблеми угорської нацменшини [3]; другий (кінець 1938 р.) – формування негативного
ставлення радянських офіційних кіл до автономії краю, що посприяло і певному потеплінню
польсько-радянських стосунків (Сталін глузував, порівнюючи Карпатську Україну з ґудзиком,
до якого хотіли б пришити цілий одяг, тобто Радянську Україну [13, с. 191]); третій (початок
1939 р.) – кіплива увага сталінського керівництва до карпато-українського питання як важливого фактора у випадку будь-якого конфлікту в Центральній Європі [3]. Історик називає два
головні пріоритети європейської політики Радянського Союзу в переддень Другої світової війни: «Недовіра до західних демократій та пошук реальних шляхів до зближення з фашистською
Німеччиною» [3], зрештою, «дружба» з Берліном і територіальні «надбання» 1939-1940 років
змусили сталінське керівництво на певний час (до кращих часів – Авт.) відмовитися від позитивного для себе розв’язання закарпатського питання [27].
Діяльність ключових архітекторів Версальської системи – Франції та Англії в цілому оцінюється істориками як зрадницька щодо Чехословаччини (англійські і французькі парламенти
значною більшістю голосів схвалили Мюнхенські домовленості, сподіваючись «умиротворити»
Гітлера) [24]. Зрештою, із можливих варіантів паризьке і лондонське політичне керівництво обрало «вичікувальну позицію, спостерігаючи за німецькими діями» [3] та сподіваючись на відтермінування початку невпинно наростаючого військового конфлікту в Європі. Категоричний в
оцінці країн Західної Європи Я. Дашкевич стверджував, що останні «…хизувалися своїм легалізмом, справедливістю в міжнародних стосунках,…, але жодного протесту, хоча б словесного
проти кривавого загарбання Карпатської України та знищення тієї молодої демократичної державності не було» [13, с. 190]. Поділяємо думку істориків (О. Геленко, Є. Камінський, М. Кірсенко, І. Рєпін та ін.), що напередодні Другої світової війни «Захід був байдужим до України», а
Берлін і Москва вбачали в ній лише плацдарм і джерело ресурсів [23, с. 484].
Доцільно підсумувати і наукові позиції істориків у питанні проголошення незалежності,
значення Карпатської України для подальшої національно-визвольної боротьби. Аналіз праць
сучасних вітчизняних істориків дозволяє виокремити такі підходи: по-перше, узагальненою
є позиція науковців, що проголошення незалежної Карпатської України не було результатом
заздалегідь чітко спланованої акції. Акт проголошення був «лише вимушеним кроком та по-
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хідною» [19, с. 327], «результатом спонтанного і стихійного характеру» [9], внаслідок змін у
Європі (перегляду Версальської системи, кризи чехословацької федерації, проголошення незалежності Словаччини тощо). Заслуговує на увагу висновок вітчизняних істориків (О. Богів [182],
М. Мандрик [3, с. 327], Р. Офіцинський [24]), що доречніше застосовувати термін проголошення
самостійності Карпатської України, оскільки жодна країна не визнала акту. Не бракує і гостро
критичних оцінок. Так, І. Іванченко зазначає, що проголошення незалежності Карпатської України було «політичним, а не юридичним актом», а тому з «правової точки зору не може бути й
мови про суверенну Карпатську Україну» [21, с. 354]. На нашу думку, автор тенденційно визначає новий статус Карпатської України, називаючи її «маріонетковою державою», адже «акт став
гідною відповіддю на державно-правовий вакуум, що виник після ліквідації Чехо-Словацької
Республіки» [24], зрештою, її проголошення відбулося легітимно [32]. Доцільно підкреслити,
що нетривалість існування Карпато-Української держави пояснюється нерозв’язаністю української проблеми в міжнародних відносинах наприкінці 30-х років, що й перетворювало її на
розмінну монету в політичній грі провідних європейських держав [22]; по-друге, карпато-українське питання впродовж 1938-1939 років «було не лише окремим елементом чехословацької
передвоєнної кризи, а й важливим об’єктом міжнародних відносин» [3]; по-третє, події в Карпато-Українській державі суттєво вплинули на актуалізацію загальноукраїнської проблеми [3],
надавши динамізму діяльності силам українського національно-визвольного руху; по-четверте,
ліквідація Карпато-Української держави розглядається в сучасній вітчизняній історіографії як
«результат складної геополітичної гри Німеччини, СРСР, Польщі, які не були зацікавлені в існуванні української державності, своєрідного «українського П’ємонту», джерела українського національного руху за незалежність» [22]; по-п’яте, українські історики аргументовано доходять
висновку про Карпато-Українську державу як «пролог» і «провісницю соборної, суверенної
української держави» [22], другий після визвольних змагань 1917-1920-х років [6, с. 25] етап національно-визвольної боротьби за суверенну Українську державу. «Прецедент правонаступництва держави й фермент відродження давали підставу сподіванням на майбутнє за сприятливих
обставин» [23, с. 484]. Проголошення незалежності Карпатської України було «кульмінаційною
точкою українського національного відродження на Закарпатті,… кінцем шляху від підкарпатських русинів до закарпатських українців» [17].
Отже, за роки незалежності сучасна історіографія Карпатської України зробила суттєвий
прорив у комплексному, об’єктивному дослідженні особливостей суспільно-політичного, економічного й культурного розвитку Закарпатського краю.
Проведений історіографічний аналіз дозволяє виокремити і ряд наукових питань, які потребують подальших дослідницьких пошуків.
Потребує детального вивчення питання політичної структуризації українських політичних
партій в умовах чехословацької багатопартійності; соціально-демографічний державно-правовий
аналіз подій після падіння Карпатської України (оскільки основна увага історіографії сконцентрована на національно-політичних аспектах [25]); дослідження Карпатської Січі в площині міжнародного права; детального вивчення потребує питання угорських і польських репресій насамперед проти активних учасників національно-визвольної боротьби на Закарпатті; біографістика
видатних діячів Карпато-Української держави; студій з історії повсякденності закарпатського
краю; продовження праці над систематизованим виданням джерельної бази з історії Закарпаття.
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Стаття надійшла до редколегії 12.02.2016 р.
Василий Ухач
Карпато-Украинское государство в современной отечественной
историографии (избранные аспекты)
В статье освещены подходы современных отечественных историков к вопросу роли
Подкарпатской Руси, Карпатской Украины в политике європейских государств в период
1938-1939 годов. Обобщены подходы ученых о значении провозглашения независимости
Карпатской Украины, ее роли в разворачивании следующих этапов национально-освободительного движения. Выделено круг вопросов, которые требуют дальнейших научных
исследований.
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Carpatho-Ukrainian state in the modern national historiography
(selected aspects)
Completeness of coverage stated scientific subject requires a systematic, objective historiographical analysis closely interrelated aspects: features historical and legal status of Transcarpathia after the First World War and the efforts of Ukrainian land in the process of national identity and unity; the impact of foreign factors on internal political situation of the region; features
of Transcarpathia in Czechoslovakia and the evolution of state-legal status of the land in the
context of the interwar crisis of European Versailles system; the specific formation of the interwar political palette Transcarpathia analysis of ideological and programmatic postulates, in view
of importance for the state processes in the region; Policy autonomous governments and Brodiya
A. Voloshin; forming of genesis, fighting Carpathian Sich and Ukrainian nationalists role in the
development of Carpatho-Ukrainian state; independence of Carpathian Ukraine and its significance for the next stages of deployment of Ukrainian national liberation movement. The article
highlights some of the reported issues.
Historiographical review of the Carpathian Ukraine since independence has allowed to distinguish stages and features research by historians of Transcarpathian region.
It is proved that in 20 years Ukrainian historiography made a significant breakthrough in the
way of an objective study of the Carpatho-Ukrainian state. There is distinguished a list of issues
that need further scientific studies.
Key words: Carpatho-Ukrainian state, Germany, USSR, Hungary, Poland, periodization, modern historiography.
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СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОФЕСІЙНИХ АРМІЙ:
СКОПІТАРІЇ, ПЕТРІНАЛІЇ й АРКЕБУЗИРИ
Вперше в українській історіографії досліджено появу перших підрозділів, озброєних ручною вогнепальною зброєю. Цей період завершив останній етап становлення європейських
професійних армій. Особливу увагу приділено технічним характеристикам зброї, особливостям її застосування, структурі і чисельності підрозділів та їх участі в польових битвах.
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Актуальність теми дослідження полягає у вивченні історичного досвіду останнього етапу
завершення становлення європейських професійних армій – формування перших підрозділів,
озброєних вогнепальною зброєю, і їх застосування в польових битвах. Цей завершальний етап
становлення професійних армій не отримав ще належного висвітлення як в українській, так і в
зарубіжній історіографії, де його розглядають у відриві від проблеми переходу до професійних
армій.
Мета роботи – дослідити появу перших професійних стрілецьких підрозділів, озброєних
ручною вогнепальною зброєю, тактико-технічні можливості цієї зброї й особливості її застосування, а також організаційні і бойові можливості цих підрозділів. В українській історіографії
ця теза не висвітлена зовсім. Побіжно її торкалися Л. Кривизюк [7, c. 369-376], М. Куцин [8, с.
92-97; 9, с. 139-150; 10] та Л. Войтович [2, с. 164-175; 3, с. 64-79] під час постановки проблеми переходу до професійних армій у середніх віках. Зарубіжні дослідники [39, р. 59-105; 23,
р. 36–39; 42, р. 11-41; 45, р. 324-329; 35; 50; 26; 29; 30; 28; 44; 43, р. 198-239; 25, р. 240-265; 16;
40, р. 3-32; 20, р. 176-201; 17; 22; 32, p. 126-154 old; 38] розглядають цю проблему у відриві від
переходу до професійних армій, a priori висуваючи тезу, що саме ручна вогнепальна зброя зумовила такий перехід.
Новизна пропонованого дослідження в сукупному аналізі появи перших підрозділів, озброєних ручною вогнепальною зброєю і їх в еволюцію військової справи та появу професійних
армій.
Недоліки феодального війська, перш за все недисциплінованість і небажання підпорядковуватися єдиному командуванню, а також сепаратизм більших феодалів зумовили пошуки можливостей формування професійного найманого війська. Першим перехідним етапом до професійного найманого війська стали формування сержантів, тобто озброєних і навчених коштом
скарбниці лицарів нешляхетного походження з правом отримання феоду за вислугу, та кондотьєрів, тобто командирів професійних формувань (компаній), які укладали з правителями
міст-держав чи князівств кондотту (договір про найм на військову службу, який регламентував
обов’язки, плату і терміни несення служби). Кондотьєри самі займалися комплектацією, озброєнням і підготовкою своїх формувань. У XV ст. в італійських землях, де на той час сформувалося більше трьох десятків держав, які вели між собою безперервні війни за гегемонію, спірні
території чи торговельні суперечності, компанії (роти) кондотьєрів стали основними військовими формаціями.
Але сержанти і кондотьєри були, по суті, модернізованими лицарськими формаціями, які
носили лицарське озброєння і копіювали лицарську тактику, пристосовуючи її до нових умов,
викликаних появою формацій арбалетників і лучників та поверненням на поле бою піхоти, яка
отримала на озброєння довгі списи та різновиди алебард і захисні обладунки. Крім того, утримання сержантів і кондотьєрів було не дешевше від утримання лицарського війська, лише з тією
різницею, що останні не проявляли сепаратизму. Однак, коли грошові ресурси завершувалися,
кондотьєри зі своїми ротами переходили на службу до більш багатих сюзеренів, нерідко ворогів
своїх попередніх наймачів. Ще однією складовою їх діяльності було намагання захопити в по© Ігор Мацюк, 2016
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лон якнайбільше противників, зрозуміло з елітних верств, викуп за яких, а також усе озброєння,
вартість якого постійно зростала, переходили до переможця. Кондотьєри нерідко свідомо чи несвідомо відмовлялися від повного розгрому противника, берегли свої роти і, відповідно, щадили
суперників, із якими могли невдовзі воювати під тими ж прапорами.
Доходило до того, що окремі прославлені кондотьєри закінчували під сокирою ката. Так
Франческо Буссоне да Карманьола (бл. 1390 – 1432), син простого селянина, капітан-генерал
міланського герцога Філіпо Марії Вісконті, граф Кастельнуово і губернатор Генуї, змушений
у 1424 р. через підозру герцога втікати з Мілану і поступити в 1425 р. на службу до Венеції,
очоливши венеційське військо у війні з Міланом, добившись блискучих перемог, отримавши
в нагороду графства К’ярі і Роккафорте, був заарештований, звинувачений у зраді і, одягнений
у малиновий бархат, із кляпом у роті і скованими за спиною руками, був обезглавлений між
двома колонами п’яццети напроти палаццо дожів. Кат виявися невправним і відрубати голову
вдалося тільки з третього разу. Враховуючи заслуги капітан-генерала перед Республікою св.
Марка, його вдові та дочці була призначена значна пенсія. Тіло кондотьєра на їх прохання було
відправлено в Мілан і поховано в церкві Сан Франческо [21; 19; 4, c. 478].
Такий стан речей спонукав сеньйорів, у першу чергу багаті міські комуни, які очолювали
прагматики-бюргери з багатих купецьких гільдій, до пошуків як скорочення самих найманих
формацій, так і заміни їх іншими. Тому вони підтримували будь-які технічні новинки в областях
озброєння і їх практичне застосування.
Ці пошуки завершилися появою вогнепальної зброї. Твердження про винайдення пороху в
Китаї бл. 618 р. до н. е. помилкове, тільки в 1044 р., за імператора Жень-Цзуні, з’явилася реляція
з описом цього винаходу, а перша достовірна згадка про застосування китайцями вогнепальної
зброї під час оборони Кан-фенг-фу від монголів датована 1232 р. [13, c. 391-392]. Від китайців
через Індію секрет пороху і перших зразків вогнепальної зброї проник до арабів. Араби нібито
вже в 1118 р. застосували перші гармати під час облоги Сарагоси*,2а в 1132 р. уже відливали
кулеврини 4-фунтового калібру [12, c. 197].
З початку XIV ст. вогнепальна артилерія почала з’являтися на озброєнні більшості європейських держав. Однак вона була громіздкою, неефективною в польовій битві і складною для
транспортування. Тому перше застосування ця артилерія знайшла виключно під час оборони та
облоги замків і фортець. Відразу ж розпочалися пошуки конструкцій ручниць, тобто менших
гармат, які можна було би транспортувати й обслуговувати одному воїну. Перші такі ручниці
чи вогневі трубки (feuerrohr) обслуговувалися двома воїнами. Їх ствол був закріплений на довгій дерев’яній жердині. Один воїн за допомогою цієї жердини утримував ствол у потрібному
напрямку, тоді як інший власне робив постріл, піднісши до запального отвору, куди засипався
порох, тліючий ґніт. Перевозилася така ручниця на легких колісних парах [1, c. 319].
Уже в 1364 р. маємо першу інформацію про ручниці, які обслуговувалися одним стрільцем.
Така ручна бомбарда отримала назву скопітус (від лат. Scopitus – прут, різка). Ця ручна бомбарда була схожа на трубку-ствол довжиною 18-20 см, що закінчувалася жердиною з кільцем на
кінці (загальна довжина 50-70 см). Трубка була калібром 13-25 мм. Скопітус носився на шийному ремні, до якого кріпилося його кільце. Під час пострілу його ставили на вилку, закріплену
в передній частині сідла. Вага зброї з вилкою була до 8 кг. Стріляли кам’яними та свинцевими
ядрами, запальний отвір знаходився в кінці трубки біля її кріплення до жердини. Порох запалювався з допомогою палички, прожитку селітрою або ж запаленого ґніту. Дальність стрільби
була невеликою – 15 м, але кулі пробивали навіть комбінований панцир. У 1364 р. влада Перуджі замовила виготовлення 500 таких скопітусів. Під 1381 р. маємо інформацію про підрозділ
скопітаріїв чисельністю 30 стрільців у війську імперського міста Аусбургу. У 1388 р. у війську
іншого імперського вільного міста Нюрнбергу було 48 стрільців [1, c. 319].
Воїни, озброєні скопітусами, зображені на фресці з 1343 р. у монастирі Паоло ді Нери в Лечета, що поблизу Сієни [41, p. 94].
Вдосконалені скопітуси у Франції отримали назву петрінал (petrinal) від poitrine – груди (їх
звично приставляли до сталевого нагрудника). З Франції ця зброя швидко поширилася в Каталонії, Арагоні та Кастилії, а також у німецьких князівствах. В італійських державах петрінали мали
*
Фрідріх Енгельс взяв цю інформацію з дослідження іспанського арабіста Хосе Антоніо Конде (1765–1820) «Історія
панування арабів у Іспанії, написана на основі різних арабських рукописів і мемуарів» (Conde J. A. Historia de la dominacion
de los arabes en Espana, sacada de varies manusritos y memorias arabigas. – T. 1-3. – Madrid, 1820–1821). Але джерело цього
повідомлення, як і праця Х.А.Конде, нам недоступні.

Серія «Історичні науки». 2016. Випуск 25

203

мідні або бронзові трубки довжиною 40-50 см при діаметрі каналу 13-30 мм. Запальний отвір
знаходився збоку під час кріплення трубки до жердини. З XV cт. з’явилася кришка, яка запобігала
висипанню пороху із запального каналу. Трохи пізніше жердина трансформувалася у приклад,
запозичений за формою від арбалета. Запальний ґніт пропитувався селітрою. Стріляв петрінал
свинцевими кулями (на 2,5 мм меншими за діаметр трубки), які загортали в ганчірку. Ефективна
дальність стрільби сягала 15 м. [23, p. 36-39]. За свідченням Пієроні Беллі (1430 р.), кулі пробивали доспіхи і могли звалити двох або ж і трьох чоловік, які були без доспіхів [14, c. 72].
Скопітарії та петріналії були кавалерійськими підрозділами. Вперше ручниці в піхоті застосували чеські гусити в першій чверті XV ст. Їх ручниці мали короткі трубки діаметром
26-33 мм, у таборитів – 15 мм. Враховуючи низьку скорострільність, гуситська піхота вела вогонь, використовуючи польові укріплення у вигляді окопів із брустверами, але частіше – рухомий вагенбург із окованих возів [31, s. 101].
Скопітуси та петріали були недосконалою, ненадійною і малоефективною зброєю. Скорострільність англійських довгих луків і навіть арбалетів переважала їх у рази. Про прицільну
стрільбу з цієї вогнепальної зброї не доводиться навіть говорити. Ефективна дальність також у
10-15 разів поступалася ручній стрілецькій зброї, пробивна можливість ледь дозволяла тягатися
з арбалетами. Крім того, стрільба підносила густий дим, який окутував перш за все власні лави
і заваджав на полі битви. Ще однією проблемою була сильна віддача. Вилка не справлялася з
компенсаціїєю цієї віддачі, а перші спроби замінити жердину на приклад арбалетного типу не
покращили процес стрільби. Однак надія на вдосконалення ранньої ручної вогнепальної зброї
штовхала зацікавлені в її прогресі кола, перш за все міської еліти, до продовження спроб і подальшого фінансування розробок. І потрібно сказати, що ці спроби себе оправдали у подальшому вдосконаленні цієї зброї [1, c. 319-320].
Недосконалість ручної вогнепальної зброї привела до того, що вона використовувалася тільки частково і в парі з давно перевіреними і надійними англійськими луками та арбалетами.
Першою великою битвою, яка довела перевагу вогнепальної зброї, була битва біля Босворту на
завершальному етапі Війни Білої і Червоної рож 22 серпня 1485 р. Цікаво, що більшість дослідників, які описують цю битву, відносять англійські ручниці (фактично, ручні бомбарди, стволи
яких були закріплені на дерев’яній підставці) [6, c. 60-62]) до артилерії [15, p. 151-188].
Ручними бомбардами були озброєні кінні стрільці з армії короля Річарда ІІІ. Вони переміщалися навколо болота, обираючи зручніші позиції для обстрілу противника [43, p. 220-221].
Звичайно, вирішальну роль у битві зіграла низка випадкових обставин, зокрема загибель герцога Норфолка в першій стадії битви [29, p. 325], та підступний удар у спину Вільяма Стенлі
в момент, коли відчайдущна атака короля мало не завершилася загибеллю претендента графа
Річмонда [43, p. 224-225].
Велика віддача ручниць привела до пошуків перенесення її сили на інший, нерухомий предмет. Із цією метою ствол під дулом отримав крюк, який під час пострілу впирався у стіни чи
стовпи. Так з’явилися важкі ручниці, названі в російських землях пищалями. Дальший розвиток
цих гаківниць призвів до появи нового виду ручниці – аркебузи. Назва цієї зброї походить від
цього крюка –Hakenbüche [1, c. 319–320]. Гаківниці не мали дерев’яного ложа, як у скопітасі
та петріналі, вони закінчувалися жердиною – хвостовиком. До цього хвостовика приробили
гострий шип-крюк. Зменшуючи вагу і калібр гаківниці, щоб можна було її використати не тільки під час оборони фортець чи вагенбургу, цей шип вставили у призматичний дерев’яний брусок – приклад. Так з’явилася перша аркебуза. Ця зброя була сконструйована німецькими майстрами. Перша згадка відноситься до 1379 р. [6, c. 60–62]. Вага аркебузи була в межах 3 кг, калібр –
15-17 мм, ефект стрільби – 30–35 м, початкова швидкість кулі – бл. 300 м/с. Згодом дальність
стрільби була доведена до 100 м. У Музеї Війська Польського у Варшаві зберігається аркебуза
XV ст. довжиною 93 см, вагою 3,18 кг і каліром 16 мм [Інв. номер 24221х 22] [50, s. 199]. До
1470 р. ствол аркебузи стали укріпляти в суцільну дерев’яну ложу, яка закінчувалася прикладом.
Перші ложі мали прямі приклади, а ствол кріпився штифтами. Далі з’явилися фігурні приклади,
які забезпечували впирання до плеча. Причому форми прикладів зберегли національні особливості: німецькі, французькі, італійські та іспанські. Запал і надалі відбувався за допомогою ґніту.
Стрілець змушений був слідкувати за ним, а під час пострілу відвертати голову, щоб порох не
обпалив обличчя. Тож про прицільну стрільбу говорити не доводилося.
Близько 1420 р. почалися зачатки гнотового замка, який складався з двоплечового важіля,
на кінці якого в щілину вставляли ґніт. Натиснувши пальцем на спуск (нижнє плече важіля),
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стрілець викликав опускання верхнього плеча (курка) і ґніт падав на поличку з порохом. Цей
спосіб був недосконалим, ґніт часто задувався або викидався з кріплення тиском, який виникав
під час згорання затравленого пороху. Тоді зброярі зв’язали важіль-спуск із пружиною, дякуючи чому гнотовий курок після загорання пороху вертався у попереднє положення. Між 1480–
1500 рр. гнотовий замок отримав другу пружину – ударну. Після того, як спрацьовував спуск,
курок одним ударом опускався на поличку. Так з’явилися ударно-гнотові замки. Близько 1530
р. була винайдена поворотна кришка полички, яка зберігала порох від висипання і намокання [1,
c. 321–322].
На межі ХV–XVI ст. був винайдений колісний замок. Перші ескізи такого замку приведені в альбомах 1500 р. відомого ренесансного митця та інженера Леонардо да Вінчі (1452–1519). Найстаріший екземпляр, виготовлений у відомому зброярському центрі –
Нюрнберзі в 1504 р., зберігається в Музеї армії в Парижі. Колісний замок складається з закріпленого на осі плоского коліщатка з насічкою на краях. Коліщатко має пружину і виступає над
верхнім краєм полички. За допомогою ключа механізм затягували так, щоб звести коліщатко
на три чверті обертання. Перед пострілом курок, у губках якого був закріплений шматок піриту
(залізного колчедану), таким чином, притискався до полички, що пірит лягав на край коліщатка,
натискання на спусковий курок визволяло пружину, і коліщатко швидко оберталося. Під час
його тертя до піриту виникала іскра, від якої запалювався затравочний порох [1, c. 323].
Аркебузи стріляли як із сошки, так і з руки. Зрозуміло, що про прицільну стрільбу і далі не
йшлося, тому ефект давала тільки залпова стрільба. Для цього потрібно було синхронно заряджати зброю і дотримуватися повної синхронізації в бою. У швидкості заряджання, яке в перших
аркебуз вимагало 32 послідовних прийоми, ця зброя значно поступалася лукам та арбалетам. Добре треновані аркебузири могли дати залп через півтори – дві хвилини. Тому аркебузири мусили
прикриватися пікінерами, особливо під час кінних атак. Спочатку співвідношення аркебузирів
із пікінерами в піших ротах складали 1 до 3. З удосконаленням аркебузи до кінця XVI ст. число
аркебузерів зрівнялося з пікінерами. З метою збільшення скорострільності та ефективності вогню
початково аркебузири застосовували тактику, яка отримала назву караколь (від ісп. сaracol –
слимак). Цю тактику вперше запровадив у війні з іспанцями нідерландський полководець Моріц
Оранський (1567–1625) на початку 1590-х рр. Суть цієї тактики полягала в бойовому порядку
аркебузирів глмбиною у 12 шеренг. Зробивши залп, перша шеренга робила повороти направо-наліво і швидко відходила назад, де починала перезаряджати свої аркебузи. У цей час вогонь відкривали наступні шеренги. У такий спосіб не тільки підвищувалася ефективність вогню: можна
було повільно рухатися вперед або ж відступати назад [48, p. 86-102; 24, p. 74-80].
Вдосконалення аркебуз швидко дозволило використовувати їх у кавалерії. Кінні аркебузири
стають звичними вже з початку XVI ст. і повністю витісняють формації скопітаріїв та петриналіїв. У піхотних з’єднаннях аркебузири також починають тіснити лучників та арбалетників.
Однією з перших битв, у якій аркебузири доказали свою перевагу, була битва біля Чериньйоле
8 квітня 1503 р. у ході Неаполітанської війни 1501-1503 рр. між Францією та Іспанією. Іспанським
військом командував Гонсальво Фернандес де Кордова (1453–1515), прозваний Великим капітаном. Він мав досвід воєн з еміром Гранади (1483–1492). Зайнявши місто Чериньйоле з військом
із 4 тис. піхотинців (із них бл. 1 тис. аркебузирів), 1800 кінних латників і 500 легких кавалеристів,
із яких частина теж була акебузирами, іспанський полководець розташував своє військо біля підошви гори, на якій було збудоване місто, використавши глибоку канаву, яку додатково укріпив
бруствером. Французьке військо очолював молодий племінник короля Людовика ХІІ – Гастон де
Фуа герцог де Немур (1489-1512). Його військо мало 500 жандармів (важких латників), 1500 легких кінних латників і 4 тис. швейцарських пікінерів. Недосвідчений полководець відразу ж кинув
своє військо в атаку. На правому фланзі розмістилися жандарми, яких очолив сам герцог, у центрі –
терція швейцарської піхоти, якою командував Шанд’є, на лівому фланзі – Ів д’Алегр із легкою кавалерією. Іспанська піхота розмістилася за валом у 6 батальйонних колонах глибиною в
12 рядів. Кавалерія під командуванням князя Фабріція Колонна зайняла позицію перед валом,
висунувши авангард, яким командував маркіз Дієго де Мендоза. Битва розпочалася залпами
28 французьких бомбард. Іспанці відповідали вогнем своїх 13 гармат. Жоден бік не добився
якогось ефекту. Але в іспанців через необережність вибухнули дві порохові підводи і їх гармати
замовкли. Досвідчений Гонсальво де Кордова зумів швидко опанувати ситуацію. Тим часом іспанський авангард зустрівся з наступаючими жандармами і швейцарцями, не витримав їх удару
і почав відступати. Коні підняли пилюку, яка закрила іспанське військо. Жандарми, пересліду-
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ючи противника, наскочили на канаву, про існування якої не підозрювали, і зупинилися. Герцог
помчав вздовж канави, шукаючи місце для переходу, а в той час аркебузири відкрили вогонь.
Герцог був поранений і впав із коня в канаву, де ледве не потонув. Жандарми, втративши командуючого, і не витримуючи вогню аркебузирів, почали відступати. Швейцарська піхота, яка
підійшла, кинулася атакувати бруствер. Іспанські пікінери та алебардисти відразу ж прикрили
аркебузерів, які продовжували з близької відстані розстрілювати швейцарських пікінерів. Від
цього вогню загинув командир швейцарців Шанд’є і швейцарці теж почали відступати. Гонсальво де Кордова негайно розпочав контрнаступ. Піхота під командуванням Педро де Наварро
перейшла у фронтальний наступ, а кавалерія, оточивши французів з флангів, змусила їх рештки
втікати. Французи втратили від 3 до 4 тис. вбитими і пораненими. Результатом цієї битви було
повне завоювання Неаполітанського королівства, столиця якого здалася без бою [36, p. 186-194;
18, p. 230; 11, c. 24-26; 46, p. 64-66; 37, p. 56].
Остаточно аркебузири довели свою перевагу у знаменитій битві біля Павії 24 лютого
1525 р. Французький король Франціск І із 26 тис. піхоти та 7 тис. кавалерії при сильному артилерійському парку (53 гармати) оточив Павію. Довідавшись про підхід союзної армії генерала
Фернандо д’Авалоса маркіза ді Пескара (1489-1525) чисельністю бл. 23-25 тис. (насправді союзники мали 2,5 тис. латників, 17 тис. пікінерів і 3 тис. аркебузирів), король зосередив основну частину свого війська в парку Мірабелло, північніше Павії. Парк було обнесено стіною.
Французький обоз розташувався в центрі парку навколо мисливського замку. Одна частина
війська займала позиції біля східної стіни. Король із латниками та артилерією знаходився в північно-західній частині парку. Зовні парку, на схід від Павії в районі П’яти абатств розгорнулася
швейцарська піхота, очолена маршалом Анн де Монморансі (1492-1567). Ще 5,5 тис. французів
розташувалися на захід і південь від міста, продовжуючи його блокаду.
Генерал ді Пескара мусив прориватися до Павії з обозом припасів і грошей, бо комендант
генерал Антоніо де Лейва (1480–1536) ледве стримував своїх найманців від бунту. Було домовлено, що сигналом для атаки будуть три холості постріли з гармати з певним інтервалом. Іспанський полководець послав саперів під командуванням капітана Салцедона до західної стіни
парку, імітуючи атаки на фронт французького табору. Сапери вночі зуміли влаштувати пролом
у стіні шириною до 60 м, про який противник до ранку так і не здогадався. Через нього в парк
пройшли основні сили союзників, очолені кузеном полководця Альфонсо Альваресом д’Акіно
маркізом дель Васто (1502–1546). Ці ударні сили складали 3 тис. аркебузирів, 3 тис. пікінерів
і 300 кавалеристів. За ними рухався сам маркіз ді Пескара з 2 тис. латників і 2 тис. німецьких
ландскнехтів, фланги якого прикривали фландрський генерал Шарль де Ланнуа (1487-1527) та
колишній конетабль Франції, принц Шарль де Бурбон (1490-1527), кожен із 300 жандармами.
Битва розпочалася зустрічною сутичкою маркіза дель Васто з французьким загоном Карла
Тірчеліна. Союзники встигли провести в парк артилерійську батарею з 16 гармат, частину кавалерії та піхоти. Тірчелін негайно повідомив короля і загін швейцарців біля східної стіни. Швейцарці, очолені Флорансом, атакували іспанців, захопили батарею, але через відсутність гармашів не змогли її використати. Тим часом гарнізон Павії генерала де Лейве, отримавши сигнал,
вийшов із Павії і відрізав швейцарців де Монморансі. Аркебузири маркіза дель Васто зайняли мисливський замок і французький обоз. Із проходом у парк німецьких ландскнехтів Георга
фон Фрундсберга (1473–1528) між ними і швейцарцями Флоранса зав’язалася жорстока битва.
У цей час король, зібравши цвіт французького лицарства, легко відкинув іспанську кавалерію
і вийшов на галявину до мисливського замку. І тут його кавалерія, яка перекрила можливість
вогню французькій артилерії, сама потрапила під вбивчий вогонь іспанських аркебузирів. Особливо страждали коні, іноді кулі з близької відстані вражали двох вершників. Розгром довершили ландскнехти фон Фрундсберга, який, маючи чисельну перевагу над швейцарцями, перекинув
на допомогу частину своїх підрозділів. Король Франціск І здався де Ланнуа, переможець маркіз
де Пескара отримав кілька ран у сутичці з королівськими жандармами, від яких невдовзі помер.
У цій атаці 3 тис. іспанських аркебузирів розгромили 8 тис. французів. Маркіз ді Пескара втратив близько 500 осіб, втрати французів склали, за різними оцінками, 10–12 тис., більшість із них
загинули від куль аркебузирів [47, p. 139–142; 33, p. 225; 34, p. 30–76; 27, p. 142; 49; 11, c. 45–53].
Як бачимо, ненадійність і дороговизна утримання формацій кондотьєрів штовхали сеньйорів
та верхівку міських комун на подальшу модернізацію війська, яка дозволила би скоротити його
чисельність та вартість утримання. Після появи вогнепальної артилерії пішли технічні пошуки
розробки ручної вогнепальної зброї. Незважаючи на недосконалість перших її зразків – руч-
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них бомбард, ручниць, скопітусів і петріналів, які поступались англійським лукам і арбалетам,
з’явилися перші формації скопітаріїв та петріналіїв. Ці формації довели свою ефективність у
битві біля Босворту на завершальному етапі Війни Білої і Червоної рож 22 серпня 1485 р. Подальші пошуки привели до появи аркебузи і формацій аркебузирів, які після битви біля Павії
24 лютого 1525 р., стали основними формаціями піхоти більшості європейських країн. Масове
використання ручної вогнепальної зброї розпочало новий етап еволюції військової справи.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АРМИЙ: СКОПИТАРИИ, ПЕТРИНАЛИИ И АРКЕБУЗИРЫ
Впервые в украинской историографии исследовано формирование первых подразделений, вооруженных ручным огнестрельным оружием. Этот период знаменовал последний
этап становления европейских профессиональных армий. Особенное внимание уделено
техническим характеристикам оружия, специфике его применения, структуре и численности подразделений и их участия в полевых сражениях.
Ключевые слова: огневые трубки, скопитус, скопитарии, петринал, петриналии, ручные бомбарды, аркебузы, аркебузиры.
Ihor Маtsiuk
FORMATION OF ЕUROPEAN РRОFЕSSIONAL АRMIES: SКОPITARIES, PЕТRINA
LIES AND АRQUEBUSIERS
First in Ukrainian historiography investigational fpparance of the first subsections, armed
a hand choothing-iron. This period was completed by the last of peat-time of becoming to the
European professional armies. The special attention is spared technical descriptions of weapon,
features of its application, structure and quantity of subsections, and them in the field battles.
Key words: fire tube, skopitus, skopitaries, petrinal, petrinalies, hand bombard, arquebus, arquebusiers.
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ПОХОДЖЕННЯ «МЕТЕРЕОЛОГІЧНОЇ МАГІЇ»
В СЛОВ’ЯНСЬКОМУ РУКОПИСІ XVI СТ.
Стаття присвячена одній із найменш досліджуваних сторінок історії релігійних уявлень серед слов’ян культурного середовища Slavia Orthodoxa, зокрема трансформації
тюркських шаманських практик. На основі рукописного документу XVI ст. здійснено спробу реконструювати походження магічної практики «метеорологічної магії» серед східних
слов’ян. У статті прослідковано походження ритуалу для зміни погоди. Доведено вплив
тюркської культурної традиції на слов’янську рукописну пам’ятку.
Ключові слова: «метеорологічна магія», камінь яда, тюркські племена, слов’янські
рукописи.

Незвичні та несподівані знахідки завжди викликали в людини зацікавленість. Камінь, який
неочікувано знаходили в нутрощах тварини, особливо в печінці, шлунку або матці, у давнину
привертав неабияку увагу тих, хто його там виявив. У принципі знайти камінці у шлунку домашньої птиці чи тварини – це не така вже й велика рідкість, але якщо така знахідка виявлялася
в нутрощах тварини, котрій приписують магічні властивості, – це не лишалося поза увагою.
Того, хто знаходив такий камінь, не цікавили механізми формування конкременту в тварині,
адже куди значиміше було дізнатися для чого його можна використати. Зрештою про властивості цього незвичного предмету можна було лише здогадуватися.
Також варто згадати, що такого роду камінці були описані в рукописних травниках XVIIXVIII ст., де їх записували як «курячий, ластовик, орловик» [8, c. 351-352]. Їх назви відсилають
до тих тварин чи птахів, у нутрощах тварин, яких вони були виявлені. Відповідно до особливостей кожної з цих живих істот у міфологічному та фольклорному спадку, можна встановити
і властивості виявленого конкременту. У кожному регіоні зміст легенд щодо них був різним
залежно від способу виявлення цих камінців.
Уперше кириличний текст, у якому було виявлено докладний опис магічних властивостей
подібного каменю, датується XVI ст. Єдиний учений, що розглядав його походження був російський славіст А. Турилов. Він запропонував гіпотезу, що ця пам’ятка має західноєвропейське
походження. У нашій статті буде здійснена спроба спростувати цей погляд і довести, що вище
згаданий магічний текст має тюркське походження, оскільки тісно пов’язаний із тюрками, що
проживали на території Великого Князівства Литовського.
Наприклад, питання розселення тюркського етносу на території Волині, що входила до Великого Князівства Литовського, розглянув у своїй студії М. Якубович [12]. Досліджуючи відносини татар і місцевого населення ΧIV – XV ст. він дійшов висновку, що вони були унікальними.
Починаючи з часів Золотої Орди, які були визначальним етапом в історії тюркських народів
[5, с. 113-114], татари почали емігрувати на землі Великого Князівства Литовського, це території сучасної Литви, Білорусі та України. Перші поселення татар з’явилися на цих землях
ще в 1397-1398 рр. завдяки діяльності князя Вітольда. Саме він надав притулок прибічникам
Тохтамиша – кипчацького хана, який перебував у конфлікті з Тамерланом [6, с. 263]. Окрім
татар із Кримського ханства сюди були переселені громади караїмів тюркського походження.
Також існує велика кількість інших досліджень пов’язаних із розселенням тюркського етносу
на території Великого Князівства Литовського. Про більшість із них згадує М. Якубович [12,
с. 186-187].
У книзі «Отреченное чтение в России XVII–XVIII веков» (2002 р.) російський славіст
А. Турилов опублікував унікальну знахідку, а саме слов’янський рукопис XVI ст., назвавши
його інструкцією з «метеорологічної магії» [9]. Знайдений текст нині зберігається в державному архіві Швеції, у сховищі замку Скуклостер. Нині він перебуває в колекція «Польські та
руські листи» (Лист № 352). Цей учений дає такий опис документа: «На вигляд це характерний
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для діловодства канцелярський папір, що був написаний у Великому Князівстві Литовському,
який нічим не відрізняється від інших паперів, що пов’язані з діловодством. Листок має розмір
32,6 х 11,2 см. Текст займає дві з половиною сторінки з чотирьох. Почерк, яким написаний
магічний листок, у документах фонду більше ніде не зустрічається. Список датується досить
надійно, а саме XVI ст.» [9, с. 535]. Якщо бути більш точним, то А. Турилов відносить його до
1540 р., спираючись на те, що масив документів, де була виявлена ця рукописна пам’ятка, датуються саме цим роком. Для нас походження документу і шлях, яким він потрапив до Швеції, не настільки важливий. Це детально описано в книзі «Отреченное чтение в России XVII–XVIII веков».
Мова тексту визначається як «проста». Варто згадати, що дискусії навколо «простої мови» XVIXVII ст. ведуть і сьогодні. Автор цього магічного листка вірогідно був канцелярським писарем
із хорошим почерком, що спростило прочитання тексту. На думку А. Турилова, він був білорусом. Завдяки старанням цього російського вченого нам доступний оригінальний зміст вказаної
пам’ятки.
На жаль, її текст зберігся не дуже добре, але все ж нам відомий весь зміст документу. Втрачено лише декілька його фрагментів: «Папір в деяких місцях мокрий, чорнила дуже сильно розпливлися, так що текст місцями скоріше вгадується, ніж зчитується. Останній рядок, що знаходиться на згині паперу, майже не зчитується. Окремі фрагменти відновлені за контекстом», – пише
А. Турилов [9, с. 535-536].
Він визначає жанр тексту як записку «на паметь». Швидше за все її давали людині в довготривалу мандрівку, або особі, яка виконувала якесь доручення з доставки інформації, для того щоб негода не сповільнювала її рух. У тексті йдеться про камінь, який можна знайти в нутрощах тварини
чи птаха, неважливо яких: домашніх чи диких. За ним камінь, який був вилучений із нутрощів,
треба було розмістити в залитому кров’ю сечовому міхурі птаха або тварини, з якої був вилучений
камінь. Зберігати магічний предмет потрібно було в крові постійно, навіть якщо вона згусне.
Перед початком чарування камінь слід було вийняти із міхура та обтерти хустинкою від крові. Для того, щоб викликати дощ, такий магічний предмет потрібно опустити у воду – річку,
колодязь, озеро, але не в посудину з водою. Коли він знаходився у воді, його не можна було
випускати із рук, а кожне занурення спричиняло до появи однієї хмарини. Коли хмар на небі
ставало достатньо для того, щоб почався дощ, магічний камінь потрібно було помістити назад
до міхура для подальшого зберігання. Якщо необхідно було викликати довготривалий і сильний
дощ із градом або снігом, то його треба було тримати в хустині разом із льодом, стежачи, щоб
полотно не висохло.
Також за допомогою елементарних додаткових маніпуляцій можна було керувати рухом
хмар і спрямовувати негоду туди, куди потрібно відповідній особі. У тексті, що опублікував
А. Турилов, детально описано епізод застосування каменю кінним подорожнім. Якщо потрібно,
щоб дощ ішов у нього за спиною, а спереду була хороша погода, камінь необхідно вийняти із
міхура і перев’язати ниткою посередині, прикріпивши до стремена. Передню частину каменю
слід було нагріти на вогнищі, а до його задньої частини прив’язувалася волога хустина. Для
того, щоб викликати дощ перед подорожнім усе потрібно було зробити навпаки [9, с. 536-537].
Якщо була потреба викликати хорошу погоду і протримати її протягом декількох днів, то камінь
рекомендувалося закопати в землю на глибину трьох пальців, а над ним розпалити невелике
багаття. Водночас варто було стежити, щоб камінь не згорів і не розколовся на шматки. Коли ж
він нагріється, то дощ повинен закінчитися. Після цих маніпуляцій його варто було покласти в
міхур, де є свіжа кров, щоб остудити. Також текст вказує, що лише завдяки крові камінь зберігає свої магічні властивості. Для того, щоб викликати сильний вітер чи бурю, камінь необхідно
було перемотати навхрест, а потім прив’язати його до палки і, будучи на коні, розмахувати ним.
Якщо ж розпочалися неочікувані дощі, які заважають мандрівнику, камінь потрібно було погріти біля багаття, тримаючи його в руках. Абсолютно в усіх цих випадках камінь мав магічну
силу впливати на погодні умови в радіусі трьох-чотирьох кілометрів.
Окрім цієї рукописної пам’ятки кириличного письма, А. Турилов наводить історію із судовою справою 1718 р. донського козака Ємельяна Щадрина, зробив спробу застосувати подібний
ритуал, але йому це не вдалося [9, с. 534-535]. Є підстави для твердження, що Ємельян Щадрин,
котрий запозичив цей ритуал із практики шаманів чи знахарів ногайців, які проживали неподалік від донських козаків.
Окремо варто розглянути практику метеорологічної магії в середовищі тюркських племен. Найдокладніші свідчення щодо цього можна віднайти в записах арабських істориків та мандрівників.
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Спочатку звернемося до свідчень арабських істориків, котрі описували життя і побут середньовічних тюрків. Так, Ібн аль-Факіха аль-Хамадані (Х ст.) у розділі «Про тюрків, про їх
краї і про чудеса в цих краях» книги «Абхар аль-Булдан» пише: «Одним із чудес землі тюрків
є каміння, за допомогою якого вони викликають дощ, сніг, град і багато чого іншого, що вони
забажають. У них це каміння отримало дуже вагоме значення, воно дуже розповсюджене. Цього
ніхто із тюрків не заперечує. Особливе значення воно має при дворі тукузгузів (Токуз Огузів)»
[2, с. 183]. Це дає підстави говорити про практичне застосування «метеорологічної магії» у Середні віки в середовищі тюркської знаті. Сюди також можна віднести свідчення мандрівника
аль-Біруні (ІХ-Х ст.), котрий подає досить скептичні свідчення про магічний камінь: «Один тюрок якось приніс мені камінь, котрий викликає дощ, він думав, що я зрадію такому подарунку»
[1, с. 139].
Нам вдалося встановити, що назва такого каменю у тюркських племенах була схожою, дьяда/
яда/сата/джайташ/йәй таш. Щодо їх походження, то, наприклад, учений С. Малов вважає,
що дьяда/яда/сата/ – це запозичення із авестійського дьата (чарування), новоперського дьата
(чаклун) [7, с. 154]. З такою думкою погодився інший дослідник давньої тюркської релігійності
В. Басилов [3, с. 18]. Іншої думки дотримується сучасний етнограф К. Яданова, котра вважає, що
цей термін має суто тюркське походження, а його корінь «Jaa – йти (про дощ, град, сніг)», тісно
пов’язаний із словами, котрі позначають дощ, зливу, сніг або будь-які інші опади. Наприклад,
jааш, jаңмыр – дощ, злива; jаңмырла – лити [11, с. 262-263].
Існує два види каменів «яда». Один із них має назву «яда таш». Це камінь округлої форми,
розміром із куряче яйце, білого кольору або ж прозорий, що можна знайти в горах або серед
лісу. Російський етнограф К. Яданова ототожнює його з гірським кришталем, спираючись на
усні свідчення одного із жителів Алтаю [11, с. 264]. Інший різновид каменю «яда», – той, що нас
цікавить, видобувається із нутрощів людини, тварини (вівці, зайця, корови) або птиці (курки чи
гуски). Такий камінь вважався більш дієвим у його магічних властивостях, ніж камінь, що, наприклад, був знайдений у горах чи лісі.
На думку дослідника тюркського, алтайського і монгольського шаманизму Дж. Бойла, застосування каменю «яда» – це частина практики шаманського ритуалу, яка була відомою серед
тюркських та монгольських племен. Він зазначає, що до монголів ця практика потрапляє саме
від тюрків [4, с. 342]. Шаманський спосіб викликання дощу був досить поширений серед архаїчних культур, а його деякі елементи збереглися і до сьогодні у християнських, буддійських та ісламських ритуалах, що також спроможні викликати дощ під час засухи. Застосування магічних
каменів у цьому процесі не рідкість.
За Дж. Фрезером, на теренах Західної Європи застосування «прихованого каменю дощу» для
викликання опадів було притаманним британським кельтам та піктам. Джерелом інформації стали їхні легенди. Це чи не єдині дані про подібну практику «метеорологічної магії» в Європі [10,
с. 116]. Отже, застосування каменю «яда» для потреб «метеорологічної магії» за доступними джерелами простежено лише у східних слов’ян, тюрків, монголів та деяких китайських племен.
Дж. Бойл наводить дві версії походження цієї магічної практики. Першу він виводить зі
свідчень історика Гардізі (ХІ ст.), хоча, швидше за все, наведена нижче історія була описана
арабським географом Ібн аль-Мукаффою (VIII ст.), котрий був зороастрійцем. Вона оповідає,
що виникнення каменю «яда» започатковується після закінчення всесвітнього потопу, коли
Ной розділяв між своїми синами ще незаселені землі. Території, де пізніше житимуть тюрки,
слов’яни, а також біблійні землі Гога і Магога аж до Китаю, були надані у володіння Яфету.
Ной попросив Бога навчити Яфета заклинанням, що викликають дощ. Коли Бог навчив Яфета
цим чарам, син Ноя, щоб не забути магічні слова, які були сказані Богом, записав їх на камені,
і прив’язав його до шиї. Дощ міг починатися будь-коли і будь-де, після того як тільки Яфет
прочитував записані слова. Якщо ж він клав камінь у воду і потім цю воду давав пити хворим
то кожен із них швидко одужував. Із часом цей камінь був переданий нащадкам Яфета – Гуззу,
Халаджу та Хазару. Спершу ним володів Гуззу. Але питання, кому ж повинен належати камінь,
призвело до суперечок між братами. Вони закінчилися тим, що було вирішено кинути жереб і,
таким чином, визначити власника каменю. Перед цим дійством Гуззу взяв дуже схожий камінь і
вирізав на ньому такі ж самі слова. Він носив його із собою, а справжній камінь із заклинанням
сховав. У зазначений день цей камінь дістався Халаджу, котрий саме так був обманутий Гуззом,
оскільки отримав підробку [4, с. 345-346]. На думку Гардізі, застосування каменю «яда»/«яда
таш» отримало поширення лише серед тюрків, землями котрих володів Гуззу.
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Існує ще одна легенда, яка для нашого дослідження значно значиміша, оскільки в ній ідеться про вилучення магічного каменю у тварин. На думку Дж. Бойла, вона давніша, ніж та, яку
наводить Гардізі. Вперше вона зафіксована в роботі географа ХІІІ ст. Якута Хамаві, котрий
переказував її зі слів Абу-л-Аббас Іса ібн Мухаммад аль-Марвазі, який жив під час правління
сасанідського правителя Ісмаїла ібн Ахмада (892-907 рр.). Легенда розповідає, що далекий предок невідомого гуззького хана розказав мандрівнику Абу-л-Аббас Іса ібн Мухаммад альМарвазі, коли той посварився із своїм батьком, вирушив у подорож на схід і прибув до країни, де жителі сказали йому, про неможливість проїзду, оскільки дорога впирається в гори.
«Сонце, – сказали вони, – встає саме за цією горою, і воно настільки близько до землі, що ніщо
не може сховатися від спеки». Тоді нащадок правителя спитав: «Чи живе хтось за горою, якісь
люди або тварини?». Йому відповіли: «Так». Тоді він поцікавився: «Як же вони можуть жити в
умовах, які ви мені описали?». Люди відповіли: «Щодо людей, то вони живуть у норах, які мають дуже велике розгалуження під землею і в горах. Коли сходить сонце, тоді вони ховаються
у свої нори і печери та сидять там доки сонце не сховається. Щодо тварин, то вони підбирають
камінці, про які вони мають сакральне знання. Вони впевнені, що коли тварина бере в рот такий
камінь та ковтає його, то вона може керувати погодою і хмарами на небі, що у неї над головою,
викликаючи тінь та дощ, що захищають їх від сонця». Після цього мандрівник увійшов у цю
країну, що була за горою і побачив, що там усе саме так, як йому розповідали. Він та його супутники напали на тварин, зібрали магічне каміння і взяли його із собою скільки могли. Після
цього вони повернулися назад у свої землі, де стали використовувати це каміння, щоб викликати
дощ, сніг та град [4, с. 346].
На нашу думку, ця легенда найкраще пояснює походження каменю «яда» і його особливих
властивостей, які описані в слов’янській пам’ятці. Зв’язок магічної практики з камінням «яда» і
легендою був втрачений. Це підтверджується результатами сучасних етнографічних досліджень
тюркських народів, оскільки в них немає жодної згадки про джерело походження традиції «метеорологічної магії». Єдині свідчення, які наводить К. Яданова: «Яда тварини буває в матці худоби. Це означає, коли обробляти тушу тварини потрібно вийняти із матки камінь та висушити
його. Після цього здійснюють особливий обряд із заклинаннями. Це зовсім інший камінь, ніж
камінь яда таш. Для того, щоб активувати цей камінь, потрібно покласти його у воду, тоді йтимуть дощі й може бути потоп, якщо ж вийняти камінь і не загорнути його в тканину, то дощ не
перестане йти» [11, с. 192]. З цього зрозуміло, що магічний камінь, який, приміром знаходять
у горах, зокрема Алтайських, не є тотожним тому каменю, що знаходять у нутрощах тварини.
Наступна інформація мешканців Алтайського регіону містить свідчення про вилучення каменю «яда» із молозива зайця. За нею, цей камінь можна вилучити лише в останні роки життя
зайця з його шлунку. Водночас обов’язково, щоб він був у молозиві, де його й потрібно зберігати [11, с. 193].
Окрім цього, існують історичні свідчення про використання каменю «яда» під час битв. Заслуговує на акцент уваги те, що часто практики «метеорологічної магії» шкодила тим, хто її
застосовував. Наприклад, мандрівник Абу-л-Аббас Іса ібн Мухаммад аль-Марвазі розповідає
про те, як Ісмаїл ібн Ахмад переміг у битві тюрків-язичників [4, с. 347]. Не зважаючи на те, що
тюрки викликали страшну бурю з градом і снігом, подув вітер, який погнав хмару в бік їхнього
ж табору, спричинивши там велику шкоду. Що змусило тюрків розбігтися. Ісмаїл ібн Ахмад
пояснив це втручанням Аллага, який нібито був на його боці. Подібних випадків застосування
каменю «яда» у практиках «метеорологічної магії» під час битв існує багато, докладно описані
Дж. Бойлом. Він вказує, що серед племен монголів ця практика прослідковувалася значно рідше, ніж серед китайських племен, що жили поруч із монголами. Також цей дослідник зазначає,
що нині камінь «яда» найчастіше використовується серед бурятів [4, с. 347-348].
Підсумовуючи вище наведені дані до висловленого нами припущення, що слов’янський рукописний текст XVI ст. мав тюркське походження можна зробити такий висновок. На нашу
думку, застосування каменю «яда» бере свій початок із легенди подорожі тюркського принца
до магічної країни, де він силою забирає особливі камінці із нутрощів тварин, а після цього
вона поширюється в середовищі його народу. Після походів Вітольда на територію Кримського
ханства, цей князь розселив тюрків на території Великого Князівства Литовського. На нашу
думку, саме тоді використання каменю «яда» могло з’явитися в середовищі східних слов’ян.
Це ілюструє документ, який виявив та інтерпретував А. Турилов. Тому можна стверджувати,
що це оригінальний, а не перекладний текст із західноєвропейського ареалу, як припускає цей
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російський славіст. В описаному нами тексті міститься тюркська шаманська практика зміни погоди, яка була трансформована у своєрідний порадник для мандрівників, написаний у XVI ст.
слов’янізованим тюрком.
Додаток
«Камінь для викликання дощу та вітру. Інструкція з метеорологічної магії в давньобілоруському записі XVI ст. [8, с. 539-541]; переклад сучасною українською мовою В. Щепанського.
На пам’ять. Як потрібно використовувати камінь, що будь-яким чином вийнятий із якогось
звіра чи птаха.
Відразу після того, як камінь буде витягнуто його потрібно покласти в сирий необроблений
міхур, звіриний або пташиний, заливши кров’ю, так само звірячою чи пташиною кров’ю. Постійно зберігати в тій крові, якщо кров і засохне – це не важливо.
А якщо потрібно дощ викликати, тоді треба вийняти той камінь із крові, ретельно витерши
ганчіркою. Вимочити його у воді – у річці або в озері, або в колодязі, тільки не в посудині. І
не можна його з рук випускати, лише тримаючи в руках опускати у воду стільки разів, скільки
потрібно викликати дощових хмар. А коли хмара почне з’являтися – вийняти і прибрати назад.
А якщо потрібен затяжний дощ і холод, тоді потрібно камінь загорнути в мокру хустину з льодом і тримати його так, щоб хустина не висихала. Тоді і дощ, і сніг, і град буде.
А якщо комусь, хто зібрався в дорогу, потрібно, щоб дощ ішов позаду нього, а попереду
сухо було, тоді потрібно камінь той, вийнявши з крові, добре обтерти і перев’язати посередині
ниткою або чимось іншим, і прив’язати до стремена біля ноги. Ззаду прив’язати до нього мокру
ганчірку, втричі або вчетверо складену. А з переднього боку потрібно його ретельно витерти і
нагріти на вогні. Тоді позаду йтиме дощ, а попереду буде сухо. А якщо хочеш, щоб дощ був попереду, а сухо – позаду, тоді потрібно камінь обернути.
А щоб взагалі дощу не було, тоді камінь потрібно закопати в землю на три пальці, зверху
землею засипати і вогонь малий розпалити, щоб земляний горбик зігріти. За вогнищем потрібно
стежити, щоб камінь не згорів. І коли камінь зігріється – дощ скінчиться. А потім з-під землі
той камінь дістати, добре ганчіркою обтерти, і знову в міхур свіжий покласти, і залити свіжою
кров’ю будь-якого птаха чи звіра і залишити до наступного разу, бо кров має магічну силу.
А якщо потрібен сильний вітер, тоді камінь, вийнявши з крові, треба ретельно ганчіркою витерти, після чого потрібно міцно начетверо ременем перев’язати, але весь не закривати. Далі потрібно прив’язати камінь на палицю чи посох, і на коні скакати по полю, і розмахувати каменем
в усі боки – тоді вітер буде.
А якщо вітер перестає, а потрібен ще сильніший, тоді потрібно камінь прив’язати там, де він
за вітром буде розгойдуватися, або в руці тримати і махати ним безупинно – тоді можна і бурю
викликати.
А якщо дощі підуть неочікувані, тоді той камінь, вийнявши й обтерши ганчіркою, гріти біля
вогню (втрачений фрагмент) буде достатньо. Тоді сніг (втрачене слово) дощ (втрачене слово).
Камінь у всіх зазначених випадках має силу в усіх чотирьох боках на три милі – і сухо, і мокро,
і вітри... (тут текст обривається).
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Виталий Щепанский
Происхождение «метеорологической магии» в славянской рукописи XVI в.
Статья посвящена одной из наименее исследованных страниц истории религиозных
представлений среди славян культурной среды Slavia Orthodoxa, в частности трансформации тюркских шаманских практик. На основе рукописного документа XVI в. предпринята попытка реконструировать происхождения магической практики «метеорологической
магии» в среде восточных славян. В статье прослежены происхождения ритуала для изменения погоды. Доказано влияние тюркской культурной традиции на славянский рукописный памятник.
Ключевые слова: «метеорологическая магия», камень «яда», тюркские племена, славянские рукописи.
Vitalii Shchepanskyi
The origin of «meteorological magic» in Slavic manuscripts
XVI centery
This article is devoted to one of the least studied pages of the religious beliefs of Slavs cultural
environment Slavia Orthodoxa, including the transformation of Turkic shamanic practices. Based
on a handwritten document XVI centery. An attempt to reconstruct the origin of magical practices
«meteorological magic»»among the eastern Slavs. The article followed the ritual of origin for
weather changes. The influence of Turkic cultural traditions of the Slavic manuscripts. Reconstructed possible impact on the formation of legends notions of ritual weather changes with the
help of magical stones. Based on handwritten material reproduced clear instructions in applications stone «Jada». Also, the article suggested the emergence of environment Turic handwriting,
who lived among the eastern Slavs.
Key words: «Meteorological magic», stone «Jada», Turkic tribes, Slavic manuscripts.
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Когнитивный диссонанс «демократического»
империализма: национальная политика Российского
правительства А. В. Колчака на Северо-Западе
В статье проанализировано национальную политику «белой» всероссийской верховной
власти в Северо-Западном регионе антибольшевистской борьбы. Демократическая по риторике, но имперская по сути, указанная политика вызвала эффект когнитивного диссонанса среди региональных «белых» вождей, подорвала доверие к ним правительств Финляндии, Латвии, Эстонии, что обусловило катастрофу «белого» Северо-Западного фронта.
Ключевые слова: национальная политика, непредрешенчество, Колчак, Северо-Западная армия, Финляндия, Эстония, Латвия.

Постановка проблемы. В контексте политики декоммунизации, проводимой Украиной после победы Евромайдана, особую актуальность приобретает изучение исторического опыта национальной политики «иной России», то есть тех российских правительств и режимов, которые
противопоставили себя тоталитарной политике и практике большевизма, но, как распорядилась
история, не сумели создать общий победоносный антибольшевистский фронт с возникшими на
территории бывшей Российской империи после краха самодержавия национальными государствами, автономиями и движениями.
Анализ последних исследований и публикаций. При накопленной обширной историографии, посвященной антибольшевистскому движению, деятельности его идейных центров и государственно-политических институтов, национальная политика российских антибольшевистских
правительств, в её противоречивой целостности и динамике, до сих пор остается малоизученной
отечественной и зарубежной политико-исторической наукой. Это связано, с одной стороны, с
недооценкой реального и потенциального влияния их доктринального опыта (как «исторически
проигравших» [1, c. 289]) в современной идеологической борьбе на постсоветском пространстве
и в глобальном масштабе, а, с другой, – с отсутствием особого интереса к данной проблематике
в современной российской историографии, где её специализированным исследованием занимаются, главным образом, ученые из числа представителей национальных меньшинств Российской Федерации (Д. А. Аманжолова, А. Г. Гатауллин, Д. Р. Зайнутдинов, Т. Ю. Красовицкая,
И. Р. Тагиров и др.) [2; 3; 4; 5]. В целом же современная российская историография склонна
игнорировать или существенно недооценивать роль национального фактора, в частности финляндского и эстонского, в ходе и исходе Гражданской войны в России 1917-1922 гг.
Некоторые исследователи, абстрагируясь от имеющегося массива исторических фактов, пытаются дать унифицированную оценку национальной политики белогвардейских режимов, игнорируя их качественные, порой кардинальные, отличия в этой сфере [3; 6].
Авторы ряда современных фундаментальных исследований, посвященных событиям Февральской революции в России, большевистского переворота и последовавшей за ним Гражданской войны (А. П. Гриценко, О. В. Козерод, С. В. Кульчицкий, В. А. Савченко, В. Ф. Солдатенко, Я. Ю. Тинченко (все – Украина), К. М. Александров, Я. А. Бутаков, В. Д. Зимина, А. Б. Зубов,
Н. Д. Карпов, Е. М. Миронова, А. С. Пученков, А. И. Ушаков, В. П. Федюк, В. Ж. Цветков,
С. В. Волков (все – Россия), Дж. Смел (Великобритания), Э. Кронер (Нидерланды), П. Кенез,
Р. Пайпс, А. Рабинович (все – США), в той или иной степени касались различных аспектов национальной политики российских антибольшевистских режимов, однако лишь в целях раскрытия других проблемных тем указанного исторического периода
Выделение нерешенных ранее частей поставленной проблемы. Особый интерес в этом
плане представляет изучение национальной политики «белой» России в Северо-Западном регионе антибольшевистской борьбы, поскольку в отличие от территорий Урала, Сибири и Дальнего Востока, где правительство Колчака сталкивалось лишь с национально-автономистскими
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движениями, в указанном выше регионе в результате крушения Российской империи образовались новые независимые государства с сильным национальным самосознанием (Финляндия,
государства Балтии), которые в кратчайшие сроки, с помощью западных держав, сформировали
собственные регулярные и боеспособные армии, нанесшие поражения местным большевикам и
численно значительно превосходившие действовавшие на Северо-Западном фронте силы российских белогвардейцев. Поэтому Северо-Запад стал своего рода полигоном для оценки практической эффективности национальной политики «белой» всероссийской верховной власти на
международном, региональном и местном уровнях.
Цель статьи – на основе междисциплинарного подхода дать анализ исторических предпосылок и идейных основ национальной политики антибольшевистского Российского (Омского)
правительства адмирала А. В. Колчака, показать конкретные механизмы, противоречия и драматические результаты указанной политики на примере Северо-Западного региона, обосновать
феномен когнитивного диссонанса в руководстве Белого движения по вопросу самоопределения народов бывшей Российской империи.
Изложение основного материала исследования. Лозунг «Единая и неделимая Россия» коренится в унаследованной самодержавием с времен ордынского владычества Московией традиции нераздельности власти и собственности в руках суверена – монгольского хана, а затем,
после свержения его власти (1480 г.) – московского царя [7, c. 61-76, 91-100].
После падения Византии востребованная Иваном III мессианская идея «Москва – Третий
Рим» была истрактована идеологическим аппаратом Московского государства в геополитическом духе: «Идея хранить христианские ценности вылилась в идею хранить территорию. [...]
Эта инверсия мессианства целенаправленно насаждалась самодержавием, церковью, государственной системой образования» [4, c. 350]. Статья 1 Основных государственных законов Российской империи, введенных в действие императором Николаем II 23 апреля 1906 г., провозглашала Россию «единой и неделимой» [8].
Понятие «национальная Россия» после завоевания Эстляндии, Курляндии, Правобережной
Украины, Литвы, Финляндии, большей части Польши, Кавказа, Средней Азии становилось всё
более размытым и призрачным. По сути единственной реальной скрепой для удержания в имперском формате разнополюсных по социально-экономическому положению сословий и разновекторных по исторической генетике, цивилизационной и конфессиональной принадлежности
национальностей Империи оставалась сама царская власть, с падением которой «выпадал замковый камень, и вся арка разваливалась» [9, c. 309].
Временное правительство, ставшее у кормила власти в результате Февральской революции,
фактически попало в ловушку господствовавшей в думских кругах концепции легитимизма, т.е.
преемственности де-юре от самодержавия, подтвержденной актами отречения от престола Николая II и его брата Михаила. Олицетворением этого стал как бы олицетворявший незыблемость
деперсонифицированной революцией верховной власти лозунг «единой и неделимой России».
Контуры будущей национальной платформы «белого» движения были намечены ещё в ноябре
1917 г. на основе согласования позиции послов российского Заграничного дипломатического корпуса (РЗДК), оказавшихся оторванными от Центра после Октябрьского переворота в Петрограде,
став «дипломатами без правительств». Уже 28 октября 1917 г. (ст. ст.) в письме посла России в
США Б. А. Бахметьева послу России во Франции В.А. Маклакову впервые появился термин «национальная Россия». А в середине ноября 1917 г. Б. А. Бахметьев уже четко сформулировал свою
позицию (нашедшую консолидированную поддержку РЗДК), предвосхитив колчаковско-деникинскую политику непредрешенчества. Он считал необходимым оставаться на «символической» национальной платформе, не определяя заранее и не конкретизируя тех форм, в которые выльется окончательная победа над большевиками» [10, c. 194]. Однако само толкование термина «национальная
Россия», кроме его четко выраженной антибольшевистской направленности, оставалось прерогативой надлежащей восстановлению на принципах народоправства законной росийской власти.
В конце 1918 г., при активном содействии РЗДК, в Париже из числа видных российских государственных, общественных и дипломатических деятелей, поддержавших Белое дело, было
создано Русское политическое совещание (РПС) под председательством первого главы Временного правительства князя Г. Е. Львова (действовало до июля 1919 г., т. е. до признания колчаковского правительства другими «белыми» правительствами и фронтами). Однако фактическим
руководителем РПС стал бывший министр иностранных дел Российской империи в 1910-1916 гг.
С. Д. Сазонов, утвержденный Колчаком в январе 1919 г. министром иностранных дел Российско-
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го (Омского) правительства. Придерживаясь позиции непредрешенчества, РПС всячески демонстрировало приверженность идее «единой и неделимой России», видя «спасение русской демократии и революции» с помощью держав Антанты. Особую позицию в РПС занимали социалисты
Б. В. Савинков и Н. В. Чайковский, допускавшие признание права народов бывших «национальных окраин» на самоопределение исходя из интересов «национальной России», однако их мнение не оказало принципиального влияния на позицию верховного правителя и его заместителя
А. И. Деникина [11, c. 374-375].
Исторический анализ свидетельствует в пользу того, что верховные белогвардейские вожди
(М. В. Алексеев, Л. Г. Корнилов, А.В. Колчак, А.И. Деникин, П. Н. Врангель), в отличие от
ряда монархически настроенных региональных вождей-генералов, таких как Донской атаман
П. Н. Краснов, командующий «Русской Западной добровольческой армией» П. Р. Бермондт-Авалов, «хан Монголии» барон Унгерн, «земский воевода Приамурского земского края» М. К. Дитерихс и др., «определенно вели дело к созданию в России умеренно-авторитарного государства с
политическими институтами, подлаженными под образец западных демократий» [12], разделяли
концепции народного суверенитета, европейского конституционализма и парламентаризма.
Вместе с тем, едва ли прав российский историк Я. А. Бутаков, полагая, что во время следственного допроса в Иркутской тюрьме зимой 1920 г. «в своем республиканизме Колчак был
совершенно искренен» [12]. Скорее, следует согласиться с мнением У. Черчилля, в качестве
военного министра Великобритании хорошо знакомого с личностью и деятельностью Колчака:
«По своим взглядам и темпераменту он был монархистом, но он прилагал все усилия, чтобы
быть либеральным и прогрессивным, не желая отставать от духа времени. […] Он должен был
потерпеть неудачу в попытке придать боеспособность промежуточным политическим концепциям, которые представляют собой общее место в цивилизованном обществе» [13].
Признав принцип народного суверенитета и отстаивая лозунг «национальной России», Колчак
и Деникин тем не менее видели последнюю не как национальное государство в «Вестфальском»
смысле, а как незыблемую в своей территориальной целостности («единую и неделимую»), т.е.
сохраняющую прежний имперский формат, Россию, где суверен-царь заменялся «народной волей» Учредительного (Национального) собрания [14]. Политика «непредрешенчества», которой
придерживались верховные вожди «белого» движения, имела свою государственно-правовую
логику, но в системе координат «реальной политики» и, выражаясь современным языком, тенденций модернити оказалась гибельной.
Очень ярко противоречие между заявленной демократичностью Белого движения и его миссией возрождения «единой и неделимой России» проявилось на примере отношения высшего
военного и политического руководства Белого движения к финляндскому вопросу.
После разгрома красных финской армией под командованием бывшего генерала царской
армии барона К. Г. Маннергейма и окончания гражданской войны на территории Финляндии
национальное «белое» правительство 15 мая 1918 г. объявило войну советской России с целью
освобождения от большевиков этнически родственной финнам Восточной Карелии. 30 декабря
1918 г. финские войска высадились в Эстонии, где оказали помощь эстонскому правительству в
борьбе с большевистскими войсками [15, c. 127-132].
Таким образом, в начале 1919 г. для Омского правительства сложились весьма благоприятные условия для привлечения на союзнической основе хорошо оснащенной, закаленной в
победной гражданской войне и боях с большевиками 80-тысячной финской армии на стратегически исключительно важном, если не ключевом – Петроградском направлении. В январе
1919 г. в Гельсингфорсе был создан «Русский политический комитет» под кадета А. В. Карташева, провозгласивший лидером Белого движения на Северо-Западе России одного из наиболее
успешных полководцев Первой мировой войны бывшего командующего Кавказской армией
генерала от инфантерии Н. Н. Юденича. Последний, будучи идейным сторонником «единой и
неделимой России», видел главной своей задачей освобождение от большевиков Петрограда,
используя для этого все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы. Как опытный
полководец с задатками трезвого и прагматичного политика, Н. Н. Юденич в отношениях с
Омском и Русским политическим совещанием в Париже всячески настаивал на политических
уступках национальным правительствам Финляндии и государств Балтии, вплоть до признания
их самостоятельности от России, в обмен на военную помощь в походе Петроград, поскольку
собственные кадровые и материально-технические ресурсы Белого движения в Северо-Западном регионе были крайне ограничены [16].
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Видя реальное положение дел, прагматичный и опытный дипломат Сазонов в телеграмме
из Парижа в Омск от 3 марта 1919 г. предлагал, учитывая признание Антантой де-факто независимости Финляндии и «настоятельную необходимость Юденичу подготовить с помощью
Финляндии наступление на Петроград», «изыскать средства хотя бы отчасти удовлетворить
финляндцев», например путём заявления, что «мы не возражаем против предоставления Финляндии самостоятельности при условии обеспечения стратегических интересов России и защиты Петербурга» и даже «обещанием в свое время поддержать таковое разрешение вопроса перед
будущим Русским народным собранием» [16, c. 95-96]. Активно пытались убедить верховного
правителя признать государственную независимость Финляндии российский поверенный в делах в Лондоне К. Д. Набоков и члены Русского политического совещания в Париже социалисты
Б. В. Савинков [16, c. 105-106] и Н. В. Чайковский, занимавший пост главы Северного правительства в Архангельске при генерал-губернаторе Е.К. Миллере [16, c. 96].
Резолюция Колчака от 8 марта 1919 г., переданная телеграммой министру иностранных дел
Сазонову в Париж 11 марта 1919 г. за № 160-191 гласила: «Я не считаю кого-либо правомочным
высказаться по вопросу о признании финляндской независимости до Всероссийского Национального или Народного собрания (…), а потому не могу уполномочить вас сделать какие-либо
заявления по этому вопросу от моего имени» [16, c. 96].
Даже после официального признания в начале мае 1919 г независимости Финляндии странами Антанты верховный правитель белой России адмирал Колчак и его правительство продолжали упорно настаивать на том, что вопрос самоопределения и независимости Финляндии – прерогатива не финской нации и финляндского народа, а будущего Всероссийского
Национального собрания. 11 мая 1919 г. колчаковский Совет министров направил Сазонову
официальную инструкцию: «Правительство считает, что государственное положение Финляндии может быть определено лишь Учредительным Собранием, предпочитая не упоминать о соглашении последнего с сеймом» [16, c. 107].
24 мая в Гельсингфорсе генерал Н. Н. Юденич единоличной властью создал и возглавил
«Политическое совещание» – по сути, белое региональное правительство Северо-Запада, куда
вошли деятели в основном праволиберального толка (А. В. Карташёв, П. К. Кондырев (Кондзеровский), В. Д. Кузьмин-Караваев, С. Г. Лианозов и др.) [17, с. 61-62], а 10 июня 1919 г. указом
верховного правителя России адмирала Колчака он назначается главнокомандующим СевероЗападным фронтом, действующим против большевиков.
Ввиду приближения президентских выборов в Финляндии, грозящих неблагоприятной для
белых сменой власти, генерал Н. Н. Юденич, решился самостоятельно, с явным превышением
своих полномочий, принять выдвинутые временным главой Финляндского государства бароном Маннергеймом условия, сводящие на нет принцип непредрешенчества: «безусловное признание независимости Финляндии», «право полного самоопределения за карелами Олонецкой
и Архангельской губерний в границах, точно установленных международной комиссией» – в
обмен на совместный поход на Петроград белогвардейских и финских войск. При этом оговаривалось, что «Маннергейм руководит всей операцией русскими войсками, наступающими на
финском фронте, через Юденича. Управление местностью и Петроградом переходит немедленно к Юденичу…» [16, c. 138-139].
Уже 20 июля Колчак распорядился срочно телеграфировать Юденичу о неприемлемости условий заключенного им с Маннергеймом соглашения, а также отсутствии уверенности в активной помощи со стороны Финляндии [16, c. 138]. А 26 июля в директиве главнокомандующему
Северным фронтом генералу Е. К. Миллеру верховный правитель еще более ужесточает свою
оценку: «Условия, поставленные Финляндией, признаны нами совершенно неприемлемыми»
[16, c. 141].
Ответ Колчака непосредственно Маннергейму неизвестен. По всей видимости, дипломатическая необходимость в нём отпала в связи с резким изменением политической ситуации в
Финляндии: 25 июля 1919 года там состоялись первые выборы президента; выставивший свою
кандидатуру Густав Маннергейм потерпел поражение и вынужден был уйти в отставку. Президентом страны стал представитель умеренного крыла профессор права К. Ю. Стольберг, весьма критично относившийся к участию в совместном с русскими белогвардейцами походе на
Петроград.
В этой связи мы не можем согласиться с версией современного британского историка Джонатана Смела о том, что «нежелание Колчака иметь дело с Гельсингфорсом могло быть от-
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ягощено давним чувством обиды на сотрудничество белофиннов с Берлином в 1917-1918 гг.
и подозрением, что, как адмирал позже сообщал на допросе в Иркутске, сам Маннергейм был
«германским назначенцем» [18, c. 304]. Дело в том, что Маннергейм, в 1914-1917 гг. воевавший
против Германии в составе российской императорской армии, был назначен новым регентом
Финляндии 12 декабря 1918 г. именно как альтернатива предыдущему прогерманскому регенту
П. Э. Свинхувуду, вынужденному уйти в отставку вследствие капитуляции Германии и отречения германского принца от финляндского королевского престола. Слова же Колчака-пленника, запротоколированные враждебно настроенными к нему следователями, скорее отражают
отчаянную попытку адмирала выстроить линию своей защиты, и, конечно, не могут служить
достоверным свидетельством его истинного мнения о Маннергейме. На наш взгляд, не будет
преувеличением констатировать, что провал совместного с финляндской армией Маннергейма
похода на Петроград был обусловлен именно великодержавной неуступчивостью верховного
правителя России.
Та же «непредрешенческая», а по сути имперская, позиция А. В. Колчака и его Российского
(Омского) правительства привела осенью 1919 г. к снятию эстонских частей и оголению антибольшевистского фронта во время осеннего 1919 г. наступления генерала Н. Н. Юденича на
Петроград.
Успешное контрнаступление Красной армии против Северо-Западной армии (СЗА), начатое
1 августа 1919 г., показало невозможность русским белым в одиночку, не опираясь на поддержку уже де-факто существующих и признанных Антантой новых национальных государств,
победить большевизм в Северо-Западном регионе и взять Петроград. В начале августа 1919
года эстонское правительство возбудило вопрос о признании независимости Эстонии со стороны русских белых сил, грозя в противном случае изменить своё отношение к Белому делу [19,
c. 297]. Великобритания, в тот момент активно оказывавшая белым материальную поддержку,
была заинтересована в разрешении этих противоречий в лагере антибольшевистких сил. Парадокс заключался в том, что сама СЗА была создана в июне-июле 1919 г. из русских офицеров и
солдат Северного корпуса, вышедшего из состава эстонской армии. При этом закаленная в боях
и хорошо оснащенная Антантой эстонская армия насчитывала 80 тыс. военнослужащих, что
вчетверо превышало численность СЗА [20, c. 55].
Генерал Юденич в условиях выдвинутого 10 августа 1919 г. через британского генерала
Ф. Марша (зам. начальника британской военной миссии в Ревеле) ультиматума Великобритании (признание независимости Эстонии либо прекращение любой помощи СЗА со стороны Великобритании) вынужден был согласиться на формирование коалиционного Северо-Западного
правительства со значительным влиянием в нем социалистов. Указанное правительство уже
11 августа 1919 г. признало «полную и вечную независимость Эстонии и дало гарантию требовать этого признания всеми Великими державами, Верховным Правителем России и всеми
областными правительствами последней» [20, c. 47] (3 сентября последовало признание Северо-Западным правительством независимости Латвии, а 23 сентября – Финляндии [11, c. 332]).
Взамен Эстония согласилась оказать помощь белой России в её борьбе с большевиками и, прежде всего, – генералу Юденичу в походе на Петроград [20, c. 47]. Однако в Декларации СевероЗападного правительства «К населению Северо-Западной Области России», опубликованной в
русской белой прессе 21 (8) августа 1919 г., о признании независимости Эстонии не упоминалось, что придавало пункту 6 Декларации весьма двусмысленное звучание: «Территориально
отдельные народности, входящие в состав единой новой России, свободно выбирают форму
правления для себя – автономную или федеративную» [21].
По своему «рождению» Северо-Западное правительство послало «приветственные обращения» к русским «общенациональным центрам» – в Омск Колчаку и в Париж Сазонову. Оба обращения остались без ответа [11, c. 330]. Колчак на телеграмму Лианозова ответил телеграммой
Юденичу, в которой написал: «Осведомившись о перемене управления Северо-Западной Области, Верховный Правитель повелел передать, что Вам будет оказано всемерное содействие для
успешного завершения борьбы с большевизмом в Петроградском районе» [22, c. 301].
О великодержавных взглядах самого Юденича говорит тот факт, что, за исключением
С. Г. Лианозова, ни один из членов прежнего «Политического совещания» не дал согласия,
несмотря на усилия генерала Марша, войти в состав Северо-Западного правительства, являясь
убежденными противниками признания независимости новых балтийских государств [11, c. 329;
19, c. 270-271]. Как отмечал в своих мемуарах бывший государственный контролер Северо-За-
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падного правительства и его представитель в Эстонии В. Л. Горн: «Тяжела была задача нашего
министра иностранных дел С. Г. Лианозова. Противоречие между действительностью и программой так ярко бросалось в глаза, что эстонцы крайне плохо верили С. Г., что мелочи не должны
идти в счет и что армия не питает к Эстонии никаких враждебных чувств» [17, c. 143-144].
Для правительств новообразованных балтийских государств было очевидно, что их признание Северо-Западным правительством является юридически ничтожным, поскольку оно было
всего лишь областным (региональным) и не имело полномочий в сфере дипломатического признания иностранных государств от верховной всероссийской власти в лице Колчака и его Омского правительства. За ширмой Северо-Западного правительства была четко заявленная официальная позиция Верховного правителя России: «по отношению к национальностям Эстонии,
Латвии, Литвы…» его правительство лишь «обеспечит различным народностям автономии»»
[23, c. 290-291].
Характерна оценка тех событий, озвученная позже эстонским адмиралом Йохан Питка, руководившим действиями официально союзных Юденичу эстонских войск на побережье Финского
залива: «Если бы силам Северо-западной белогвардейской армии удалось завладеть Петроградом и в её руках очутился бы флот, то через несколько недель этот флот появился бы под
Андреевским флагом под Ревелем, чтобы вновь превратить последний из столицы Эстонской
республики в губернский город России» [19, c. 320].
Между тем с имперской, по сути, политикой Российского правительства Колчака, великодержавными взглядами командования СЗА резко контрастировали взгляды и действия градоначальника, командующего гарнизоном Пскова (с 25 мая 1919 г.), осуществлявшего фактическую
власть в Псковской губернии летом 1919 г., генерал-майора1 С. Н. Булак-Балаховича, официально подчинённого командованию СЗА. Последний, опираясь на эстонские части и полупартизанские белогвардейские отряды, фактически «атаманствовал» во вверенном ему регионе (включая
массовые бессудные расправы и реквизиции) [17, c. 11-33], наладил тесные прямые контакты с
польским и эстонским командованиями, а также военными представителями Антанты в Ревеле,
что вызвало крайнее недовольство командования СЗА и привело к аресту «батьки» в ночь на 23
августа 1919 г. Однако Булак-Балаховичу удалось бежать из под ареста во вверенные ему части.
Эстонское командование выразило резкий протест в связи с арестом генерала, что подорвало
союзные отношения Эстонии с Юденичем. Следствием этого явилось снятие эстонских частей
с Псковского участка фронта и захват города красными [24].
Полярно противоположных с С. Н. Булак-Балаховчем взглядов по национальному вопросу
придерживался другой известный белогвардейский военачальник – великодержавный монархист прогерманской ориентации П. Р. Бермондт-Авалов, базировавшийся в г. Митава (ныне
Елгава, Латвия) и назначенный 5 сентября 1919 г. главкомом Юденичем «командующим всеми
русскими частями, сформированными в Курляндии и Литве» [11, c. 342]. В тот момент в корпусе Бермондта, который стал именоваться «Русской Западной добровольческой армией», насчитывалось около 50 000 чел. (однако фактически большинство их составляли немецкие добровольцы) [11, c. 481-491], в то время как СЗА перед осенним походом на Петроград насчитывала
не более 20 тыс. чел. [19, c. 284].
В конце лета 1919 года в Берлине было сформировано «Западно-русское правительство», на
которое делали ставку влиятельные политические круги Германии: оно должно было проводить нужную им политику в случае захвата Бермондтом власти в Прибалтике. Независимость
Латвии Бермондт и вышеуказанное «правительство» не признавали, считая что Латвия должна
остаться в составе России и получить «внутреннюю автономию» [11, c. 349]. При этом Бермондт
совершенно игнорировал возглавляемое К. Улманисом Временное правительство Латвийской
Республики, что в октябре 1919 г. привело к войне с ним и закончилось тем, что латвийские вооруженные силы вместе с пришедшими на помощь эстонскими частями при поддержке Антанты
нанесли частям Бермондта-Авалова сокрушительное поражение, заставив их отойти на территорию тогдашней германской Восточной Пруссии, где они были, в конце концов, разоружены.
Один из главных пропагандистов Кремля Н. В. Стариков называет наступление крошечной
армии Юденича на Петроград в сентябре-октябре 1919 г. «вынужденным», «выдавленным и
навязанным «союзниками» [25, c. 329]. При этом Стариков не упоминает об истинной позиции
ни Колчака, ни Бермондта-Авалова, которая заключалась в принципиальном отрицании права
1

Звание присвоено летом 1919 г. командованием Северо-Западной армии без санкции верховного правителя России.
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балтийских стран и народов на национальное самоопределение. Как отмечалось в мемуарах анонимного белого офицера, изданных в 1920 г. в Гельсингфорсе: «Генералу Юденичу очень трудно убедить Латвию и Эстонию в том, что он не за одно с Бермонтом, что он глубоко осуждает
его выступление» [20, c. 52]. Газета эстонских лейбористов «Ваба Маа» («Свободная страна»),
выходившая в Таллинне, в те дни писала: «Планы Бермондта ясны – усмирить мятежную Латвию и присоединить её к великой России. За Латвией настанет очередь и Эстонии … Нет сомнения, что Бермондт действует в полном согласии с Колчаком и Деникиным» [19, c. 490]. Ещё
жестче в отношении эстонской помощи Юденичу выразилась газета эстонских социал-демократов: «Весьма возможно, что Юденич и Бермондт – люди одной и той же идеи, но каждый из них
стремится к ней разными путями. И если мы теперь не хотим участвовать в походе Юденича на
Петроград, то пусть он в этом винит не нас, а Бермондта…» [19, c. 491].
Таким образом, мы находим в этнонациональной и внешней политике лидеров и правительств Белого движения тот феномен, который в 1957 году было предложено Леоном Фестингером (родившимся, кстати, в 1919 году в семье эмигрантов из России) назвать когнитивный
диссонансом [26].
Подобно тому как верховная власть белой России официально вынуждена была считаться с
«14 пунктами Вильсона» и программой национально-государственного суверенизации и самоопределения Центрально-Восточной Европы, проводимой её союзниками – странами Антанты,
а на деле то и дело демонстрировала имперскую позицию, так и сегодня этот же когнитивный
диссонанс мы наблюдаем сегодня в политике Москвы в отношении Украины: заверения в признании суверенитета и «континентальной» (без Крыма) территориальной целостности Украины
чередуются со здравицами в отношении сепаратистских «ДНР» и «ЛНР» и их руководства.
Когнитивный диссонанс в руководстве Белого движения
по вопросу самоопределения «национальных окраин», 1919 г.
(на примере Северо-Западного фронта /Петроградского направления/)
Уровни военнополитической власти
Белого движения (по официальной иерархии)

Гражданский орган власти
(председатель)

Отношение к самоопределению
«национальных окраин»

1. Верховный правитель
России адмирал А. В. Колчак

Российское правительство
(председатели Совета Министров П. В. Вологодский,
В. Н. Пепеляев),
г. Омск

Категорическое непредрешенчество,
принципиальное отрицание каких-либо
самостоятельных политических шагов
в отношении самоопределения народов
бывшей Российской империи до созыва
Всероссийского Народного (Национального) собрания

2. Русское политическое
совещание (РПС), учреждено в конце 1918 г., распущено
05.07.1919 г. после завершения процесса признания Российского правительства А.
В. Колчака другими белыми
правительствами и фронтами

орган международного представительства и проведения в
жизнь
внешнеполитического
курса Белого движения (с января по июль 1919 г. высшее официальное лицо в РПС – министр
иностранных дел Российского
правительства С. Д. Сазонов,
пребывавший в Париже для связи с правительствами стран Антанты и участия в Версальской
мирной конференции) г. Париж

Осторожное непредрешенчество

3. С 10.06.1919 (согласно
Указу верховного правителя
адмирала А. В. Колчака) по
22.01.1920 – главнокомандующий всеми русскими сухопутными, морскими вооружёнными силами против
большевиков на Северо-Западном фронте генерал от
инфантерии Н. Н. Юденич

Август – декабрь 1919 Северо-Западное правительство
(председатель Совета Министров С. Г. Лианозов) г. Ревель
(ныне Таллинн)

Признание государственной независимости Эстонии (11.08.1919), Латвии
(03.09.1919), Финляндии (23.09.1919)
[11, c. 332; 22, c. 302]
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4. С июля 1919 г. командующий Западным добровольческим генерала от кавалерии
графа Келлера корпусом
(формально в составе СЗА),
с сентября 1919 г. – Командующий Западной добровольческой армией полковник (с октября
1919 г. – генерал-майор)
П. Р. Бермон(д)т-Авалов,
с 05.09.1919 назначением
Н. Н. Юденича – «Командующий всеми русскими частями, сформированными в
Курляндии и Литве»
5. Градоначальник и командующий гарнизоном
Пскова Северо-Западной
области (25.05 – 19.08.1919)
полковник (летом 1919 г.
произведен в генерал-майоры командованием СЗА без
санкции А. В. Колчака)
С. Н. Булак-Балахович

С июля 1919 г. Западно-русское правительство (министрпредседатель – генерал-лейтенант
В. В. Бискупский), г. Берлин
С октября 1919 – Совет Западной России (при Западной
добровольческой армии) (и.о.
председателя – граф К. К.
Пален) г. Митава (ныне Елгава),
Латвия

221

Полное непризнание и игнорирование, с консервативно-монархических
(легитимистских) позиций, факта
государственной самостоятельности стран Балтии и других бывших
«национальных окраин» Российской
империи; в октябре – ноябре 1919 г. –
вооруженное противостояние с вооруженными силами Латвии и Эстонии

Правительство и Совет не
признаны Омском
До 19.06.1919 – в подчинении
главнокомандующего
эстонской армии генерала Йозефа
Ладонера, с 19.06.1919 г. – в
подчинении командующего Северной армией (с 01.07.1919 –
СЗА) генерала А. П. Родзянко
и главнокомандующего Северо-Западным фронтом генерала
Н. Н. Юденича. С 19.08.1919 по
23.08.1919, по назначению Антанты без санкции Юденича –
командущий II-м корпусом СЗА

Тесное прямое военно-политическое
сотрудничество с армией и правительством независимой Эстонии
(после конфликта с командованием СЗА
в конце августа 1919 г. с вверенными
ему частями возвратился в подчинение
эстонскому командованию, а в феврале
1920 г. перешел с ними на службу к начальнику Польского государства Юзефу
Пилсудскому для продолжения борьбы
с большевиками), активная поддержка
независимости Польши, а с ноября
1920 г. – и Белоруссии.

Следствием указанного когнитивного диссонанса явилась фактическая изоляция крошечной Северо-Западной армии от регулярных вооруженных сил своих потенциальных союзников – Финляндии и Эстонии и весьма пассивное содействие её осенней кампании со стороны
Великобритании и других союзных держав Антанты. Генерал Юденич, руководствуясь чувством долга, вынужден был ввязаться, по сути, в военную авантюру с походом на Петроград,
выявившую полный провал «белой» дипломатии и закончившуюся в декабре 1919 г. катастрофой – интернированием отступивших остатков СЗА в Эстонии и роспуском армии 22 января
1920 г. Реальный шанс отбить у большевиков северную столицу Россию, исключительно важную в государственном, военно-стратегическом и моральном смысле, был упущен.
Выводы и перспективы дальнейших исследований в данном направлении. Имперские
предрассудки не позволили лидерам всероссийского антибольшевистского движения, вплоть до
военно-стратегического разгрома зимой 1919-1920 гг., сделать выводы из краха полуфеодальных
империй в результате Первой мировой войны и встроиться в процессы «вестфализации» и социально-политической модернизации послевоенной Центрально-Восточной Европы в формате собственно «национальной России», т.е. в интересах собственно русского и других её коренных народов, а не младоимперской элиты «великой, единой и неделимой» России победившего Февраля.
По сути, базировавшаяся в Омске всероссийская верховная власть, несмотря на прозападную
ориентацию, предпочла верность идейным догматам, что коренились в ордынско-византийской
генетике московской великодержавности. Определяющим в позиции Омской ставки Верховного
правителя России стало «непредрешенчество», обернувшееся для Белого движения непреодолимым барьером, своего рода когнитивным диссонансом на пути к политическому компромиссу
и политическому прогрессу в национальном вопросе. Неспособность адмирала А. В. Колчака,
олицетворявшего верховную власть антибольшевистской России, выработать гибкую политику
в национальном вопросе, превратила «национальные окраины» бывшей Российской империи из
союзников Белого движения в его вольных или невольных врагов, что подорвало силы белых
армий и позволило большевикам нанести им решающие поражения в Гражданской войне.
С учётом тектонических сдвигов, происходящих в последние годы в геополитической архитектонике Восточной Европы, весьма полезным видится междисциплинарное изучение глубинных причин и системных последствий не состоявшегося антибольшевистского альянса россий-
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ских «февралистов» и молодых «вестфальских» независимых государств, образовавшихся на
территории бывшей Российской империи в 1918-1919 гг.
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Ігор Піляєв
Когнітивний дисонанс «демократичного» імперіалізму: націо
нальна політика Російського уряду О. В. Колчака на Північному
Заході
У статті проаналізовано національну політику «білої» всеросійської верховної влади в
Північно-Західному регіоні антибільшовицької боротьби. Демократична в риториці, але
імперська по суті, зазначена політика викликала ефект когнітивного дисонансу серед регіональних «білих» вождів, підірвала довіру до них урядів Фінляндії, Латвії, Естонії, що
зумовило катастрофу «білого» Північно-Західного фронту.
Ключові слова: національна політика, непередрішенство, Колчак, Північно-Західна армія, Фінляндія, Естонія, Латвія.
Igor Piliaiev
Cognitive dissonance of the «democratic» imperialism: the Kolchak Russian Government’s nationality policy in the North-West
The article examines ideological contradictions and practical results of the Russian Whites’
nationality policy in the North-West region of the anti-Bolshevik struggle. While Supreme Ruler of
Russia Admiral Kolchak shared the principle of the people’s sovereignty and stood for «national
Russia», he nevertheless regarded the latter not as a Westphalian nation-state but as «one and
indivisible», retaining its imperial format. Kolchak’s policy of «non-predetermination» as to the
future Russia caused a cognitive dissonance among regional White leaders, frustrated Kolchak’s
potential anti-Bolshevik alliance with newly independent Finland, Estonia and Latvia that ultimately doomed the Whites’ Autumn 1919 Petrograd campaign to defeat.
Key words: nationality policy, non-predetermination, Kolchak, the North-Western Army, Finland, Estonia, Latvia.
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Володимир Трофимович

УДК 94 (438 + 477) «1939 /1943»

УКРАЇНЦІ ТА ПОЛЯКИ НА ХОЛМЩИНІ в 1939 – 1943 РР.
У статті показана відмінність поглядів істориків України і Польщі на українськопольський міжетнічний конфлікт на Холмщині в зазначений період. Проаналізовані його
передумови, причини, початок і розвиток. Виокремлена роль німецького чинника в ескалації
кривавого протистояння. Здійснена спроба з’ясувати вплив холмських подій на антипольську акцію на Волині.
Ключові слова: Холмщина, українці, поляки, німці, конфлікт, жертви, ОУН.

Українсько-польське протистояння у воєнний період є найболючішою проблемою сучасної
історичної пам’яті двох сусідніх народів про їхні відносини у ХХ ст. Попри неодноразове обговорення на міжнародних наукових семінарах «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни» й інших форумах фахових істориків України та Польщі, а також рішення очільників
обох держав вважати тогочасні бойові дії та кровопролитне протистояння історичним фактом,
який не потребує правових оцінок, українсько-польська суперечка про причини і винуватців цих
трагічних подій лише посилюється [31, с. 72]. «Ми – і українці, і поляки – маємо спільну рису:
синдром невинної жертви, – зауважив свого часу головний редактор вельми популярної в Польщі
«Газети виборчої» А. Міхнік. – Ми маємо історичне переконання в тому, що ми для всіх були добрими, а нас кривдили. Це не є правдою, ані щодо поляків, ані щодо українців» [17].
Серед низки проблем, які стали ключовими в історіографії українсько-польського міжетнічного конфлікту, луцька дослідниця О. Каліщук, наприклад, слушно виокремила питання його
початку та поширення. На її думку, з’ясування всіх обставин, пов’язаних із ходом протистояння,
виявилося надзвичайно важливим для кожної з національних історіографій і, водночас, стало
предметом гострих дискусій. «І в українській, і польській історіографії утвердилося певне бачення послідовності подій того часу. Якщо українські вчені схильні вести цей відлік від початку
Другої світової війни на Холмщині, то для польських істориків таким відправним пунктом у
більшості випадків є Волинь. А це, у свою чергу, зумовлює різну інтерпретацію того, що відбувалося між українцями і поляками у роки Другої світової війни» [12, с. 177].
Переважна частина науковців сусідньої країни продовжує стверджувати, що вбивства
польськими партизанськими загонами українських війтів, солтисів, поліцаїв, простих селян на
Холмщині впродовж 1942 – 1943 рр. жодним чином не могли спровокувати оунівців на організацію «червоних ночей» на Волині. Мовляв, холмські події не мали жодного, або майже жодного
впливу на розвиток трагічної ситуації на Волині і, в усякому разі, не були її причиною. А тому,
на їхню думку, початок українсько-польського конфлікту припадає на 1943 рік [10, с. 177; 37,
s.147].
Одні з них упевнені в тому, що трагічні події по той та інший боки річки Буг співпали в часі;
інші доводять, що «вістки з Генерального губернаторства (ГГ) до Райхскомісаріату і навпаки не
діставалися так швидко на обидві сторони кордону»; треті вважають, що бандерівці незалежно
від того, що відбувалося навколо, так чи інакше були схильні до антипольського терору і для
них ішлося лише про те, коли його розпочати [10, с. 147; 37, s. 178-179; 38, s. 40]. Як заявив свого
часу поважний польський дослідник Владислав Філяр, «хочу запропонувати, щоб не вживати
цей аргумент, що Холмщина була приводом різанини на Волині, щоб врешті-решт впорядкувати справу: різанина на Волині мала передусім ідеологічне підґрунтя, впродовж століть нашарувалося багато вибухового матеріалу, який треба було привести в рух. Це і зробила фракція
ОУН(б) своєю ідеологією» [7, с. 346].
Натомість історики Республіки Польща одностайні в тому, що «волинська різанина» сприяла
напливу поляків-втікачів із Волині до ГГ і ще більшої ескалації в зв’язку з цим ненависті місцевих поляків до українців [37, s. 147]. Ніби підсумовуючи позицію колег-науковців, відомий
польський дослідник Гжегож Мотика у своїй монографії «Від Волинської різанини до операції
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«Вісла». Польсько-український конфлікт 1943 – 1947 рр.» робить такий висновок: «Отож, убивства українців на Люблінщині не могли мати й не мали жодного впливу на антипольську акцію
на Волині. Бандерівці скоїли масові вбивства поляків, щоб втілити проекти етнічних чисток цього регіону. Проте вони спритно приховали свої плани, завдяки чому українці ще під час війни
повірили у версію про первинність страждань української меншини на Люблінщині» [18, с. 183].
У цьому випадку ми займаємо позицію тих українських учених, які зазначають, що хронологічні рамки згаданої книги Г. Мотики, винесені в її заголовок, аж ніяк не характеризують історію України, Польщі, регіону чи Європи. Справді, 1943 рік був певним рубежем у війні, але
зовсім не відбивав усього комплексу розвитку двосторонніх відносин. Крім того, такий підхід
автора повністю ігнорує конфлікти, що мали місце до 1943 р., а, значить не визнає українського національного-визвольного руху як суб’єкту цього конфлікту. А це загалом спотворює всю
картину українсько-польських стосунків. Г. Мотика здійснив таку підміну з одною метою, яка є
цілком очевидною: поставити «антипольську акцію» ОУН і УПА в центр українсько-польських
відносин [9, с. 248, 254]. На думку українського дослідника І. Ольховського, це робиться і тому,
що на Холмщині, «бачте, поляки першими почали знищувати передових українських діячів, які
під час німецької окупації активно взялися за національно-культурне відродження. Розповідь
про події на Холмщині завадила б покласти усю відповідальність за розв’язання братовбивчої
війни на українців» [19, с. 6].
Принциповим залишається питання про причини українсько-польського кровопролиття, про
те, хто першим розпочав його.
Автор поставив за мету простежити наростання українсько-польського конфлікту на Холмщині та його вплив на трагічні події на Волині і в Галичині в окреслений період.
Українсько-польські відносини особливо загострилися напередодні війни. Зокрема, як стверджують деякі історики, форм середньовічного варварства набував наступ влади Другої Речі Посполитої на права православних українців Холмщини, Підляшшя, Полісся та Волині. Останні
пережили не тільки моральні та фізичні знущання, але й стали свідками цілеспрямованого та
жахливого руйнування церков. «У 1938 році важкі хмари надійшли на страждальну українську
землю – Холмщину, – згадував її тогочасний житель М. Кухарчук. – Поляки, як і скрізь, старалися знищити з поверхні землі всякі сліди українства. На Холмщині були ними православні церкви. Ще перед початком руїни Холмщини так звані «кракуси» і члени «Стшельця» нападали на
українських діячів цього краю, щоб стероризувати, старалися налякати людей і добитися того,
аби українці переносили метрики з церкви до костьола. Весною такі заходи стали вже масовими, а по них пішла акція руйнування церков, капличок, хрестів, цвинтарів. Холмщаки чинили
опір…» [8, с. 38].
Незважаючи на рішучі протести з боку православних українців, обурення передових
польських громадян, осудну реакцію в світі, польський уряд планував нові ревіндикаційно-полонізаційні акції і довів тим самим ситуацію на північно-західних українських землях до кипіння [14, с. 60, 66-70; 21, с. 386-387]. Характеризуючи ставлення українців-волинян до поляків
через дії останніх у 1938 – 1939 рр. на сусідній із Волинню Холмщині, сучасник подій Г. Стецюк писав у своїх мемуарах: «Польський ураган ламав, палив, нищив наші історичні споруди,
нашу гордість і нашу ідентичність, і все це діялося у ХХ столітті…з благословення польської
католицької ієрархії, варшавського уряду, за підтримки Ватикану…Нищівну роботу на Волині
проводили осадники, вони зневажали людей… В моєму серці ненависть горіла, наче вулкан, до
поляків за знущання над народом, священиками, руйнування спадщини, історичних вартостей,
святинь і т. д. і було бажання помститися за всі ті кривди» [29, с. 14-15].
Приєднавши безпосередньо до Третього райху деякі польські райони на півночі та північному заході загальною площею приблизно 90 тис. кв. км із 10 млн. мешканців, на решті центральної Польщі декретом від 12 жовтня 1939 р. А. Гітлер утворив Генеральне губернаторство
з центром у Кракові – різновид колоніальної території, якою керував цивільний німецький уряд
на чолі з генерал-губернатором, що безпосередньо підлягав фюреру. Загалом воно охоплювало
територію у 95 тис. кв. км із населенням 12 млн. осіб. Тоді у ГГ опинилися Лемківщина, частина
Надсяння, Холмщина з півднем Підляшшя, що складало 16 тис. кв. км українських етнічних
земель із 1,2 млн мешканців, у тому числі майже 500 тис. українців і близько 200 тис. римо-католиків, для яких українська мова була рідною. Згодом ці терени оунівське підпілля стало називати Закерзонським краєм або Закерзонням: від решти етнічної української території вони були
відокремлені кордоном, який в основному збігався з т. зв. «лінією Керзона» [11, с. 27; 15, с. 394].
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Окупаційна влада, образно кажучи, успадкувала українсько-польське протистояння. Напруження не тільки не спадало, а й загострювалося. Це, на думку А. Боляновського, призвело до
різкого обмеження контакту між українцями і поляками на побутовому рівні та до того, що перші у своєму прагненні уникнути зв’язків із другими були готові скоріше до розмов із німецькою
адміністрацією (вважаючи її об’єктивно-нейтральною), аніж із антиукраїнськи налаштованими
польськими чиновниками ГГ. За повідомленням від 23 лютого 1940 р. для Головного управління
безпеки Третього райху в Берлін, українці бажали усунення з їхніх етнічних теренів польського
самоуправління (війтів, солтисів, суддів, поліції і т.д.) й нарікали, що поляки визначають для
них вищі контингенти збіжжя та іншої сільськогосподарської продукції для Вермахту. Ця ситуація спонукала нацистів ретельніше вивчати можливості використання українсько-польських
антагонізмів в своїх інтересах [1, с. 68-69]. Враховуючи подібні настрої, гітлерівці вже з кінця
1939 р. проводили лінію на «загравання» з українським населенням окупованої Другої Речі Посполитої. Одне з важливих завдань вони вбачали у створенні противаги в національній політиці
в ГГ, спираючись на старі та нові українсько-польські суперечності. Їм було вигідно підтримувати українців коштом поляків, аби забезпечити собі роль арбітра.
Численні документи засвідчують, що поряд із жертовним відродженням українства в Закерзонні тут у 1939 – 1941 рр. готувався плацдарм для розгортання визвольної боротьби на Великій
Україні. У листі громадського діяча і журналіста М. Демковича-Добрянського на ім’я М. Антоновича від 3 липня 1941 р. про потребу об’єднання творчих національно-державних сил навколо
створеного в червні 1940 р. у Кракові Українського Центрального Комітету (УЦК), що виконував функції загального репрезентанта та посередника між українцями й урядом ГГ, наголошувалося: «Праці сила-силенна. А найважніше – по-мойому – перевиховання нашого громадянства в
дусі панівного народу, навчитись підходити до всіх проявів українського життя не зі становища
поневоленого, гнобленого, вічно кривдженого…українського народу, тільки зі становища пана
на власній землі, самопевного господаря, якого не розірає комплекс меншовартости» [30, с. 668].
Початковий період Другої світової війни характеризувався, з одного боку, справжнім національним відродженням Закерзоння, з іншого – наростанням антиукраїнських настроїв серед поляків, які вважали, що відродження відбувається коштом дедалі більших їх утисків окупаційною
владою [23, с. 51-52]. Справа в тому, що до липня 1941 р. у Генеральному губернаторстві на
поляків припадало 65% населення. Утримувати їх у покорі окупантам було набагато складніше,
ніж контролювати якихось 600 – 700 тис. українців (24% відсотки населення краю). Виходячи
з цього, німці планували використовувати українських мешканців проти польських [16, с. 338].
Сподіваючись на негативну реакцію польського населення, окупанти навмисно всіляко рекламували «привілейоване» становище українців. Так, генерал-губернатор Ганс Франк заявив
після зустрічі з Гітлером на початку березня 1940 р.: «Фюрер робить наголос на тому, щоб
український елемент у Генеральній Губернії визнати таким, що повинен бути розцінений як
антипольський і пронімецький» [Цит. за: 1, с. 69]. А виступаючи 29 грудня того ж року з нагоди різдвяних та новорічних свят, він же зазначив: «Українці поставилися від самого початку в
якнайлояльніший спосіб до завдань Генерал-губернаторства та стали до його розпорядимости.
Для них година створення Генерал-губернаторства стала годиною свободи. Польська ненависть
зверталася проти німців та українців, що жили в Польщі. Той поневолений народ тепер може
бути певний, що він виконуватиме свою мирну місію під захистом німецької держави» [Цит. за:
21, с. 388-389]. Правда, значно пізніше, 14 січня 1944 р., Г. Франк записав у своєму щоденнику:
«Якщо колись виграємо війну, то не матимемо нічого проти того, щоб зробити з поляків і українців і усього, що тут волочиться, рубанку. Але в даний час йдеться лише про те, чи вдасться
утримати у спокої, дисципліні та праці майже 15 млн. ворожого і такого, що організовується
проти нас, племені» [39, s. 407].
Така політика вела до того, що на території ГГ стосунки між українцями та поляками постійно загострювалися, оскільки останні оцінювали дії українців як державну «зраду». З цього приводу в листі від 27 березня 1940 р. до активного учасника суспільно-політичного життя
української еміграції Кості Мацієвича його колега Іван Фещенко-Чопівський писав із Кракова:
«Поляки дуже лютують і грозяться. Не дай Бог, якби повернулася моцарствова Польща – бо тоді
вона нам покаже» [Цит. за: 13, с. 222].
Наслідки політики протиставлення через фаворизацію дали себе знати дуже швидко. Не
виключено тому, що саме терени Холмщини стали згодом місцем перших спалахів польськоукраїнського конфлікту, що переросли у війну [23, с. 52].
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Напад Німеччини на СPСР приніс новий розклад сил в українсько-польський конфлікт. Закерзоння залишили десятки тисяч колишніх втікачів від радянського режиму. У своєму неопублікованому звіті про визвольний рух на Холмщині та Підляшші у воєнний і післявоєнний
періоди начальник відділу внутрішньої інформації Рейдуючої частини УПА Прірва в 1948 р.,
характеризуючи прискорений там розвиток «національної свідомості і політичної думки» в перші роки світової війни, разом із тим, констатував: «Одиноким мінусом в цьому процесі було те,
що елітою, яка керувала цим процесом, були, звичайно, емігранти, які після вибуху німецькобольшевицької війни вернулися домів. Всі більш вироблені члени ОУН пішли рівно ж в інші
частини українських земель, а на Холмщині і Підляшші залишилися дуже слабкі сили, які вели
суспільно-політичну роботу, в багатьох випадках рішуче заслабі, щоби могли надати відповідний імпульс суспільно-політичному життю… ОУН в деяких теренах мала так мало вироблених
членів, що праця там ледве животіла» [40, арк. 4].
Зазнали краху спроби бандерівців утворити українську державу в 1941 р. (про яку в
польському й українському середовищах перед німецькою агресією говорили майже як про очевидну річ). Вони ж вступили в конфлікт із нацистами. Окупаційний апарат і органи самоуправління на захоплених територіях були прочищені від українців. Українське населення розчарувалося в німцях, переживало апатію. З іншого боку, поляки, котрі навіть не сподівалися на те, що
гітлерівці не дозволять українцям створити свою державу, відчували ейфорію та піднесення. Ця
зміна в настроях уже простежувалася на зламі 1941 – 1942 рр. На Холмщині вона проявилася
у вигляді частих нападів польських боївок на українських культурних, суспільних і релігійних
діячів, які були в меншості, не одержували захисту з боку окупантів і ставали легкими жертвами
польського терору [20, с. 32].
З того часу тут починається планове винищення українського населення. Польський дослідник Т. Ольшанський зауважив, що до проливання крові дійшло вже в 1941 р. і що то була переважно українська кров. Восени того року боївки народовців стратили у ГГ низку українських
діячів Холмщини, а до осені наступного – близько 400 осіб [16, с. 343; 36, s. 165]. Загалом, за
інформацією українського підпілля, від серпня 1942 до серпня 1943 рр. на Холмщині вбито
543 українці [23, с. 80].
Річ у тім, що активна діяльність українських організацій, участь українців у місцевих адміністративних органах викликала вельми негативну реакцію польського підпілля, яке вважало, що
ці зусилля скеровані проти поляків та їхнього впливу. У зв’язку з цим уже перші польські виступи проти німецьких окупантів на Холмщині були також спрямовані проти українських активістів, яких поляки трактували як колаборантів. Масла у вогонь українсько-польського розбрату
додало і те, що взимку – навесні 1942 р. тут з’явилися радянські та польські прорадянські партизанські відділи, що в українських документах фігурували як «польсько-большевицькі банди»,
які, своєю чергою, були відверто вороже налаштовані до «свідомого українського елементу, а
зокрема, націоналістичного» [23, с. 60]. «На терені Холмщини, – зазначалось у «Хроніці подій
на українських землях» за липень 1942 р., – польсько-большевицькі диверсії були у звітовому
періоді спрямовані головним чином проти членів або симпатиків ОУН і взагалі проти свідомих
і активних українських громадян. Їх вбивали» [41, арк. 14].
Уже незабаром гітлерівці розпочали пацифікаційну акцію, спрямовану на ліквідацію зазначених вище партизанів. Проте українські селяни не лише не мали від німців жодного захисту в
ході цієї акції, а, навпаки, стали її жертвами. «Пацифікація розпочалася арештами й розстрілами
селян, – повідомлялося в одному з документів українського підпілля. – До села приїздила…карна експедиція з готовими списками, що їх виготовили поляки-фольксдойчі. Всіх людей скликали в одне місце, записуваних відокремлювали, кількох розстріляно на місці, а решту арештовано
й вивезено, мабуть, до Люблина. Між втягненими на листи є багато активних учасників, тих,
що відбирали від поляків школи, церкви, церковні маєтки, діячів кооперативних і Українського
Освітнього Товариства» [23, с. 62].
Репресії окупантів охопили насамперед південну частину Холмщини, зокрема т. зв. Замойщину (Замостянський та Грубешівський повіти). Від них потерпали переважно села з
українським населенням, в тому числі чимало осіб, які представляли громадський, культурноосвітній, церковний актив. На думку Ю. Гаврилюка, українці, пов’язані не лише з УЦК, а й оунівським підпіллям, вбачали в таких випадках намагання поляків, які співпрацювали з окупантами, руками останніх знищити національний провід. За деякими підрахунками, від гітлерівців
тоді загинули сотні місцевих українців, із яких поіменно встановлені 294 особи. Декілька сотень
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українців були запроторені до в’язниць і концтаборів, передовсім до Аушвіцу та Майданека [4,
с. 26-27].
Як зауважив В. В’ятрович, із погляду українців, поляки нищили їх, використовуючи будь-які
придатні для цього можливості. Перші бачили других як ворогів у лавах польського національного підпілля, радянських партизанських формувань і навіть німецьких поліційних сил. На його
думку, об’єктивно в жодному випадку не можна списувати всі понесені українські жертви на
рахунок поляків. Так само, як не можна на український рахунок записувати ті польські жертви,
які впали від рук українських поліцаїв. «Відповідальність за них, – зазначив цей дослідник,
– мають нести передусім радянські та німецькі командири, які безпосередньо керували цими
акціями. Проте про об’єктивне сприйняття реальності учасниками конфлікту в той час вже не
могло бути й мови, і загиблі сприймалися як жертви польсько-української війни. Керівництво
українського підпілля було переконане, що відповідальними за критичні обставини на Холмщині влітку 1942 р. є саме польські підпільники. Проводячи активну антинімецьку боротьбу на
територіях, в основному заселених українцями, вони реалізовували два важливих завдання : з
одного боку, виконували взяті перед Великою Британією та іншими союзниками зобов’язання
щодо розгортання партизанських акцій у німецькому тилу, з іншого, такими акціями підставляли під репресії українське населення, яке могло становити небезпеку для польського руху в
майбутньому» [3, с. 73-74].
Слід зазначити, що, досліджуючи тогочасні холмські події, науковці Польщі й України виокремлюють свої, відмінні етапи їх розвитку. Так, польський історик М. Ясяк бачить їх у такій
хронологічній послідовності: «Перший – з весни 1941 р. до осені 1942 р. В ході його були випадки окремих вбивств українських націоналістичних діячів і українців, які співпрацювали з
німецькими окупантами. Другий – з осені 1942 р. до літа 1943 р. Це етап виселення польського і,
меншою мірою, українського населення з багатьма стихійними відплатними акціями. Третій – з
осені 1943 р. до літа 1944 р. Братовбивчі польсько-українські бої, акції у відповідь набувають
організованого характеру» [34, с. 213].
На думку ж українського вченого В. Сергійчука, перший етап антиукраїнської акції (1942 –
1943) передбачав ліквідацію провідницького активу, другий (1943 – 1944) – планове знищення
цілих сіл і вирізування населення, у тому числі дітей та жінок, про що засвідчують численні
документи та спогади очевидців за період 1942 – 1944 років. Однак, як зазначив він, цього не
хочуть визнавати навіть ті польські історики, які опрацьовували матеріали українських архівів.
Вони, наприклад, продовжують наполягати на тому, що винищення українців Холмщини розпочались у 1943 р., коли вже сталися криваві події на Волині [26, с. 16].
Певним спростуванням вищезазначеної позиції польських істориків є заява Проводу ОУН (б)
із приводу подій на Холмщині влітку 1942 р. «Холмщина і Підляшшя, – зазначалось у ній, – ці
найдальше на захід висунені скравки української землі, переживають чергову мартирологію, що
своїм трагізмом переростає не тільки те, що було в 1938 році, під час відомого палення церков
і навернення штиками на римо-католицизм, але ж такі самі практики Росії часів Миколи І-го і
Олександра ІІ з часів навертання цього ж самого населення на московське православіє. На теренах Холмщини та Підляшшя маємо від кількох місяців польсько-більшовицьку партизанку і
німецьку пацифікаційну акцію із вістрям, спрямованим в українське населення» [23, с.159].
Не закликаючи «нині до відплати», ОУН у цій заяві, проте, попереджала польську сторону
про реакцію всієї України на здійснювані тут злочини проти українського населення. «Сьогодні
до відгоміну стрілів прислухається ціла України, – підкреслювалося тут. – Холмські і їм подібні
події будуть тим цементом, що споїть нас в одну велетенську бойову громаду, що, переживши
«совєтський рай» та закуштувавши «нової Європи», спрямує усі свої зусилля на здобуття власної держави. Бо тільки у незалежній державі рятунок нації і кожного з нас» [23, с.163].
Наприкінці 1942 р. на Холмщині польські боївки, як випливає з радянських документів, здійснили низку репресивних заходів стосовно українців, обвинувачуючи їх у співпраці з окупантами, причому «караючий меч» опустився не лише на голови оунівців, а й неорганізованих українців [24, с. 674]. Констатуючи це, київський вчений Юрій Шаповал підкреслив: «Саме у відповідь
на польські репресії проти українського населення Холмщини, за твердженням оунівських діячів, групи нелегалів на Волині, які переховувалися у лісах, почали здійснювати відплатні репресії щодо польського населення, що з поодиноких перетворилися на постійні напади на польські села і з Волині перекинулись на інші терени Західної України … Події 1942 р. на Холмщині
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надали імпульс подальшій ескалації польсько-українського насильства» [32, с. 305-306].
У Генеральному губернаторстві, як зазначив американський історик Т. Снайдер, багато освічених українців влаштувалися на вигідних посадах: вони працювали журналістами, вчителями, викладачами вищих навчальних закладів і чиновниками. «Співпраця української еліти з
німецькою владою, досить раціональна з позиції тих, хто хотів заснувати українську державу
та збудувати українську націю, в очах польського руху опору виглядала зрадою, – підкреслив
він. – Полякам легше було страчувати українських колабораціоністів, аніж німців, оскільки такі
дії навряд чи спровокували б репресії польського цивільного населення з боку німців. Тим очевидніше, що для польського руху опору було набагато легше переслідувати українських колабораціоністів, аніж своїх земляків» [28, с. 192].
Отже, гітлерівці певним чином фаворизували українське і польське населення там, де воно
було слабшою стороною. Безперечно, ця віроломна тактика створювала у протиборчого підпілля враження про взаємну масову колаборацію з нацистами. Поляки у старій зоні гітлерівської
окупації вважали українців вислужниками Третього райху і постійно завдавали ударів по господарських, культурних, шкільних, церковних установах останніх. Своєю чергою, українці у новій
окупаційній зоні на схід від Бугу та Сяну сприймали поляків як німецьких холуїв і як тільки почали масштабну збройну боротьбу з загарбниками, то одразу ж поширили її і на поляків [21, с. 393].
Посилила взаємну ворожнечу також співпраця певної частини українців і поляків з окупантами в поліції. Відомо, що в лавах шуцманшафтів чимало хто рятувався від вивозу на роботу до
Райху, у чому гітлерівці були дуже зацікавлені, оскільки наростаючі проблеми фронту змушували обмежувати кількість німців, залучених до адміністрації.
Вивчаючи різноманітні джерела з історії тогочасної польсько-української війни, В. В’ятрович
переконався в тому, що українські документи наголошують на великій кількості поляків в окупаційній адміністрації, використання її у протистоянні з українцями. Аналогічну інформацію про
українців вміщують польські документи. На його думку, обидва джерела подають достовірну
інформацію. Тобто українці і поляки вдалися до звичної для попередніх періодів бездержавності
обох народів практики використання окупанта у боротьбі з суперником [3, с. 69].У зв’язку з цим
варто зазначити, що частина польських істориків упускає чи не головний чинник, що призвів до
кривавих подій, а саме: суперництво двох етнічних груп в апараті управління у 1939 – 1943 рр.,
утиски службовцями тієї й іншої національності «етнічного ворога» [6, с. 211].
Восени 1942 р. з’явився ще один фактор, який істотно вплинув на поглиблення українськопольського протистояння на Холмщині. Тоді шеф служби безпеки Люблінського дистрикту,
бригаденфюрер СС О. Глобочник, який прагнув загального «очищення» ГГ від євреїв і поляків, вирішив створити на території Замойського повіту зразкову німецьку колонію («Гіммлерштадт»), що мала охопити 116 населених пунктів, із яких передбачалося виселити 110 тисяч українських і польських селян. Усвідомлюючи, що польське підпілля буде нападати на неї,
окупанти планували розмістити навколо колонії українських селян, переселених із Замойщини,
тобто створити «захисний пояс навколо німецької поселенської зони», який прикривав би її від
ударів польських партизанів, дислокованих у білгорайських лісах. Гітлерівці передбачали і, як
з’ясувалося, слушно, що польський гнів впаде передусім на голови переселених українців [18,
с. 173; 21, с. 396; 27, с. 267]. У переселенській акції, що тривала з 27 листопада 1942 до середини лютого 1943 рр. (у червні – серпні продовжена), разом із німцями брала участь українська
поліція й українські адміністратори з повітового Українського допомогового комітету, що дало
привід полякам звинуватити українців у сприянні окупантам [21, с. 396]. «Слід відмітити, що
при переселюванні поляків німці присилають українську поліцію і наказують в грубіянський
спосіб з ними обходитись і навпаки, – вказувалось у тогочасному звіті українського підпілля. – Поляки використовують ці акції в своїй пропаганді, горлаючи, що це робиться тільки через
українців» [23, с.166]. І далі тут підкреслювалося: «Німецька політика на Холмщині визначається поглибленням антагонізму між українцями і поляками. Причому часто використовують
поліційні частини одної сторони проти другої. За замордування українця і поляка не перепроводжується жодного слідства» [23, с.168].
У свою чергу, польські підпільники повідомляли своєму еміграційному урядові про те, що
переселення «гестапо проводить в основному руками українців», а, отже, не виключено, що внаслідок самооборонних акцій з боку місцевих поляків «найближчі дні і ночі можуть рясно спливати кров’ю і ясніти загравами пожеж» [35, s. 394]. До речі, оцінюючи наслідки переселенської
акції і втрати українців, голова Грубешівського повітового Українського Допомогового Комітету
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А. Хрущ із гіркотою поставив риторичне запитання: чи варто було національним громадським
організаціям погоджуватися на співпрацю з окупаційною адміністрацією та скеровувати на себе
гнів поляків, щоб не мати з боку німців розуміння проблем українського населення, фінансової
допомоги для переселенців, гарантії безпеки для українців та їхніх провідників [15, с. 407].
Як бачимо, у ході акції виселення й осадництва окупанти свідомо намагалися спровокувати
та підсилити міжетнічний українсько-польський конфлікт, що їм і вдалося.
Польські націоналістичні партизани до весни 1943 р. включно, тобто до початку кривавих подій на Волині, вбили на Холмщині не менше 400 представників сільської української інтелігенції і духовенства. Як зауважив російський дослідник О. Гогун, вони влаштовували там «терор
проти націоналістично налаштованої української еліти, в тому числі і тому, що розуміли : саме
в цьому середовищі гніздиться маса «сепаратистів», які мріють про відділення від Речі Посполитої південно-східних окраїн» [5, с.145]. На його думку, польські дії впливали не лише на українських селян, але й на керівництво політичної організації – ОУН(б), котре розуміло, що нове
панування поляків, реальна перспектива якого замаячила в кінці 1942 р., принесе повторення
все того ж польського терору періоду 1930-х років. Тільки терору, посиленого обставинами нацистської окупації і воєнного часу. «Тому українсько-польське військове зіткнення, – зауважив
О. Гогун, – було дуже ймовірним і було б дивним, якби ця війна не розпочалася» [5, с.146].
Наслідком нацистської провокації став польський терор проти українців, який почав стрімко
переходити від індивідуального до масового, до нищення цілих сіл і вбивств їхніх мешканців.
Тисячі українських втікачів потягнулися через Західний Буг на Волинь. Саме ці біженці були
«наочною агітацією», що істотно посилила антипольські настрої волинян-українців і принесла
жахливі розповіді про трагедію на Забужжі [4, с. 27; 21, с. 397; 33, с. 15]. «Доходили також до
нас чутки, що на українських землях за Бугом в т. зв. Генеральному Губернаторстві польська
партизанка жахливо переслідує наш народ, – згадував М. Подворняк. – Невідомо, чи ті чутки
були правдиві, але вони запалювали наших людей ненавистю до поляків. Розуміється, що в
усьому тому була німецька рука, а може й рука більшовиків, щоб звести ті обидва поневолені
народи до взаємної боротьби. Тому німці в Генеральному Губернаторстві тримали українську
поліцію для втихомирення польських повстанців, а на Волинь присилали поляків. І розпалилася
між поляками і українцями нікому не потрібна братовбивча боротьба. Вона забрала багато невинних жертв з одної сторони і з другої і все це вийшло на користь польським ворогам і ворогам
нашим. Про всі події на Грубешівщині довідалися українські повстанці на Волині і з такою самою жорстокістю відплатили полякам за кров своїх братів. Не було тоді в людей жодного милосердя, не було найменшої іскри сумління, бо з людей стали звірі... І важко було збагнути, що все
це робили ніби якісь християни, які в неділю йшли до церкви чи до костела...» [22, с.175-176].
Інший сучасник тогочасних подій на Волині Ф. Бохотниця згадував: «У нас було тихо, але
ми почули з Холмщини, що там біда – поляки б’ють, нищать наших українських людей. Дітей
не щадять, жінок – усіх підряд. Палять там українські села. Як дійшло все це до нас, у наших
селах стали збиратися хлопці, рішати: «Давайте допоможімо, бо там біда! Холмщину палять і
б’ють!» » [2, с. 127].
Як свідчать документи, весною 1943 р. до сотенного Ігоря, котрий діяв у районі Іваничів на
Волині, звернулися українці із-за Західного Буга з проханням захистити їх від польських нападів [25, с. 49]. Є дані про те, що делегація холмщаків приїжджала з подібним проханням до Проводу ОУН і пізніше. Як і раніше, керівники Організації знову зверталися до польського підпілля
з пропозицією про мирне вирішення всіх проблем, однак позитивної відповіді не отримували
[25, с. 50].
Рішення про «деполонізацію» було прийняте на Волині – тобто на іншому березі Бугу. Не
виключено, як зауважив О. Гогун, що згаданий «відстріл» на Холмщині став останньою краплею, яка спонукала ОУН до його реалізації [6, с. 210]. Підтвердженням цього є липнева 1943 р.
заява ОУН з приводу подій на Волині, в якій, окрім іншого, відображена реакція Організації на
злочини на Холмщині: «Невинні жертви німецької провокаційної політики падуть від місяців
жертвою масових мордів з боку польських банд. Польські відповідальні круги, найкраще проінформовані в тих відносинах, не зробили нічого, щоб вияснити дійсне положення і вплинути
на припинення різні українців» [23, с. 220]. І далі у «Заяві» робився такий висновок: «Зрозуміло,
що українська громадська опінія була потрясена цими жалюгідними подіями, і що такий стан не
міг не мати впливу на поставу деяких українських елементів до поляків на цих і інших теренах»
[23, с. 220].
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Вищенаведена заява ОУН та інші джерела однозначно вказують на поінформованість її проводу щодо польського терору проти українців у ГГ і про вплив холмських подій на ескалацію
українсько-польського протистояння на Волині та в Галичині, що незабаром набуло небачених
масштабів, втягнувши у свій кривавий вир західноукраїнську спільноту загалом.
Щодо тогочасної ситуації на Холмщині, то нових обертів міжетнічна війна почала набирати
з появою тут інформації про літні події на Волині. Так, у звіті українського підпілля за вересень
1943 р. з Холмщини вказувалося: «Через міст в Дорогуську перейшло около 900 осіб. Втікачі
походили переважно з околиць Любомля… Своїми оповіданнями про «звірства» українців…
викликали паніку на усіх теренах та загострили ще більше відносини. Кожний українець в очах
поляків – це «гайдамака», який ходить з ножами та все готов різати поляків. Поляки говорять,
що українці виготовляють їм різню в Холмі, що в Союзі Українських Кооператив, в Комітеті...
найдено зброю, що Іларіон посвятив ножі, що в українському шпиталі отруїли 30 поляків з Волині і т.п.» [23, с. 80].
Як зауважив Т. Снайдер, за Західним Бугом між українськими та польськими партизанами
розгорнулися нещадні військові сутички. Наприкінці 1943 р. протиборчі сторони винищували
село за селом. Польські партизани з Батальйонів Хлопських відповідали упівцям жорстокістю на
жорстокість [28, с. 214]. «На їхні невимовно варварські атаки ми відповідали власними звірствами, – свідчив один з польських учасників цієї міжетнічної війни. – Коли ми захоплювали українське поселення, то неодмінно відбирали та страчували придатних до служби чоловіків. Зазвичай,
ми дозволяли їм пробігти кроків сорок, а потім стріляли в спину. Це вважалося найгуманнішим
методом. Інші вояки з нашого загону, про вчинки яких я ще розповім, поводились інакше і мстилися жахливо. Жоден з нас не поворухнув пальцем, щоб їх зупинити. Однак, я ніколи не бачив,
щоб хто-небудь із наших насаджував немовля чи мале дитя на вістря свого багнета і тримав його
на вогні. Зате я бачив обвуглені тіла польських дітей, що загинули в такий спосіб. Якщо ніхто з
нас не вчинив подібного, то це лише єдине жахіття, якого ми не скоїли» [Цит. за: 28, с. 214].
Як бачимо, українські і польські дослідники займають, в основному, протилежні позиції
щодо початку та поширення українсько-польської міжетнічної війни.
Перші роки світового конфлікту супроводжувалися не лише українським національним відродженням Холмщини, а й наростанням антиукраїнських настроїв серед місцевих поляків, котрі
були впевнені, що воно – зворотня сторона посиленого тиску на них з боку німецьких окупантів.
Намагаючись забезпечити собі панування на захоплених землях, придушити національно-визвольний рух в Україні і Польщі, відвернути увагу населення від злочинів окупаційного режиму,
нацисти навмисно підтримували міжнаціональну ворожнечу, провокували та посилювали її, застосовували різну, але завжди віроломну тактику до українців і поляків, намагалися виснажити
антинімецьку боротьбу останніх, відвести від себе справедливий удар і спрямувати його на нещадне протистояння двох народів, їхніми ж руками винищувати один одного, реалізуючи класичне гасло «розділяй і владарюй».
Посилювала взаємну ненависть також участь українців і поляків у німецьких поліції й адміністративних органах.
Інформація про спровокований гітлерівцями польський терор проти українського населення
Холмщини потрапила на Волинь, що, разом з іншими, пріоритетними, чинниками призвело до
масових убивств тут поляків, реакція на які, у свою чергу, підштовхнула польське підпілля на
Закерзонні і в Галичині до активізації антиукраїнських дій.
Разом із тим, було б принциповою помилкою абсолютизувати роль німецького чинника і перекладати на нього всю відповідальність за міжнаціональний конфлікт, оскільки ключову роль
у його виникненні та загостренні відіграли українська та польська сторони з їх керманичами, які
не зуміли або не захотіли своєчасно його загасити, відмовитись від обопільних екстремізму та
безкомпромісності, до кінця не розібрались у підступних і провокаційних цілях нацистів і більшовиків. Усе це породило злочини з обох боків і стало трагедією народів-сусідів.
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Владимир Трофимович
УКРАИНЦЫ И ПОЛЯКИ НА ХОЛМЩИНЕ В 1939 – 1943 ГГ.
В статье показано отличие взглядов историков Украины и Польши на украинско-польский междуэтнический конфликт на Холмщине в указанный период. Проанализированы его
предпосылки, причины, начало и развитие. Выделена роль германського фактора в эскалации кровавого противостояния. Осуществлена попытка вияснить влияние холмских событий на антипольскую акцию на Волыни.
Ключевые слова: Холмщина, украинцы, поляки, немцы, конфликт, жертвы, ОУН.
Volodymyr Trofymovych
Ukrainians and Poles in Chelm Land in 1939-1943 years
The article shows the difference between the Ukrainian and Polish historian’s views of the
Ukrainian-Polish ethnic conflict in Chelm Land in this period. There is an analysis of the conflict
according to preconditions for conflict, it’s number of reasons and beginning of the conflict. The
role of German factor is highlighted in this article. There is an attempt to investigate the influence
of actions in the Chelm Land on the actions against the Poland in Volyn more closely.
Key words: Chelm Land, Ukrainians, Poles, Germans, conflict, victims, OUN.
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Проблема зміни державної приналежності Бессарабії та Північної Буковини в 1940 р., роль
дипломатії у цьому процесі залишаються дискусійними в історіографії та дражливими в історичній пам’яті сучасних українців, молдаван і румунів. Попри значну кількість досліджень, у
частини з них окремі аспекти, зокрема, дипломатична складова бессарабського питання, висвітлені або недостатньо, або постають сумішшю об’єктивних знань та історичних міфів і свідчать
про наявність рудиментів радянської історичної науки, включно з її стереотипами.
Метою статті є розкриття ролі та місця дипломатії в підготовці розв’язання бессарабського
питання у складному переплетінні міжнародних відносин 1940 р.
Як відомо, 23 серпня 1939 р. у Москві був підписаний договір про ненапад між Німеччиною
та Радянським Союзом, а також таємний додатковий протокол про розмежування сфер обопільних інтересів у Східній Європі. Зокрема, у третьому пункті останнього зазначалося: «Стосовно
Південного Сходу Європи з радянської сторони підкреслюється інтерес до Бессарабії. З німецької сторони заявляється про її цілковиту політичну незацікавленість у цих областях» [6, с. 632].
Ставши частиною двостороннього врегулювання, розв’язання бессарабського питання було
переведене в практичну площину, оскільки підписані документи не лише окреслили нову конфігурацію сил на міжнародній арені, а й створювали сприятливі умови для розв’язання світової
війни [детальніше про це див.: 28].
В умовах європейського конфлікту, що спалахнув 1-го вересня 1939 р., бессарабська проблема могла бути розв’язана лише силовими методами [детальніше про це див.: 29]. У зв’язку з цим
розпочата в листопаді цього ж року радянсько-фінська війна, як випливало з донесення тимчасово повіреного у справах СРСР у Бухаресті П. Куколєва на ім’я наркома закордонних справ
В. Молотова, «надзвичайно стурбувала румунські правлячі кола, які, насамперед, побоюються
за долю Бессарабії» [7, c. 148]. За словами румунського міністра праці, з яким мав розмову цей
дипломат, «серед населення та членів уряду склалося враження, що Румунію очікує доля Фінляндії. Ця думка підкріплюється тим, що питання румуно-радянського кордону до цього часу не
вирішене» [1, c. 339].
Оцінюючи політичне становище в Румунії наприкінці 1939 р., П. Куколієв у повідомленні
В. Молотову звернув увагу на триваюче зосередження її військ у різних місцевостях Бессарабії
та Буковини. «Румуни передбачають сконцентрувати на кордонах з СРСР 20 дивізій, – вказував
він. – Посиленими темпами готуються укріплення, але в основному на річці Прут. Очевидно,
Генштаб Румунії вирішив не боротися за Бессарабію, оскільки вона все рівно має відійти до
СРСР» [1, c. 339].
Подібну інформацію знаходимо і в доповідній записці начальника прикордонних військ
НКВС Київського округу до наркомату внутрішніх справ УРСР від 23 грудня 1939 р. З неї випливає, що в Румунії поширені чутки, нібито її уряд «згідний віддати Радянському Союзу Буковину та Бессарабію, аби лише СРСР не чіпав територію Румунії». Як зазначалось у цьому документі, під час перевірки встановлено, що зазначені факти підтверджуються іншими джерелами.
«При цьому добуті відомості, – підкреслювалося тут, – вказують на те, що чутки про передачу
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СРСР Буковини та Бессарабії виходять і відображають точку зору деяких осіб із урядових кіл
і широких верств населення румприкордонсмуги, не зацікавлених у війні з СРСР» [17, с. 138].
З іншого боку, радянська військова розвідка інформувала своє керівництво про оптимістично-войовничі висловлювання румунського короля Кароля ІІ, який, нібито, 6 січня 1940 р. заявив
у Кишиневі таке: якщо Фінляндія з населенням 3 млн осіб може успішно протистояти СРСР, то
його країна з населенням 19 млн осіб тим більше здатна на це. Більше того, вона може ще «визволити» румун, які проживають у Радянському Союзі, а румунська армія, якщо буде потрібно,
дійде до Москви [2, с. 226].
Весна 1940 р., на думку російського історика А. Малигіна, піднесла кремлівським очільникам неприємний сюрприз. Після поразки Франції, окупації Бельгії, Нідерландів, Дюнкерської
катастрофи ставало все очевиднішим, що гітлерівська агресія на західному напрямку незабаром
прийде до логічного завершення і питання, куди буде повернутий маховик німецької військової
машини, звучало суто риторично. Блискавичний похід вермахту по Європейському континенті
катастрофічно зменшував надії офіційної Москви на виграш часу, і вона намагалася компенсувати це виграшем територіальним [13, с. 157].
«Радянські керівники були проголошені падінням Франції та ліквідацією другого фронту…, – писав прем’єр-міністр Великобританії У. Черчілль. – Вони не чекали такого швидкого падіння Франції і дуже розраховували на взаємне виснаження супротивників на Західному
фронті. А тепер Західного фронту не було! В міру того як Кремлю ставало все очевидніше, що
Англія в стані вести наполегливу боротьбу невизначений час, протягом якого в США, а також
у Японії могло відбутися будь-що, Сталін усе більше став усвідомлювати загрожуючу йому небезпеку і все більше намагався виграти час» [31, с. 84].
Після закінчення у березні війни з Фінляндією та вирішення в основному прибалтійського
питання сталінське керівництво переключилося на реалізацію останнього, ще не здійсненого,
пункту радянсько-німецьких домовленостей.
Потрібно зауважити, що стратегічне значення Південної Бессарабії було величезним. Адже
поширення контролю СРСР на гирло Дунаю не лише гарантувало потрібну глибину оборони
Одеси та Севастополя, яких відділяли від кордону з Румунією лише 40 км, а й давало змогу
тримати під ефективним контролем чорноморські протоки і водночас створювати плацдарм для
ймовірного стрибка Червоної армії на Балкани. Крім того, з території Бессарабії радянська авіація мала змогу тримати під загрозою нафтові промисли Румунії, що були головним постачальником нафти для райху [18, с. 316; 21, с. 79].
Спираючись на домовленості з Німеччиною, Радянський Союз із весни 1940 р. роздмухує
дипломатичну кризу навколо бессарабської проблеми.
Про намір Москви практично реалізувати свій «інтерес» до Бессарабії було вперше висловлено на VI сесії Верховної Ради СРСР. Виступаючи на ній, голова Раднаркому і нарком закордонних справ країни В. Молотов заявив 29 березня: «… У нас немає пакту про ненапад з Румунією.
Це пояснюється наявністю невирішеного спірного питання, питання про Бессарабію, захоплення якої Румунією Радянський Союз ніколи не визнавав, хоча і ніколи не ставив питання про повернення Бессарабії воєнним шляхом. Тому немає жодних підстав для будь-якого погіршення і
радянсько-румунських відносин» [15, с. 40].
Попри заспокійливі нотки, що прозвучали у виступі В. Молотова, офіційний Бухарест сприйняв його як готовність Москви вирішити бессарабське питання на свою користь у будь-який
зручний момент. Уже наступного дня Прем’єр-міністр Румунії Г. Татареску повідомив Німеччину про необхідність подальшого переозброєння національної армії, а також висловив прохання вплинути на Кремль, аби той не претендував на Бессарабію. У відповідь Берлін заявив, що
відносини з Румунією будуть залежати від виконання останньою своїх економічних зобов’язань
перед Третім райхом. Наступні запити Бухареста показали, що нацистське керівництво не вірило у швидку можливість ініціативи Москви в розв’язанні територіальної проблеми [4, с. 219;
20, с.74; 33, s. 39; 42; 50].
Тим часом двосторонні відносини ставали все прохолоднішими. 9 квітня нарком закордонних справ СРСР передав румунському посланнику в Москві Г. Давидеску меморандум про
15 випадків обстрілу лівого берега Дністра з румунського боку та проблему мінування мостів через річку, вимагаючи «прийняття негайних заходів для припинення подібних випадків». Дипломат відкидав звинувачення і висував контрпретензії [8, с. 215-216; 14, с. 220; 20, с. 74]. Через 10
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днів повірений у справах СРСР у Римі в розмові з румунським посланником пояснив, що виступ
В. Молотова 29 березня означав не що інше, як «запрошення до вальсу», а тому, мовляв, бажано
ґрунтовно обговорити з наркомом проблемні моменти двосторонніх відносин. На що румунський
дипломат відповів, що це було би ризиковано, оскільки Москва могла би поставити на «на обговорення питання про Бессарабію». У свою чергу, його співрозмовник зауважив, що, можливо,
йшлося би не про територіальні поступки, а про створення в Румунії радянської військової бази
[14, с. 220; 24, с. 294-296]. На думку російського історика М. Мельтюхова, невідомо, чи була ця
розмова особистою ініціативою представника Москви, чи він виконував доручення останньої.
У жодному випадку, зондаж позиції Бухареста дав негативні наслідки [14, с. 220].
У розглядуваний період офіційний Бухарест одержував тривожну інформацію про провокації
на румуно-радянському кордоні, а з дипломатичних кіл – про насуваючу загрозу з боку СРСР.
19 квітня Коронна Рада країни, до складу якої входили всі колишні Прем’єр-міністри, члени
тогочасного уряду, вищий генералітет, під головуванням короля Кароля ІІ висловилися проти добровільного повернення Бессарабії Радянському Союзові, віддавши перевагу ймовірному
військовому конфлікту з ним. Втративши будь-яку надію на серйозну підтримку з боку Великобританії та Франції, які, як відомо, 13 квітня 1939 р. надали їй гарантії, аналогічні тим, що їх двома тижнями раніше отримала Польща, правлячі кола Румунії знову звернулися до Німеччини
про поглиблення військового співробітництва між двома країнами. При цьому Кароль ІІ неодноразово висловлював німецьким дипломатам думку, що для успішного ведення війни Третій райх
надто залежить від румунської нафти, а тому повинен бути зацікавлений у тому, аби Румунія не
була залучена до жодного військового конфлікту. Монарх пригрозив, що на випадок радянської
агресії всі нафтовидобувні та нафтоперегонні підприємства будуть підірвані, а сам він емігрує
за кордон. Як припустив німецький дипломат М. Кіллінгер, який перебував у Бухаресті, для
продовження боротьби проти СРСР Кароль ІІ може приєднатися не до Німеччини, а до західних
союзників [14, с. 221; 20, с. 74; 22, с. 261-262; 33, s.135; 137].
27 травня 1940 р. між двома країнами була підписана нова «Угода про обмін німецьких військових матеріалів на румунські нафтопродукти», згідно з якою передбачалося збільшити поставки нафти на 30% в обмін на забезпечення румунської армії сучасною зброєю. Крім того,
Бухарест вирішив відмовитися від нейтралітету і приєднатися «до політичної лінії Німеччини».
Попри це 1 червня з Берліна повідомили, що проблема Бессарабії його не цікавить, оскільки це
справа самої Румунії [10, с. 98; 105; 14, с. 221].
Румунія звернулася за дипломатичною підтримкою і до офіційного Риму. Про це свідчила
інформація повіреного у справах СРСР в Італії Л. Гельфенда у НКЗС про його зустріч із Міністром закордонних справ цієї країни Г. Чіано 29 квітня. Як заявив останній, йому румунський
посланник «справді скаржився на радянську загрозу і передавав про стурбованість Бухареста»,
а також намагався з допомогою італійського уряду вплинути на Берлін, аби той захистив його
країну від домагань Москви [8, с. 243-244]. Є дані, що з аналогічним проханням румунське
керівництво зверталося до Вашингтона. Як випливає з бесіди тимчасово повіреного у справах
США в СРСР У. Торстона з В. Молотовим 31 травня 1940 р., дипломату було доручено повідомити занепокоєння американського уряду наростанням напруженості в румунсько-радянських відносинах. На його думку, остання викликана тим, що вздовж румунського кордону і
прилеглих прикордонних районах Радянського Союзу спостерігається переміщення військ, будівництво різноманітних доріг і виселення сільського населення, що свідчило про можливість
розповсюдження війни на Балкани. На спробу наркома спростувати наведені факти У. Торстон
«висловив сумнів, що отримав цілком ясну інформацію стосовно Румунії, і хотів би одержати
більш детальні відомості стосовно побоювань Румунії. Молотов відповів, що йому абсолютно
невідома інформація, отримана американським урядом, і він вважає вичерпною свою відповідь»
[8, с. 294-296].
Слід зауважити, що паралельно з Радянським Союзом територіальні вимоги до Румунії висували Угорщина та Болгарія. Так, угорська політична еліта в реальних умовах перекроювання карти
Східної Європи все більше усвідомлювала спільність інтересів Будапешта і Москви. Як повідомляв
повноважний представник СРСР в Угорщині М. Шаронов у НКЗС на початку 1940 р., її керівна верхівка сподівається на те, що Ради, маючи добрі відносини з Німеччиною, почнуть просуватися в балканському напрямку і першою країною на їхньому шляху опиниться Румунія [26, с. 293; 27, с. 13].
Така перспектива видавалася настільки спокусливою для вищого ешелону збройних сил країни, що один із генералів на прийомі в повпредстві відверто заявив радянському дипломату про
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те, що угорці тільки й чекають на зайняття Червоною армією Бессарабії, аби самим увійти в
Трансільванію [26, с. 294; 27, с. 33].
У свою чергу, Радянський Союз розпочинає прощупувати позиції воюючих держав щодо
можливого вирішення ним бессарабського питання. Так, під час першої зустрічі В. Молотова
з новопризначеним послом Великобританії у Москві С. Кріппсом (14 червня 1940 р.) останній
передав бажання його уряду «бачити стабілізацію на Балканах під егідою СРСР… і …в зв’язку
з подіями на Балканах… обмінятися поглядами на майбутнє, щоб Англія не була захоплена
зненацька і не вийшло би… розбіжності думок» [8, с. 294]. Звідси, правда, нечітко випливало,
що британські лідери готові були, у принципі, визнати особливу роль Радянського Союзу на
Балканах і обґрунтованість його прагнень до забезпечення своїх інтересів у зоні чорноморських
проток. У відповідь нарком наголосив на особливих інтересах Москви в Румунії.
Через 10 днів після зустрічі, про яку С. Кріппс докладно проінформував своє МЗС, він одержав із Лондона текст послання Прем’єр-міністра У. Черчілля для передачі Генсеку ЦК ВКП(б)
Й. Сталіну, а також інструкції, якої позиції дотримуватись у розмові з радянським лідером.
«Кріппс, – зазначив офіційний британський історіограф Другої світової війни Л. Вудвард, – був
проінструктований уникати дискусії про Бессарабію. Якщо необхідно, він міг сказати, що наше
ставлення значною мірою залежатиме від турецької позиції. Якщо будуть згадані Балтійські
країни, сер Кріппс повинен був висловити переконання, що недавні дії Радянського уряду були
викликані «величиною і розмахом» німецької військової небезпеки, яка сьогодні загрожує Росії,
і що дії Радянського уряду можна вважати заходами самозахисту» [12, с. 149; 36, р. 466].
Як зауважив український учений В. Макарчук, із Великобританією, «гарантом» румунських
кордонів, торг за Бессарабію розпочався швидше, ніж із Німеччиною, і був набагато легший,
оскільки після капітуляції Франції У. Черчілль був поступливішим за А. Гітлера [12, с. 149].
Запрошення британського лідера до співробітництва відкривало перед очільником Кремля нові
перспективи, зокрема, й у площині територіальних придбань.
Наступною країною, з якою здійснювалися консультації з приводу розв’язання бессарабської
проблеми, була Італія. Вони набрали інтенсивного характеру. Так, 29 червня 1940 р. В. Молотов
прийняв посла цієї країни в СРСР А. Россо, який зачитав йому заяву її лідера Б. Муссоліні. У ній
висловлювалася впевненість у тому, що італійсько-радянські інтереси не суперечать один одному та можуть бути узгоджені з інтересами третіх країн. І далі тут прозвучала важлива для Москви думка: «Італійський уряд знає також, що залишається відкритим питання про Бессарабію,
з приводу якого радянським урядом була зроблена заява на сесії Верховної Ради… Політика
італійського уряду керується бажанням допомогти врегулюванню цих питань мирним шляхом»
[8, с. 356].
У відповідь нарком заявив, що СРСР теж хоче розв’язати це питання мирно, «якщо, звичайно, воно не буде затягуватися до безконечності» [8, с. 357; 35, р. 661-662].
Характерно, що через день уже міністр закордонних справ Італії Г. Чіано, зять Б. Муссоліні,
мав розмову з радянським повпредом М. Горелкіним, під час якої знову наголосив на тому, що
його уряд керується бажанням врегулювати бессарабську проблему мирним шляхом [8, с. 361].
25 червня В. Молотов знову зустрівся з А. Россо. У ході розмови нарком підтвердив, що
вважає обґрунтованими територіальні претензії Угорщини та Болгарії до Румунії. Стосовно претензій до неї з боку СРСР, то він «хотів би отримати від Румунії те, що по праву належить йому,
без застосування сили, але останнє стане неминучим, якщо Румунія виявиться незговірливою.
Що стосується інших районів Румунії, то СРСР враховує інтереси Італії та Німеччини і готовий
домовитися з ними з цього питання» [8, с. 274; 27, с. 46].
Своєю чергою, А. Чіано викликав наступного дня М. Горелкіна, якому повідомив, що одержав інформацію про наміри Москви розв’язати військовим шляхом проблему Бессарабії. «Віддаючи собі цілком звіт у законній зацікавленості СРСР у розв’язанні бессарабського питання, – заявив міністр, – італійський уряд запитує, чи не збереглася можливість врегулювання його
мирним шляхом. У позитивному випадку Італія готова порадити Румунії прийняти радянські
пропозиції з цього питання [8, с. 378].
Вельми важливого значення Кремль надавав узгодженню його експансіоністських задумів із нацистською верхівкою. До того ж, скориставшись зайнятістю Третього райху, влітку
1940 р. війною на заході континенту, сталінське керівництво вирішило розширити свої територіальні претензії до Бухареста, вийшовши за межі серпневих 1939 р. таємних домовленостей
Москви і Берліна. У зв’язку з цим 23 червня 1940 р. В. Молотов запросив німецького посла
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В. Шуленбурга, перед яким, зокрема, поставив таке запитання: чи підтверджує німецький бік
домовленості під час переговорів восени минулого року про Бессарабію та чи залишаються вони
в силі на сьогоднішній день? Одержавши позитивну відповідь, нарком повідомив, що, не дочекавшись жодної реакції Румунії на його заяву про Бессарабію на березневій сесії Верховної
Ради СРСР, радянський уряд хоче найближчим часом поставити це питання перед офіційним
Бухарестом. Крім того, наголосив він, «Буковина, як область населена українцями, теж включається у розв’язання бессарабського питання». Далі В. Молотов заявив: «Румунія вчинить розумно, якщо віддасть Бессарабію та Буковину мирним шляхом… Якщо ж … не піде на мирне
розв’язання…, то Радянський Союз вирішить його збройною силою. Радянський Союз довго
і терпляче чекав розв’язання цього питання, але тепер далі чекати не можна» [8, с. 365; 24,
с. 302-304; 25, с. 56-57].
Очільник НКЗС висловив сподівання, що Берлін не буде перешкоджати проведенню ра
дянської акції, а підтримає її. Зі свого боку, Москва зробить усе можливе для охорони інтересів
райху в Румунії. У відповідь на повідомлення наркома посол зазначив, що Німеччина справді
ще восени 1939 р. заявила про відсутність у неї політичних інтересів у Бессарабії, проте має там
господарські інтереси, які тепер істотно збільшились у зв’язку з війною. На його думку, свого
часу постановка питання про цей край була такою, що СРСР заявить свої претензії на нього
лише в тому випадку, якщо якась третя країна (Угорщина, Болгарія) висуне свої територіальні
претензії до Румунії і приступить до їх вирішення. Радянський Союз обіцяв не брати на себе
ініціативу в цій справі. В. Шуленбург висловив побоювання, що негайне розв’язання бессарабського питання Москвою може створити хаос у Румунії, а Німеччині зараз позаріз потрібні
нафта й інші продукти, які райх отримує з неї. Посол просив наркома відтермінувати проведення в життя рішення радянського уряду до одержання ним відповіді з Берліна на його повідомлення з цього питання [8, с. 366]. В. Молотов пообіцяв чекати відповіді до 25 червня.
Варто нагадати, що саме з подачі Паризької мирної конференції Північну Буковину, від якої
після поразки в Першій світовій війні і розпаду Австро-Угорщини офіційний Відень змушений
був відмовитися, передали Румунії без проведення плебісциту і всупереч волі більшості місцевого населення. Хоча ще 3 листопада 1918 р. у Чернівцях відбулося крайове народне віче, яке проголосило возз’єднання Північної Буковини з Україною [детальніше про це див.: 11, с. 146-147].
Детально описавши у своїй телеграмі Міністерству закордонних справ Німеччини від 23
червня ту частину розмови з В. Молотовим, що стосувалася Бессарабії та Буковини, В. Шуленбург наступного дня передав до Берліну інформацію про інші питання, порушені в ході зустрічі
з головою НКЗС. Зокрема, він звернув увагу на те, як високо оцінив нарком повідомлення ТАРС
від 22 червня, у якому спростовувалися тогочасні чутки про розбіжності між Німеччиною та
Радянським Союзом, концентрацію військ у зв’язку з операціями Червоної армії в районі Балтики. Висловивши припущення, що автором цього документу є сам Й. Сталін, посол прийшов
до такого висновку: «Проте цілком очевидний і дальній приціл повідомлення: підкреслення радянсько-німецької солідарності – підготовка до вирішення бессарабської проблеми» [25, с. 58].
Своєю чергою, міністр закордонних справ Німеччини І. Ріббентроп у своєму меморандумі
для А. Гітлера від 24 червня, повертаючись до вже згаданого третього пункту таємного протоколу про розмежування сфер обопільних інтересів у Східній Європі, роз’яснював, що з огляду
на тогочасну невизначеність німецько-радянських відносин, він вирішив тоді не визнавати зазіхань Москви на Бессарабію відкрито, у письмовій формі, а обмежився формулюванням загальної заяви про те, що райх політично не зацікавлений у цих територіях, тобто у Південно-Східній
Європі. «Економічна ж зацікавленість Німеччини в територіях Південно-Східної Європи, – зазначив міністр, – була мною належним чином підкреслена» [16, с. 204-205; 25, с. 59].
Нацистська верхівка була серйозно стурбована вимогами Москви, оскільки за період, що минув після пакту Молотова-Ріббентропа, у її середовищі відбулася переоцінка важливості економічних зв’язків із Румунією, яка, на відміну від Прибалтики, носила тепер для Німеччини
стратегічний характер. Адже нафтові поставки з цієї країни набрали вирішального значення
для забезпечення потреб вермахту. Офіційний Берлін був занепокоєний можливістю їхнього
порушення на випадок радянсько-румунського конфлікту. Крім того, його лякала перспектива
розвитку румунської ситуації за прибалтійським сценарієм – встановлення в Румунії переважаючого радянського впливу та високою ймовірністю комуністичного путчу з усіма витікаючими
звідси наслідками.
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Особливе роздратування німецького боку викликала вимога Буковини, про яку жодним чином не згадувалось у таємних протоколах до згадуваного пакту і яка, згідно з усною домовленістю боків, входила в німецьку зону впливу, що посилювало недовіру і напруженість у двосторонніх відносинах [23, с. 361]. Разом із тим, як зауважив С. Гакман, у кінці червня 1940 р.
основна частина вермахту була зосереджена на заході континенту, а на східному напрямку райх
мав не більше 10 дивізій. Можливі дії Німеччини в інтересах Румунії були заблоковані таємними домовленостями 1939 р. з Москвою. У цих умовах військовий конфлікт на південному сході
Європи був невигідний насамперед Берліну, оскільки Румунія залишалася для нього, як уже зазначалося, важливим постачальником енергоносіїв і сільськогосподарської продукції [4, с. 153].
Тим часом І. Ріббентроп доручив В. Шуленбургу зустрітися 25 червня з В. Молотовим і заявити йому таке:
1) німецький уряд цілком визнає права Радянського Союзу на Бессарабію і своєчасність постановки цього питання перед Румунією;
2) маючи в цій країні значні господарські інтереси, райх надзвичайно зацікавлений у
розв’язанні бессарабської проблеми мирним шляхом і готовий підтримати радянський уряд на
цьому шляху, справивши зі свого боку відповідний вплив на Румунію з метою досягнення «полюбовного врегулювання у задовільному для Росії сенсі»;
3) справа про Буковину є новою і Берлін вважає, що без її постановки суттєво полегшилося
би мирне розв’язання бессарабської проблеми;
4) будучи зацікавлений у численних німцях, які проживають у Бессарабії (тільки тут їх було
100 тис.) та Буковині, уряд сподівається, що питання про їх переселення буде вирішене з радянського боку в дусі попередніх двосторонніх угод щодо етнічних німців Волині [8, с. 374; 16,
с. 205-206; 25, с. 59-60].
У відповідь В. Молотов висловив вдячність за виявлені німецьким урядом розуміння та готовність підтримати вимоги СРСР без зволікань. Щодо буковинської проблеми, він ще раз наголосив на правильності і своєчасності її розв’язання, оскільки «до цього моменту вся Україна,
за невеликими винятками, вже об’єднана, але Радянський Союз не ставив перед Угорщиною
питання про Підкарпатську Русь, не вважаючи його актуальним» [8, с. 374-375].
Однак прохолодне ставлення німецького керівництва до радянських претензій на Буковину
було враховане Кремлем, який, зваживши всі аргументи, вирішив обмежити свої домагання її
північною частиною з містом Чернівці. Про це В. Молотов повідомив В. Шуленбурга 26 червня.
За словами наркома, кордон мав простягатися від найпівденнішої точки радянської Західної
України поблизу гори Кніатяса на схід уздовж р. Сучава і далі північно-східніше Герца на Пруті,
у результаті чого СРСР отримав би прямий залізничний зв’язок від Бессарабії через Чернівці у
Львів. Ця магістраль мала стратегічне значення. Питання про її використання поставало ще в
ході чехословацької кризи 1938 р., коли йшлося про можливість перекидання радянських військ
у Чехословаччину. Й. Сталін, мабуть, знав ціну залізничної дороги Чернівці – Львів, оскільки в
1920 р. був членом Військової ради Південно-Західного фронту, який здійснював тоді львівську
операцію Червоної армії [18, с. 316-317].
Зі свого боку, посол заявив, що мирне вирішення бессарабського питання могло бути досягнуте набагато легше, якби Москва повернула Румунії золотий запас національного банку останньої, який вивезли до Росії на зберігання під час Першої світової війни і який був арештований
більшовицьким урядом після того, як румунські війська на початку 1918 р. зайняли Бессарабію,
що тоді належала Росії. Проте очільник НКЗС категорично заперечив таку можливість, оскільки, мовляв, Румунія достатньо довго експлуатувала Бессарабію [16, с. 211; 25, с. 63].
Повертаючись до тогочасних розмов із німецькими дипломатами, В. Молотов згадував у
1975 р.: «Висуваю вимогу: кордон провести так, щоб Чернівці до нас відійшли. Німці мені кажуть: «Так ніколи ж Чернівців у вас не було, вони завжди були в Австрії, як же ви можете вимагати?». «Українці вимагають! Там українці живуть, вони нам дали вказівку!». «Це ж ніколи не
було в Росії, це завжди була частина Австрії, а потім Румунії!», – посол Шуленбург говорить. –
«Так, але українців треба возз’єднувати!». «Там українців – то… Взагалі не будемо вирішувати
це питання!». «Потрібно вирішувати. А українці тепер – і Закарпатська Україна, і на сході теж
українська частина, що вся належить Україні, а тут що ж, залишиться шматок? Так не можна. Як
же так? Як це називається… Буковина». Вертівся, вертівся, далі: «Я доповім уряду». Доповів і
той (Гітлер) погодився… З приводу Чернівців усі скакали і лише дивувались» [32, с. 22].
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Лише переконавшись у тому, що Лондон, Рим і Берлін не будуть перешкоджати розв’язанню
бессарабського питання, радянський уряд висунув Бухаресту територіальні претензії. Зовнішні
умови для цього, на думку В. Хаджирадєвої, були сприятливими: Румунія тоді опинилась у такій
ізоляції на світовій арені, у якій вона ніколи раніше в своїй історії не була. Система міжнародних договорів, що гарантувала її безпеку, повністю розвалилася. Воєнний конфлікт мобілізував
сили Німеччини, Великобританії та Франції на заході Європи, у той час як на сході Радянський
Союз мав повну свободу дій [30, с. 200]. Цікаво також, що це сталося через чотири дні після капітуляції Франції, котра протягом тривалого часу була гарантом Версальської системи, однією з
підвалин якої була територіальна цілісність Румунії в її кордонах 1920 р.
О 22.00 26 червня В. Молотов викликав у НКЗС румунського посла Г. Давидеску, якому
вручив ноту ультимативного характеру з вимогою повернення Бессарабії. Останню, мовляв, Румунія у 1918 р. відторгнула від радянської Росії і тим самим порушила вікову єдність краю, населеного, «головним чином, українцями, з Українською радянською республікою». У ноті висувалася також вимога передати Москві в кордонах доданої карти Північну Буковину, «населення
якої у своїй абсолютній більшості пов’язане з Радянською Україною як спільністю історичної
долі, так і спільністю мови та національного складу» [1, с. 348-349; 8, с. 385-386]. У документі
роз’яснювалося, що передача Північної Буковини могла би розглядатися, певною мірою, і як
засіб відшкодування тих величезних збитків, що були нанесені СРСР і населенню Бессарабії
22-річним пануванням у ній Румунії.
Бухарест повинен був дати відповідь наступного дня. Слід зауважити, що наведена в ноті
аргументація, нібито серед мешканців Бессарабії переважали українці, була недостовірною,
оскільки жоден етнос краю не становив абсолютної більшості її населення, а, значить, цей документ не мав під собою переконливого «етнічного підґрунтя», а був дипломатією з позиції сили
[20, с. 75-76; 30, с. 201].
Радянська нота привела в шоковий стан правлячі кола Румунії, які панічно шукали виходу
з ситуації. Зокрема, уряд Г. Татареску почав по дипломатичних каналах зондувати позиції Німеччини, Італії, Греції, Туреччини, Югославії, але їхні поради зводилися, по суті, до одного:
в ім’я збереження миру на Балканах бажано прийняти ультиматум. Хоча, як повідомляв тоді
повноважний представник СРСР у Бухаресті А. Лаврентьєв, у дипломатичних місіях цих країн
«проскакує відверте незадоволення позицією Радянського Союзу по відношенню до Румунії»
[8, с. 287]. «Для нас це дуже неприємно, – зазначив дещо пізніше німецький міністр пропаганди
Й. Геббельс. – Росіяни використовують ситуацію» [5, с. 233].
Крім того, Кароль ІІ і його оточення намагалися вияснити в А. Гітлера та Б. Муссоліні, чи
згідні вони натиснути на Будапешт і Софію, щоб останні на випадок румуно-радянської війни
не виступили проти їхньої країни. Від Стамбула, Афін та Бєлграда правляча верхівка хотіла дізнатися, чи може Румунія як учасниця Антанти Балканської (військово-політичний союз Греції,
Румунії, Туреччини, Югославії, укладений у 1934 р.), згідно з договором і таємним протоколом цього пакту, одержати військову підтримку на випадок угорської чи болгарської, або їхньої
спільної агресії [3, с. 46]. Проте позитивної відповіді не надійшло. Перед державним керівництвом Румунії постав непростий вибір: прийняти територіальні вимоги чи чинити збройний опір
протягом кількох тижнів, який неминуче закінчився б поділом країни між СРСР, Угорщиною,
Болгарією і навіть Німеччиною. Більшість членів Королівської Ради висловилася за їх прийняття [9, с. 580].
Г. Давидеску, виконуючи інструкції Бухареста, вручив 27 червня в 23.00 В. Молотову відповідь на ультиматум, зміст якого зводився до того, що румунський уряд, бажаючи вирішити
мирним шляхом розбіжності між обома країнами, готовий приступити негайно до обговорення
радянських пропозицій і призначити для цього делегатів [8, с. 389].
Ухильну відповідь румунського боку та її згоду лише на ведення переговорів уряд СРСР
розцінив як бажання виграти час і відтермінувати розв’язання питання Бессарабії та Буковини.
Тому в ніч із 27 на 28 червня він категорично запропонував у черговій ноті протягом чотирьох
днів, починаючи з 14.00 28 червня, «очистити від румунських військ територію Бессарабії та
Північної Буковини», а також здійснити інші умови евакуації, з чим Бухарест вимушений був
погодитись [1, с. 370; 8, с. 389]. «Ми вирішили відступити з Бессарабії і Верхньої Буковини, – заявив згодом у парламенті Г. Татареску, – щоб врятувати сьогодні румунську державу і вберегти
від небезпеки майбутнє румунської нації» [1, с. 360-361; 19, с. 53-54].
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28 червня радянські війська перетнули Дністер і вступили на територію Північної Буковини
та Бессарабії. Вони зайняли Чернівці, Хотин, Бєльці, Кишинів, Акерман, спровокувавши численні зіткнення, які викликали жертви з обох боків. При цьому лінія нового кордону, проведена
наркомом закордонних справ СРСР червоним олівцем на доданій до ноти карти, була настільки
жирною, що відсікала від сусідньої країни, крім обумовленої території, ще й смугу в майже
15 км, на якій були розташовані десятки сіл і містечок. У подальшому ці землі так і залишились
у складі України [30, с. 201-202].
Як бачимо, врученню ультимативної ноти румунському уряду 26 червня 1940 р. передувала інтенсивна й успішна дипломатична діяльність сталінського керівництва, спрямована на
розв’язання бессарабської проблеми з позиції сили. Скориставшись блискавичним розгромом
Франції, одного з гарантів територіальної цілісності Румунії, зайнятістю Німеччини у військових діях на заході Європи, міжнародною ізоляцією Бухаресту, фактичною згодою Лондона, Берліна і Рима з територіальними претензіями Москви до Румунії, Радянський Союз, уміло маніпулюючи українським питанням, здійснив військову операцію, наслідком якої стало приєднання
Бессарабії та Північної Буковини до СРСР.
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ПІСЛЯВОЄННА ПОЛЬЩА В ПОЛЬСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ
В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Стаття присвячена діяльності польського руху опору, спрямованого на планування і
розробку планів реформування, розвитку та подальшого функціонування польської держави після закінчення Другої світової війни. Проаналізовано офіційні документи, теоретичні
розробки польського еміграційного уряду, його представництва в краї, а також політичні
програми найбільш впливових польських політичних партій.
Ключові слова: польська політична думка, еміграційний уряд, польське підпілля, політичні партії і рухи, польський «Лондонський» табір, національні меншини, кордони.

Важливе місце в історії європейського руху опору та його боротьби проти фашистської Німеччини відіграє діяльність польського еміграційного уряду і його представництв, а також різних політичних сил, що об’єдналися навколо ідеї боротьби за відновлення Польської держави.
Слід сказати, що досить вагомим є вивчення історії польської політичної думки цього періоду, адже саме вона істотно впливала на позицію політичних еліт, переговорний процес, заходи, що здійснювалися підпіллям, його політику на місцях, вимоги, сформульовані політиками,
зобов’язання, які вони на себе брали тощо. Досить часто політичні погляди в середовищі «Лондонського табору» заважали переговорному процесу. На них же, у свою чергу, впливали позиції різних політичних угруповань, що входили до складу руху опору. З огляду на це, вивчення
польської політичної думки є, безумовно, актуальним.
Проблемі діяльності польського руху опору присвячено низку праць. Вагомий внесок у наукове вивчення різних аспектів цієї проблеми здійснили І. Ільюшин, Л. Зашкільняк, В. Трофимович, А. Русначенко, В. В’ятрович та інші науковці. Українська історіографія основну увагу зосередила на дослідженні українсько-польських стосунків, на які, у свою чергу, мала безпосередній
вплив польська політична думка. Серед польських дослідників варто згадати Р. Тожецького,
В. Бонусяка, К. Пжибиша, Е. Дурачинського, А. Фрішке тощо. Водночас не достатньо дослідженою залишається позиція польських політичних еліт щодо майбутнього устрою держави, засад діяльності її владних інститутів, проблема майбутніх кордонів, політика щодо національних
меншин. З огляду на це постає необхідність вивчення вищезгаданих аспектів.
Після поразки польської держави від гітлерівської Німеччини в 1939 році серед польських
еліт неодноразово піднімалося питання про те, хто винен у цій військовій катастрофі, чому так
сталося, а головне: що потрібно зробити в майбутньому, щоб такого більше не повторилося. Усвідомлення необхідності змін мало місце серед усіх без виключення політичних сил. На цьому тлі
точилися постійні дискусії. Слід сказати, що різні політичні угруповання представляли відмінні
можливі моделі політичного, економічного, культурного розвитку Польщі після закінчення вій
ни. Великою мірою вони залежали від політичної платформи тієї чи іншої партії або руху, проте, досить часто, це було продовження довоєнних напрацювань, які намагалися адаптувати до
умов часу. У період війни польський уряд та його представництва діяли базуючись на квітневій
конституції 1935 року. Проте, не зважаючи на різні погляди, всі без виключення політичні сили
були єдині в одному: зміни мають відбутися обов’язково і вони мають зробити Польщу сильною
державою та одним із центральних політичних гравців у майбутній післявоєнній Європі.
Чільне місце в різного роду теоретичних розробках польського політикуму посідала проблема політичного устрою післявоєнної польської держави. 9-го грудня 1939 р. було скликано
польську Національну раду в Парижі, у склад якої входило двадцять представників від різних
політичних угруповань. Слід зазначити, що ще під час обговорення проблеми створення Національної ради (засідання Ради міністрів від 23-го листопада 1939 року в Парижі) виникла дискусія про те, які політичні партії мають увійти до складу ради. Під час обговорення голова Ради
міністрів заявив, що потрібно підтримувати подальші контакти з польськими євреями. Міністр
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Я. Станьчик зазначив, що в разі утворення такої інституції, як Національна рада, належить запросити до неї не тільки представників від євреїв, але також і українців [11, s. 91]. Вражаючим
є той факт, що українців та білорусів, як представників слов’янських меншин, у Національній
раді представлено не було. Польський еміграційний уряд визначив основні стратегічні цілі своєї
політики. Вони заключали в себе такі положення:
1. Польща повинна здобути незалежність.
2. Територія Польщі після війни не повинна зменшитись.
3. Для зміцнення безпеки Польщі необхідно ліквідувати проблему Східної Прусії [8, s. 115].
Загальну декларацію польського уряду щодо майбутнього політичного устрою польської держави було виголошено лише на початку 1942 року під час виступу прем’єра В. Сікорського з
нагоди нового скликання Національної ради. Він підкреслив, що Польща буде демократичною
республікою, яка базуватиметься на засадах парламентаризму, а її керівництво обиратиметься загальним, рівним, безпосереднім і таємним голосуванням. У виступі говорилось також і про те, що
польський народ відмовляється від будь-яких постулатів, що суперечать демократичним засадам
і відкидає будь-які форми диктатури [12; 3, s. 1]. Тобто, іншими словами, представники польських
урядових кіл виголосили чітку позицію щодо майбутнього політичного устрою Польщі – це мала
бути республіканська форма правління з широкою демократією та самоврядуванням. На думку
Прем’єр-міністра, першочерговими завданнями, крім встановлення широкої представницької демократії, є відбудова промисловості, реформування сільського господарства і побудова держави
з сильною виконавчою владою, яка зможе консолідувати суспільство навколо себе [12].
Таку точку зору підтримувало і Міністерство конгресової роботи. Його завданням була розробка різного роду програм можливого устрою польської держави, бо планувалося, що такого
роду проекти в майбутньому будуть представлені на мирній конференції присвяченій післявоєнному врегулюванню. Позицію уряду повністю поділяла й Національна рада. У її розробках
також підкреслювалася необхідність створення демократичної польської держави з республі-канським управлінням. Польське підпілля на місцях, представлене Делегатурою (представництвом)
уряду та Армією крайовою, у загальних рисах також підтримувало позицію еміграційного уряду
та Національної ради. Зокрема Рада національної єдності заявляла, що після закінчення війни
головним і першочерговим завданням стануть вибори до парламенту. На думку її представників,
необхідно розробити нову виборчу ординацію, на підставі якої провести вибори до парламенту.
Після цього новий парламент мав прийняти зміни до конституції. Головний закон повинен був
сформулювати гарантії прав і свобод громадян: загальну громадянську рівність, свободу віросповідання, політичних переконань, свободу слова, друку, різного роду зібрань, товариств та ін.,
у разі одночасної рівності обов’язків. Крім того, значна увага приділялася засадам діяльності виконавчих органів. Перш за все передбачалося передати велику кількість повноважень центральної влади на місця і, водночас, децентралізувати адміністративні функції влади. Органи місцевої
влади мали діяти на підставі широкого професійного, територіального і господарчого самоврядування, а також законності та правової відповідальності [14, s. 345]. Загалом, уряд та його представництво виступали за демократизацію політичної системи майбутньої Польщі і саме з цими
процесами пов’язували можливість існування сильної, незалежної польської держави.
Плани щодо майбутнього Польщі розроблялися не лише в урядових колах. Працювали над
ними й різні політичні партії і рухи. Як вже зазначалося, часто це було продовженням програмових засад довоєнного періоду, проте вони доповнювалися новими пропозиціями щодо політичного, соціально-економічного, територіального устрою, культурного розвитку тощо, виходячи з
нових реалій та викликів, що поставали перед польськими політичними елітами. Хронологічно
першим документом такого типу. Початок було покладено декларацією прийнятою Польською
соціалістичною партією «Вільність, Рівність, Незалежність» (ППС – ВРН). Це був перший офіційний документ такого роду, який під назвою «Програма народної Польщі» було опубліковано
вже в 1941 році. Згодом, у 1943 р., її без змін було перевидано польською й англійською мовами. Ця програма передбачала формування в Польщі республіканського демократичного ладу
з широким самоврядуванням на місцях. Польща має увійти до «Союзу вільних європейських
народів», де буде сприяти його консолідації і спроможності протистояти різним внутрішнім
і зовнішнім загрозам [10, s. 20] (тут ідеться про концепцію створення після війни Конфедерації Центральної Європи. Початком її заснування мало стати об’єднання Польщі та Чехословаччини. – Див.: [15, s. 133-134]). Слід зауважити, що так як це була найраніша програма серед
усіх складених політичними силами, то вона здійснила суттєвий вплив на подальші розробки та
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концепції усіх без вийнятку політичних сил «Лондонського табору», адже у своїх програмних
документах вони так чи інакше зверталися до цього документу модифікуючи власні вимоги,
створюючи відмінні пропозиції, адаптуючи окремі пункти під власну політичну платформу.
Однією з впливових політичних сил була Національна партія (Стронніцтво народове – СН).
Її представники здійснювали активну пропагандистську діяльність. Було опубліковано низку
аналітичних опрацювань і різного роду заяв, проте документу, який би мав характер офіційної
програмової декларації вироблено не було. Критикуючи традиційну парламентську форму правління, і, водночас, засуджуючи фашизм Національна партія пропонувала власне бачення розвитку Польщі – це мала бути Католицька держава польського народу в якій виключно поляки мали
б повні політичні права [2, s. 280]. На думку діячів СН, політичний устрій майбутньої польської
держави мав забезпечити можливість участі громадян в управлінні державою. Демократична ж
форма правління мала відображати інтереси всіх, без виключення, громадян, а не лише якоїсь
окремої організації, чи класу [13, s. 113].
Широке висвітлення майбутніх змін політичного устрою післявоєнної Польщі міститься в політичній програмі Робітничої партії (Стронніцтво праці – СП). Її було оприлюднено 15 липня 1944
року. Згідно з цим документом, Польща має будувати своє майбутнє опираючись на рівновагу
авторитету та свободи. На думку діячів СП, у попередні історичні періоди, польська держава опиралася на сеймову систему або ж санаційну. Тому важко було здійснювати управління, адже в
першому випадку неможливо було створити сильну виконавчу вертикаль влади, у другому – пересічний громадянин був незахищений від сильного уряду, який «прагнув свавілля і топтав базові
права особистості» [10, s. 214]. Щодо змін до конституції, то тут пропонувалося посилити президентську владу. Згідно з програмою, президент мав право призначати і відкликати уряд на чолі
з прем’єром, призначати і звільняти вищих посадових осіб та військове керівництво, розпускати
палати парламенту, зосереджував у своїх руках контроль за судовою владою, а також представляв
державу в зовнішній політиці. Його влада обмежувалася лише головною метою управління – «добром народу» [10, s. 214]. У разі порушення конституції президент може бути усунутий від виконання обов’язків спеціально скликаним для цього органом, що «стоятиме на захисті верховенства
права» [10, s. 215]. Державна адміністрація мала бути ізольована від політики і повинна «не правити, а служити народу» [10, s. 215; 2, s. 282]. Загалом Робітнича партія розробляла ідею існування
сильної президентської республіки, як третього шляху, відмінного від «сеймократії» і «санації».
У грудні 1943 року було виголошено єдину програму селянського руху, репрезентовану Селянською партією «Рох» (Стронництво людове «Рох» – СЛ). У ній загалом піддано критиці
попередні уряди Польщі. Підкреслювалося, що їхнє керівництво потрібно притягнути до кримінальної відповідальності за те, що не здійснило «належної підготовки нації до оборони від
ворога» [10, s. 106]. Зміни в суспільно-політичному устрої, на думку ідеологів СЛ, необхідно
розпочати з ґрунтовної демократизації усього життя майбутньої Польщі. Головною і рушійною силою цього процесу мало стати селянство. При цьому зазначалося, що тут відсутній класовий підхід. Така позиція продиктована фундаментальними засадами національної політики і
польською «рацією стану» [10, s. 106]. Загалом майбутня Польща вбачалася, як республіка з
парламентською формою управління, де сейм буде контролювати уряд, а той, у свою чергу, діятиме згідно з рішенням більшості представників парламенту.
Серед політичних партій так зв. демократичного напрямку чільне місце посідала Демократична партія (Стронніцтво демократичне – СД). У квітні 1943 року було оприлюднено її «Проект
ідеологічної декларації». У ньому висловлено думку, що перед загрозою «споконвічно воюючого німецького і радянського імперіалізму» держави Центральної Європи повинні об’єднатися в
федерацію – Союз вільних народів, у якому провідну роль відіграватиме Польща, а його суверенітет буде обмежуватися лише спільними інтересами. [10, s. 36]. На думку СД, майбутня Польща має бути республікою. Для початку планувалося здійснити п’ятиступеневі вибори народного
представництва, яке, у свою чергу, прийняло б конституцію. Польський уряд повинен звітувати
перед парламентом, опиратися на широку довіру та «бути спроможний працювати довго і планомірно». Водночас президентські повноваження в декларації описано в загальних рисах: він,
як «ключовий чинник буде наділений достатньою владою для виконання обов’язків згідно зі
своєю високою посадою» [10, s. 37]. Загалом Польща вбачалася, як держава з республіканською
формою правління і сильним парламентом. Дещо пізніше, після утворення Партії польської демократії (Стронніцтво польської демократії – СПД), у липні 1943 року на загальному з’їзді у
Варшаві було прийнято «Ідеологічні тези». Вони були більш радикальними за згаданий «Проект
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декларації». Передбачалося, що Польща буде республікою, проте усю власність потрібно націоналізувати і зробити спільною, задля всезагального користування. При чому без відшкодування
власникам [2, s. 284].
Надзвичайно важливим аспектом, який постійно привертав увагу польських політиків, стала також проблема кордонів і взаємовідносин держави з національними меншинами. Одним із
таких питань, яке стояло на порядку денному, була проблема української меншини. З огляду
на це Комітет міністрів у справах краю ухвалив декларацію, яка побачила світ 28 листопада
1939 року. Цей документ самі поляки визначили як інструкцію у справі контактів з Україною.
У ній говорилось про те, що уряд не тільки припускає можливість порозуміння з самостійницьким українським рухом, але й визнає потребу у створенні спільного фронту проти окупантів [7,
s. 17]. Зазначалося, що польський бік визнає можливість виникнення незалежної української
держави і погодиться на найсміливіші пропозиції щодо її східних кордонів. В інструкції підкреслювалося, що майбутня Україна і Польща будуть об’єднані у федерацію, у якій обидві
користуватимуться рівними правами. Згідно з положеннями документа, «проходження кордону між Польщею та Україною буде залежати від ступеня взаємопов’язаності федерального устрою». Гарантувалося й дотримання усіх принципів рівності, а також забезпечення
української меншини в складі Польщі і польської в Україні «національними та культурними
правами на принципах взаємності» [16, s. 98]. Резолюцію було передано Прем’єр-міністру ген.
В. Сікорському, проте він скептично поставився до можливості створення української держави
на теренах «східних кресів» [16, s. 101], вважаючи Західну Україну «передпіллям стратегічним»
[16, s. 97]. Тому було прийнято рішення про те, що резолюція відіграватиме лише роль директив
у переговорах з українцями. Офіційна декларація польського уряду від 18-го грудня 1939 р. не
пішла далі загальних тверджень про справедливість та суспільну рівноправність національних
меншин, які «приймали участь у боротьбі і залишилися вірними польській державі» [6, s. 587].
Варто підкреслити, що в довоєнній Польщі склався стереотип згідно з яким «східні креси»
вважалися відсталим аграрним регіоном. Не зважаючи на це в геополітичних побудовах представників «лондонського табору» цим територіям приділялася величезна увага. У різного роду
документах, розроблених його структурами, акцент робився на ролі Польщі, як представника
«християнської цивілізації» на Сході та її внеску у справу захисту «загальнолюдських ідеалів».
З огляду на це, польсько-радянський кордон 1921 р. розглядали як рубіж між Європою та Азією, латинською і східною культурами, світом свободи і системою організованого рабства [1,
s. 30]. Тому метою політики польського руху опору було завоювання Польщею такого статусу,
за якого їй не загрожувала б небезпека ні з заходу ні зі сходу. Виходячи з цього, у діяльності всіх
структур «лондонського табору» чітко прослідковується мета добитися відновлення довоєнного
«status quo», а саме – незмінності кордону між Польщею та СРСР до вересня 1939 р. На думку
переважної більшості польських політиків і військових, втрата довоєнних територій Польщі на
сході означала послаблення обороноздатності держави і безпосередню загрозу політичним, економічним і комунікаційним центрам. Тут першочергове значення надавалося залізничній лінії
Вільно – Барановичі – Лунінець – Сарни – Рівне – Львів [1, s. 30]. 30-го листопада 1939 року
було видано декрет президента Речіпосполитої В. Рачкевича про недійсність будь-яких законів,
прийнятих окупаційною владою [9, s. 179-180]. Це стосувалось і кордонів польської держави.
Тобто, на офіційному рівні польський уряд задекларував позицію неподільності кордонів Польщі. Слід зауважити, що якщо щодо східного кордону польський уряд твердо стояв на позиціях
його незмінності, то західний кордон Польщі він готовий був переглянути. При цьому можливість отримати збільшення територій Польщі за рахунок земель Східної Пруссії розглядалась, як компенсація за завдані Польській державі втрати. Проте навіть на період 1942 року ген.
К. Сікорський ще не формулював остаточно концепції про обов’язкову необхідність проходження польсько-німецького кордону по Одрі та Нисі Лужицькій. Існували побоювання, що вимоги
збільшити польські терени за рахунок німецьких земель на заході можуть бути використані, як
аргумент для відчуження «східних земель» і компенсацію їх землями на заході. Лондонський
уряд також вважав, що союзники ставляться до цієї ідеї не дуже прихильно, а тому потрібно свої вимоги викладати поступово, щоб «призвичаїти» їх до такої радикальної концепції [5,
s. 385]. Під впливом різних зовнішньополітичних чинників, а також подій, що відбувалися на
теренах самої Польщі, уряд усе чіткіше висловлювався за потребу отримання територій на заході і півночі. Прем’єр-міністр С. Миколайчик уже наприкінці 1943 року заявляв про необхідність
отримання майбутньою польською державою вільного доступу до моря, а також повернення
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Польщі земель, що були нею втрачені внаслідок постійних німецьких зазіхань [13, s. 75]. Що ж
стосується кордонів на Сході, то лише в 1944 році частина представників польського уряду на
чолі з С. Миколайчиком, під тиском Великобританії, була схильна до визнання лінії Керзона за
східний кордон і розширення польських теренів на заході. Це викликало палку дискусію в середовищі польського політикуму і призвело до політичної кризи наслідком якої стала відставка
уряду С. Миколайчика в листопаді того ж року. Новий уряд на чолі з Т. Арцішевським знову
повернувся до концепції неподільності теренів Польщі на сході й отримання земель на заході.
У відповідь на виступ У. Черчіля (який заявив, про необхідність переміщення східного кордону
Польщі та гарантував у компенсацію за це терени Східної Пруссії) він у своєму інтерв’ю заявив, що Польща не прагне включити до свого складу вісім із десяти мільйонів німців, а лише
хоче повернути власні етнічні та історичні землі [4, s. 424-425]. На відміну від офіційної позиції
уряду польське підпілля не могло її висловлювати, проте існує низка проектів, які дають можливість зрозуміти позицію останнього щодо майбутніх кордонів польської держави. Крайова
політична репрезентація (КРП) виступала за включення до складу Польщі Гданська, Східної
Пруссії, Мазовії Західного Помор’я і Шльонська. На півночі кордон мав проходити по Балтиці
і включати в себе терени Литви. Щодо східних рубежів, то тут вона передбачала збереження
кордонів за умовами Ризького мирного договору. Приблизно на таких же позиціях стояла й Рада
національної єдності (РНЄ) і, загалом, Делегатура уряду. Головне командування Армії Крайової
розглядало два можливих варіанта встановлення кордонів на заході. Перший (категоричний) –
передбачав включення теренів Східної Пруссії, Гданська, Шльонська, а другий (максимальний)
– ще й землі Західного Помор’я [13, s. 77-79].
Слід зауважити, що пропозиції польського уряду та підпілля з приводу формування майбутніх кордонів польської держави хоча і відображали узгоджену позицію політичних партій, проте
вимоги останніх були зі зрозумілих причин набагато ширшими, адже уряд представляв офіційну
позицію, а політичні угруповання могли собі дозволити висловлювати більш радикальні погляди. Проблемі кордонів, меншин, майбутнього політичного устрою, розвитку економіки, культури й освіти було присвячено низку програмних документів, проте найбільший вплив на політику
уряду і підпілля мали позиції найбільших політичних угруповань таких як Національна партія,
Селянська партія, Соціалістична партія – ВРН, Робітнича партія і Демократична партія. Однією
з таких партій, як уже зазначалось, було Стронніцтво народове, яке одним із перших розробило
широку програму повернення Польщі її теренів та отримання в компенсацію нових земель по
лінії Одри. Уже в жовтні 1939 року політична рада СН висунула постулат про необхідність встановлення на заході таких кордонів із Німеччиною, які б раз і на завжди унеможливили німецьку агресію. Територія польських державних, цивілізаційних і національних впливів, на думку
представників цієї партії, мала охоплювати Польщу трьох морів. Згідно з програмою, майбутня
польська держава мала після поразки Німеччини у війні охоплювати наступні кордони: на заході – лінія Одри і Ниси Лужицької, на півночі – Балтики, на сході до Смоленська і по Дніпру, на
півдні до Карпат [10, s. 132]. Загалом таку позицію розділяла більшість правих партій та угруповань Польщі. Зокрема: Конфедерація народу, Національно-радикальна партія, Національні
збройні сили та ін. Серед політичних сил, що представляли селянський рух, концепцію формування майбутніх кордонів найбільш широко представлено в програмних документах Селянської
партії «Рох». Загалом її представники заявляли про необхідність проходження західного кордону по Одрі і Нисі Лужицькій. Що ж стосується східних кордонів, то тут позиція партії збігалась з
офіційною позицією уряду: «Селянський рух виступає за необхідність повернення наших кордонів на Сході до вересня 1939 р.» [14, s. 298]. Соціалістична партія (ППС – ВРН), приділяла менше
уваги майбутнім кордонам Польщі, більше зосередившись на розробці майбутніх планів щодо
розвитку економіки, державної політики, проте вказувалось, що кордони з Німеччиною мають
гарантувати безпеку польської держави і компенсувати її втрати під час війни. Загалом вважалося, що після війни буде утворено федерацію держав Центральної Європи, яка опиратиметься
на заході на кордони по Балтиці. Східний кордон, на думку діячів ППС, мав проходити згідно з
умовами Ризького миру [13, s. 84-85]. Багато уваги формуванню майбутніх кордонів польської
держави приділяла Робітнича партія. Згідно з її програмними документами межі польської держави повинні охоплювати Одру, Нису Лужицьку, включати також Східну Пруссію, Гданськ,
Західне Помор’я і Гірський Шльонськ. При цьому: «Польща, що б бути сильною і потужною повинна мати відповідну територію, що становитиме цілісний блок з географічної, стратегічної і
господарчої точки зору, який опиратиметься на якомога довший морський кордон і включатиме
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у свої межі територію, що належить до польської цивілізації» [14, s. 382]. Щодо східних кордонів Польщі, то Робітнича партія також стояла на позиціях утримання їх у межах затверджених
Ризьким миром, тобто до 1939 року. З різними планами майбутнього територіального устрою
Польщі пов’язане й таке важливе питання, як проблема національних меншин. Територіальні
претензії Польщі до Німеччини, а також прагнення залишити у своєму складі західноукраїнські,
західнобілоруські і частину литовських земель на яких проживали не лише представники української чи білоруської нації, але й, скажімо, євреї, чехи, росіяни та ін. передбачали необхідність
регулювання взаємовідносин між титульною нацією – поляками і національними меншинами.
Тому пропозиції щодо ролі останніх у майбутній відродженій Польщі займали істотне місце
в польській політичній думці 1939-1945 рр. Якщо в загальному охарактеризувати погляди в
середовищі «Лондонського табору», а особливо програми політичних партій, які до нього входили, то тут слід сказати, що щодо майбутнього німецького населення погляди були дуже подібними якщо не одностайними. Те ж можна стверджувати і щодо євреїв Польщі. Водночас
майбутнє слов’янських меншин різними політичними силами трактувалося по-різному. Перша
офіційна заява, що стосувалася національних меншин, як уже згадувалося, була виголошена
18 грудня 1939 року. Згодом, у липні 1941 року, було опубліковано Декларацію уряду РП.
У ній зазначалось, що Польща буде демократичною державою, де всі громадяни без огляду на
расу, віровизнання чи національність користуватимуться рівними правами, проте серед таких
громадян перераховувалися лише слов’янські меншини, євреї та литовці. Щодо німців, то про
такі права не згадувалося [13, s. 95]. Слід зазначити, що наступні уряди – С. Миколайчика та
Т. Арцішевського займали незмінну позицію щодо національних меншин. Вони гарантували їм
рівні з поляками права та обов’язки, а також сприяння в розвитку національної культури.
Від офіційної позиції уряду та його представництв у країні відрізнялись погляди політичних
партій. Зокрема Національна партія приділяла багато уваги розробці планів щодо майбутнього
меншин. Її ідеологи виходили з того, що на теренах Польщі проживає занадто велика кількість
різних народів, а це, у свою чергу, вважалось дестабілізаційним чинником. Звідси виводили
тезу, що Польща, перш за все, має бути державою поляків, а тому меншини потрібно позбавити
політичних прав, залишивши їм виключно господарче та культурне самоврядування. У жовтні
1943 року було опубліковано «Ставлення СН до української справи». У ньому зазначалося, що
ставлення до українців залежатиме від їх позиції щодо польського народу. Приблизно така ж позиція була й щодо білорусів. Литовців пропонувалось виселити на терени Литви. У єврейському
питанні СН займало дещо іншу позицію. Зокрема, засуджуючи голокост, його представники
визнавали сам факт зникнення єврейського населення з теренів Польщі позитивним моментом
і виступали за добровільну еміграцію євреїв з Польщі. Щодо німецької меншини, то тут Національна партія виступала за примусове виселення [13, s. 95-99].
Селянська партія «Рох» також приділяла багато уваги проблемі меншин. Так само як і СН,
Стронніцтво людове не бачило можливості в проживання на теренах Польщі німецького населення і виступало за його примусове виселення. Вважалось, що найкращим розв’язанням єврейського питання була б їх добровільна еміграція. Щодо українців і білорусів, то тут представники цього політичного угрупування вважали їх близькими по духу і передбачала можливість
надання усіх прав на рівні з поляками. В обмін за це слов’янські меншини мали бути лояльними
до польської держави [13, s. 101-102].
Отож, слід зазначити, що польський рух опору розгорнув активну діяльність спрямовану на
розробку проектів політичного устрою майбутньої Польщі. Майже всі політичні сили бачили
післявоєнну польську державу республікою. Позиції різних партій різнилися лише в тому має
це бути парламентська республіка, президентська чи, можливо, має бути встановлено рівновагу
між законодавчою і виконавчою владою. Передбачалося, що без демократичного устрою й активної позиції на міжнародній арені Польща не зможе бути сильною європейською державою. Її
суверенітет і незалежність ставилися в залежність від незмінності територій, що, у свою чергу,
підводило до розмірковувань про те в яких межах мають проходити кордони держави.
Проблема майбутніх кордонів займала чи не головну увагу польських політиків періоду вій
ни. Вона була стрижневою як для офіційних урядових кіл, так і для представників політичних
партій та угруповань. Із проблемою майбутніх польських територій тісно пов’язувалась і проблема меншин. Загалом спектр пропозицій щодо майбутнього меншин у Польській державі був
досить широким і коливався від пропозицій радикального розв’язання до досить поміркованих
планів. Аналіз програмних документів польського політикуму дає можливість отримати карти-
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ну настроїв у польському суспільстві і дати відповідь на питання про можливість налагодження
діалогу між меншинами та титульною нацією.
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Послевоенная Польша в польской политической мысли в годы
Второй мировой войны
Статья посвящена деятельности польского движения сопротивления направленной на
планирование и разработку планов реформирования, развития и будущего функционирования польского государства после окончания Второй мировой войны. Проанализировано
официальные документы, теоретические разработки польского эмиграционного правительства, его представительства на местах, а также политические программы наиболее
влиятельных польских политических партий.
Ключевые слова: польская политическая мысль, эмиграционное правительство, польское подполье, политические партии и движения, польский «Лондонский лагерь», национальные меньшинства, границы.
Ivan Shyshkin
The article is devoted to the activity of Polish Resistance Movement
that was aimed at planning and design of reformation plans, development and further functioning of Polish state after World War II
It was analyzed official documents, theoretical developments of Polish Emigration Government, their representatives in the area and also political programs of the most influential Polish
political parties. It is paid a special attention to the position of Polish political groups concerning
future political system of Poland, its role and place in postwar Europe and policy towards national
minorities and others. It also was studied analytical developments related to the problems of the
eastern and western borders of Poland, the ways and methods of resolving territorial issues.
Key words: Polish political thought, emigration government, Polish underground movement
political parties and movements, Polish «London» camp, national minorities, borders.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛЬСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У 1945-2015 РР.
У статті досліджено проблему надання правових підстав для функціонування Православної церкви в Польщі після закінчення Другої світової війни і до 2015 р.
Проаналізовано законодавчі акти, що регулювали діяльність релігійної організації в період існування Польської Народної Республіки. Розглянуто основні моменти узгодження та
колізії юридичних норм Канонічного та Конституційного права в зазначений період.
Ключові слова: християнство, православ’я, Польська Автокефальна Православна Церква, правовий статус, закон.

Після Другої світової війни відбулися зміни в польському державно-політичному житті. До
них вимушено пристосовувалася й Польська Автокефальна Православна Церква (далі – ПАПЦ).
Водночас вона зазнала серйозних втрат. Нове державне розмежування позначилося на церковнотериторіальній структурі. Трансфер населення вплинув також на географію конфесійної карти.
Підірваним виявився й авторитет її зверхника – митрополита Діонісія (Валединського) [2,
с. 156-159]. Співпраця з попереднім політичним режимом викликала недовіру нової влади і загрожувала послабленням впливу діючих урядовців на свідомість вірян [14, s. 29]. Усунення ієрарха від керівництва одночасно з численними політичними трансформаціями позначилося на
внутрішньому устрої Церкви, пріоритетах її зовнішніх взаємин.
У червні 1948 р. Собор єпископів ПАПЦ отримав другу [2, с. 157] у своїй історії автокефалію, але вже з рук московського патріарха [14, s. 29]. Таким чином, це зміцнило співпрацю
урядів Польської Народної Республіки та Радянського союзу в релігійній сфері. Водночас слід
констатувати, що автокефалія – не лише організаційна форма церковної інституції, але також
визначення її правового статусу серед інших братніх церков. Це гарантія можливості прийняття
важливих рішень без втручання сторонніх ієрархів, хоча й не забороняються канонічні та догматичні стосунки між ними [16, s. 257].
В історії взаємовідносин Церкви із суспільством можна виділити декілька найголовніших
видів співіснування: зверхність Церкви над державою; зверхність держави над Церквою; коли
Церква відділена від держави або існування на засадах рівності та взаємної незалежності одна
від одної [16, s. 257]. Будь-яка з цих форм буде означати роль та місце, а значить і правовий статус, релігійної організації на території, об’єднаній політичною владою [16, s. 257]. Православна
церква тяжіє до концепції «симфонії влад» [16, s. 257], яка полягає у співіснуванні двох влад, що
не зливаються одна з одною, взаємодіють, але не прагнуть підпорядкувати одна одну [1, с. 52].
Таким чином, проблема вивчення правового статусу Православної церкви в Польщі після
Другої світової війни важлива не лише з богословського погляду, але також з історичного. Актуальність випливає із того, що питання взаємовідносин Церкви і суспільства мало ряд історичних трансформацій, котрі важливо вивчити.
В історіографії проблема представлена працями П. Дердея [14], К. Урбана [19], М. Хомич [2].
Вони звернули увагу на історичну долю ПАПЦ у досліджуваний період. У свою чергу, доробки
І. Бальжик [1], Т. Молдава [15] та Я. Матвіюка [16] стосувались юридичного аспекту проблеми
й допомогли зрозуміти основні правові поняття та терміни.
З огляду на це метою нашої статті є вивчення особливостей правового положення ПАПЦ у
період існування Польської Народної Республіки (далі – ПНР) та незалежної Польщі, а також
дослідження її ролі в житті суспільства через аналіз нормативно-правових актів, що регулювали
діяльність релігійних організацій у той час.
Наукова новизна полягає у висвітленні неопублікованих архівних документів із фондів Архіву Актів Нових (Варшава) та у використанні одночасно декількох підходів до вивчення питання
© Марина Хомич, 2016
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правових взаємовідносин між різними державними формами правління однієї країни та церковною інституцією, представленою переважно національними меншинами.
Джерельна база дослідження представлена двома видами матеріалів. Серед них архівні та
опубліковані офіційні документи: розпорядження, затвердження, відписи Міністерства державного управління відділу віросповідань, звіти про стан стосунків між Церквою та суспільством,
висвітлення основних засад релігійної політики польських урядів, а також Внутрішній статут
ПАПЦ [3, s. 29–39].
Важливу юридичну інформацію взято з періодичного видання «Dziennik Ustaw» [11–13; 17,
18; 20–22], на сторінках якого наведена база нормативно-правових актів Польщі.
Ситуація щодо правового врегулювання ПАПЦ після Другої світової війни особливо не змінилась. Юридичну силу зберігав «Декрет президента Польської Республіки щодо взаємовідносин між народом і Польською Автокефальною Православною Церквою» від 18 листопада
1938 р. [11, s. 1317]. У документі йшлось про те, що ПАПЦ у канонічних та догматичних справах дотримується єдності із Вселенською Православною Церквою, але не підтримує будь-якого
впливу з боку духовної чи світської влади з-поза меж держави. У своїй діяльності опирається на
власний Внутрішній Статут і розпорядження, котрі не суперечать конституційним законам [11,
s. 1317].
Органом, що регулював церковні справи був Всезагальний Собор, до складу якого входили
єпископи, духівники та вірні. У його компетенції лежала пропозиція кандидатури митрополита.
Остаточне рішення приймалося тільки після узгодження з Міністрами віросповідань і публічної
освіти на підставі розпорядження президента [11, s. 1318].
Православні священнослужителі зобов’язувались під час богослужінь молитися за благополуччя Польської Республіки та її очільника, проводити урочисті Літургії в державні свята, благословляючи президента, уряд та військо [11, s. 1318]. Після цього звучав молитовний гімн «Boїe
coњ Polskк», відома римо-католицька релігійна пісня, котра після отримання Польщею незалежності в 1918 р. конкурувала з Мазуркою Домбровського, щоб стати основною національною
мелодією. Таким чином, ПАПЦ вже не вважалась конфесією національних меншин. У Декреті
наголошувалось на її приналежності до держави, у якій православні віряни – передусім поляки.
Специфічні політичні обставини 1944-1945 рр. спровокували перегляд законодавчої бази у релігійному питанні, але суттєвих змін внесено не було. У постановах «Положення щодо впровадження сімейного права» від 25 вересня 1945 р. [12, s. 404] та «Положення щодо впровадження права
актів цивільного стану» від 25 вересня 1945 р. [13, s. 417] Рада Міністрів та Президія Державної Національної Ради ухвалили вважати чинним «Декрет президента Польської Республіки щодо взаємовідносин між народом і Польською Автокефальною Православною Церквою» від 18 листопада
1938 р.
Конституція ПНР, прийнята 22 липня 1952 р., гарантувала громадянам свободу совісті та
віросповідання [15, s. 184–207]. Релігійні організації могли вільно проводити свою діяльність.
Участь у будь-яких обрядах чи зібраннях дозволялась лише за власним бажанням, без примусу та
агітації, зловживання правами та свободами совісті в корисних цілях карались законом [4, s. 1].
Кожен мав право на популяризацію своєї віри чи релігійних переконань у формі молитов,
демонстрації обрядів, навчань і практик. Ці гарантії не втрачали своєї чинності навіть під час
військового, надзвичайного стану чи в період війни [5, s. 65].
Церква, згідно з Конституцією, залишалась відділеною від держави. Це означало, що урядовий апарат не містив у собі теологічних елементів, а релігійні інституції не були суб’єктами
виконавчої влади [5, s. 66]. Проте у світських та духовних очільників існувала спільна мета – добробут суспільства. Без визнання рівності всіх конфесійних організацій, як вони вважали, неможливо забезпечити свободу віросповідання, а значить і досягнути загального соціального блага [5,
s. 66]. Попри такі конституційні норми ПАПЦ все більше потрапляла в залежність та контроль
із боку Міністерства віросповідань [14, s. 31].
Для врегулювання взаємовідносин між урядовими структурами та релігійними організаціями в правовому контексті було розроблено низку юридичних документів. Так, 2 грудня 1958 р.
набрав чинності «Закон про зміну положень щодо актів цивільного стану», який зобов’язував
священнослужителя звершувати Таїнство Вінчання лише після надання офіційного документа
про одруження [6, s. 15].
31 січня 1959 р. прийняли нові законодавчі норми щодо правил поховання та різновидів
цвинтарів [19, s. 58]. Зазначалось, якщо в місцевостях, де немає комунальних кладовищ, а лише

252

ISSN 2409-6806. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

спеціальні для поховання осіб певної конфесії, помирає людина, не повинно бути різниці, до
якої релігійної інституції вона належала (або не належала до жодної). Її зобов’язані поховати
згідно із загальною чергою, а не на дискримінаційному місці (біля огорожі). Не можна було забороняти здійснювати відповідні регулярні обряди над могилою та встановлювати різного роду
надгробки [6, s. 16].
Для реалізації права на релігійні зібрання існували певні юридичні формальності, зафіксовані в доповненому та оновленому «Положенні про зібрання», що набуло чинності від 29 квітня
1962 р. Законними вважались збори людей на богослужіннях, месах, інших релігійних обрядах,
якщо вони проводились легальною організацією чи інституцією в храмі, каплиці або спеціальному приміщенні для молитви. Заборонялось проводити реколекції, публічні бесіди, лекції в
келіях та інших приміщеннях монастиря [6, s. 17].
Найвагомішим досягненням керівництва ПАПЦ в правовій сфері за період існування ПНР
вважається видання нового Внутрішнього статуту. Робота над його проектом розпочалась у кінці 1960-х рр. і вже 26 лютого 1970 р. набув чинності перероблений та вдосконалений, згідно з
тогочасними політичними умовами, текст [14, s. 31].
У представленому для Міністерства віросповідань документі, зокрема в чорновому варіанті,
йшлося навіть про зміну офіційної назви Церкви. Замість «Польської Автокефальної Православної Церкви» пропонували використовувати «Православна Автокефальна Церква в Польській
Народній Республіці» [7, s. 60]. Таке нововведення відхилили через те, що воно акцентувало
увагу на політичній приналежності та робило конфесію прерогативою національних меншин, а
не поляків [7, s. 60].
Суттєвої трансформації зазнав керівний апарат Церкви. Статут вводив новий орган – Митрополичу Раду. Вона була колегіальною організацією. Основні функції зводились до надання
допомоги митрополитові в управлінні адміністративно-господарською сферою [8, s. 7]. До неї
входили: митрополит як очільник, 12 радників (9 духівників та 3 світських осіб), 4 заступники
радників (2 духівників і 2 світських осіб) [8, s. 7].
Затвердження Внутрішнього статуту ПАПЦ зі збереженням її офіційної назви було вагомою
подією й означало закріплення рівноправ’я між поляком римо-католиком та поляком православним на законодавчому рівні. Документ також зафіксував остаточний єпархіально-парафіяльний
поділ Церкви, що зберігся до 1983 р. без масштабних змін, процес навчання релігії, особливості
місіонерської діяльності та господарські питання [8, s. 9].
Нова редакція Конституції ПНР 1976 р. не внесла суттєвих змін у розділ про права та свободи громадянина. Тому надалі дозволялось утворювати релігійні організації, належати до вже
створених, вільно обирати віросповідання, брати участь в обрядах, пропагувати свої погляди [9,
s. 31].
У 1989 р. прискорився процес падіння комуністичної системи в країнах Центрально-Східної
Європи, що призвело до суттєвих трансформацій у політичному житті. Не оминули ці зміни
й Польщу. Влада ПНР, спостерігаючи стрімкий поворот найважливіших суспільних векторів,
змушена була вдатися до реформ [14, s. 32].
Декларація свободи совісті та віросповідання, прийнята 17 травня 1989 р. гарантувала не
лише загальні права вибору релігійних переконань кожному громадянину [10, s. 2], але й стала
ґрунтовною для прийняття «Закону про взаємовідносини Римо-Католицької Церкви та держави». ПАПЦ теж була зацікавлена в подібному врегулюванні стосунків зі світською владою, адже
прагнула унормувати внутрішню ситуацію та укріпити власні позиції [14, s. 37].
Робота над «Постановою про взаємовідносини між Польською Автокефальною Православною Церквою та державою» тривала близько року. Найскладніше було написати четвертий розділ, що містив інформацію про майнові права, адже суперечки за окремі сакральні об’єкти так і
залишились не вирішеними [14, s. 38].
Розгляд цього документа в Сеймі тривав два роки. Не вдалось уникнути конфліктів із представниками Римо-Католицької та Греко-Католицької Церков. Попри це, 23 травня 1991 р. «Постанову» прийняли. За неї проголосували 169 осіб, проти – 18, а 60 утрималось [14, s. 44]. Вона
набрала чинності від 4 липня 1991 р.
Аналізуючи прийнятий Закон, варто опиратись на діючу Конституцію Польщі, прийняту
2 квітня 1997 р. [14, s. 55]. Взаємовідносинам держави і Церкви присвячений її 25 параграф, зокрема пункти 1, 2, 3, 5. У них ідеться про те, що будь-які релігійні організації в державі є рівноправними, отже, не можна говорити про конкретну пріоритетну конфесію (пункт №1), світська
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влада не може втручатись у право громадян вільно обирати віросповідання та публічно його
декларувати (пункт № 2). Кожна Церква чи релігійна організація має свої автономні права, у
визначених урядом межах. Це також стосується міжконфесійних відносин. Якщо співпраця між
такими організаціями необхідна для забезпечення добробуту суспільства, то її слід здійснювати
(пункт № 3). Для повноцінного функціонування та взаємовигідних відносин між народом та релігійними організаціями (не Римо-Католицькими) запропоновано прийняття певних угод, які б
давали обом бокам гарантії, зафіксовані на законодавчому рівні (пункт № 5).
«Постанова про взаємовідносини між Польською Автокефальною Православною Церквою
та державою», що набрала чинності від 4 липня 1991 р. містить юридичні підстави функціонування інституції в Польській Республіці. Щодо внутрішніх правових норм, то вони висвітлені у
Внутрішньому статуті ПАПЦ від 10 лютого 1995 р.
Перший параграф «Постанови» зафіксував факт, що Православна церква в Польщі є частиною Вселенської православної церкви та зберігає з нею єдність у канонічних та догматичних
справах. Ідентичним є розділ «Статуту». Далі йдеться про те, що ПАПЦ у внутрішній діяльності
користується власним правом, вільно розпоряджається наданими гарантіями та юрисдикцією
[20, s. 846].
Протягом 1990-х та на початку 2000-х років діяльність ПАПЦ забезпечувала низка нормативно-правових актів. Серед них, Декларація гарантії свободи совісті та релігії [21,
s. 470–475] (набрав чинності 23.05.1989 р., зі змінами 05.07.1990; 28.07.1990; 23.11.1990; 07.09.
1991; 29.12.1992; 26.06.1997; 30.08.2002; 28.11.2003; 19.03.2004; 30.04.2004; 28.07.2005. Від 16.11.
2005 р. відбулося оголошення тексту акта маршалом Сейму) [17, s. 1–4], Закон про соціальне
забезпечення духовенства (термін дії 01.07. 1989 – 01.01.2003) [22, s. 476–480], Розпорядження
Міністра внутрішніх справ та адміністрації про детальні засади систематизації актів цивільного
стану, способи ведення книг цивільного стану, їх контролю, зберігання, забезпечення, а також
зразків актів цивільного стану, копій, виписок, довідок і протоколів (термін дії 15.11.1998 –
01.03.2015) [18, s. 4826–4846] та інші документи, що регулювали взаємодію, права та обов’язки
офіційно зареєстрованих релігійних спільнот та організацій.
Органом контролю над діяльністю Православної церкви в Польщі є Міністерство внутрішніх
справ та адміністрації, зокрема департамент віросповідань. До його компетенції належить ревізія церковного фонду, вирішення майнових питань, підготовка проектів нормативно-правових
актів, підтримка контактів із вищою церковною ієрархією [16, s. 274].
Крім того, згідно із нормами польського законодавства, з метою захисту громадянських прав
та протидії вчиненню злочинів, над функціонуванням ПАПЦ, здійснюють нагляд органи Прокуратури [16, s. 275].
Отже, Польська Автокефальна Православна Церква – офіційна легітимна релігійна організація, діяльність якої на цей час регулює низка спеціальних нормативно-правових актів. Право
вірян належати до православної конфесії також гарантується Конституцією Польщі.
У період існування ПНР функціонування ПАПЦ підлягало прискіпливому контролю з боку
урядових організацій. Проте Церква у своїй діяльності, у першу чергу, опиралась на власний
«Внутрішній Статут». Погодження Канонічного та Конституційного права було та залишається
необхідною умовою для забезпечення нормальної життєдіяльності демократичного суспільства.
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Правовой статус Польской Автокефальной Православной Церкви
в 1945-2015 гг.
В статье исследовано проблему правовых оснований для функционирования Православной церкви в Польше после окончания Второй мировой войны и к 2015 году. Проанализированы законодательные акты, которые регулировали деятельность религиозной организации во время существования Польской Народной Республики. Рассмотрены главные
моменты согласований и коллизий юридических норм Канонического и Конституционного
права в изучаемый период.
Ключевые слова: христианство, православие, Польская Автокефальная Православная
Церковь, правовой статус, закон.
Maryna Khomych
The Legal Status of the Polish Autocephalous Orthodox Church
in the 1945-2015 Years
In the article investigated the problem of providing a legal basis for the functioning of the Orthodox Church in Poland after the Second World War to 2015. Legislation governing the activities
of religious organizations in the period of the Polish People’s Republic is analyzed in the article.
Also in this research we have been considering the main points of conflict and harmonization of
legal norms of the Canon and the Constitutional Law in this period.
After the Second World War there have been changes in the Polish public and political life. The
Orthodox Church was forced to adapt to such circumstances. Simultaneously, it suffered serious
losses.
The new state demarcation impact on church-territorial structure and shuttle population also
influenced the geography confession. Head of Church authority has been undermined and this affected the internal structure and priorities of the external actions.
Key worlds: Christianity, orthodoxy, the Polish Autocephalous Orthodox Church, legal status,
law.
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УДК 94:341.44-058.64(470:73)»1979»

РАДЯНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ОБМІН В’ЯЗНЯМИ 1979 Р.:
ПЕРЕДУМОВИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ
У статті досліджено причини, особливості та наслідки обміну в ніч із 27 на 28 квітня в
1979 р. п’ятьох радянських дисидентів на двох шпигунів, затриманих і засуджених у США.
Значну увагу приділено висвітленню діяльності радянських політв’язнів – Олександра Гінзбурґа, Едуарда Кузнєцова, Марка Димшиця, Георгія Вінса, Валентина Мороза до обміну.
Ключові слова: обмін, політв’язень, шпигун, СРСР, США, переговори, Олександр Гінзбурґ, Едуард Кузнєцов, Марк Димшиц, Георгій Вінс, Валентин Мороз.

Постановка проблеми. Обмін в’язнями – домовленість сторін, які перебувають у ворожому стані, про одночасне звільнення в’язнів: шпигунів, полонених, політичних в’язнів. Обмін
в’язнями в міжнародному праві регламентується Женевськими конвенціями, проте як явище в
історії інтернаціональних відносин насправді доволі рідкісне, особливо, у мирний час. Один із
подібних перших обмінів відбувся у 1976 р., коли в заміну на генерального секретаря комуністичної партії Чилі Луїса Корвалана з СРСР у Швейцарію був висланий радянський дисидент
Володимир Буковський. Проте один із найрезонансніших обмінів відбувся 27–28 квітня 1979 р.
на летовищі ім. Кеннеді у Нью-Йорку. П’ятьох радянських політв’язнів: Олександра Гінзбурґа,
Едуарда Кузнєцова, Марка Димшиця, Георгія Вінса, Валентина Мороза обмінювали на двох
радянських шпигунів: Рудольфа Черняєва та Вальдіка Енгера.
Мета статті: проаналізувати причини і процедуру обміну п’ятьох радянських ув’язнених на
двох радянських шпигунів, затриманих у США, який відбувався в ніч з 27 на 28 квітня у 1979 р.
Завдання роботи: розглянути життя і діяльність, а також причини ув’язнення В. Мороза,
Е. Кузнєцова. М. Демшица, П. Вінса, О. Гінзбурґа; проаналізувати причини домовленості двох
держав щодо здійснення акту обміну; поетапно охарактеризувати особливості процесу підготовки та власне обміну радянських ув’язнених на радянських шпигунів.
Історія досліджень. Дотичних до нашого дослідження питань у свій час торкалися Вальтер
Заватський [9], Валерія Енгель [20], Вахтанг Кіпіані [10; 11], Інна Аролович [2]. У їхніх книгах
чи статтях можна знайти опис особливостей життя радянських євреїв у той чи інший період.
Основою джерельної бази нашого дослідження є матеріали збірників документів радянського
[1; 3; 6] та американського походження [25]; спогади учасників чи очевидців тих подій, наприклад, президента США – Джиммі Картера [23], Едуарда Кузнєцова [13]; інтерв’ю Едуарда Кузнєцова для Юліана Кошаровського [12], дочки Георгія Вінса з Тетяною Головіною [7]. Найважливішим та найдоступнішим джерелом виявилися десятки американських, зокрема Washington
Post [22; 24] та діаспорних, особливо українських, газет [4; 5; 21].
***
23 квітня 1979 р. у Вашингтоні відбулася півгодинна таємна розмова між послом СРСР у
США Анатолієм Добриніним і радником із національної безпеки США Збігнєвом Бжезінським.
Сторони обговорювали можливість обміну радянських ув’язнених на радянських шпигунів. Серед потенційних арештантів згадували Валентина Мороза, Марка Димшица, Едуарда Кузнєцова, Георгія Вінса, Олександра Гінзбурґа – кожен із них був ув’язнений і відбував покарання
у радянських таборах [27, p. 1]. Рудольф Черняєв та Вальдик Енгер – формально працювали в
Секретаріаті ООН, а фактично виявилися розвідниками-шпигунами, котрі збирали розвідувальну інформацію про військове оснащення США [26, p. 1]. Як тільки про цей факт дізналися спецслужби США, Р. Черняєва і В. Енгера було негайно затримано, а згодом засуджено на 50 років.
Радянське керівництво зобов’язалася визволити своїх громадян, запропонувавши, як альтернативний варіант, переговори.
© Наталія Данилів, 2016
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На переговорах, які відбувалися у декілька етапів, було порушено питання обміну: коли саме
він має відбутися, у якому місці його проводити і найважливіше питання, яке вирішувалось у
дискусіях, на кого обмінювати.
Зваживши всі «за» і «проти», у СРСР погодилися відпустити осіб, котрі вже не становили реальної загрози для режиму. Варто також взяти до уваги й той момент, що представники
Радянського Союзу в цьому конкретному випадку не мали переваги у веденні довготривалих
дискусій, оскільки шпигунами виявилися представники саме цієї країни. Таким чином, під суспільним тиском у країнах Заходу – від мітингів до звернень американських політиків, вибір було
здійснено.
Одним із тих, кому пощастило бути в п’ятірці, виявився Валентин Мороз (1936 р. н.) – відомий український історик і публіцист. Уперше арештований під час серпневих репресій 1965 р.
проти української інтелігенції. Засуджений за ст. 62 КК УРСР (антирадянська агітація і пропаганда) до 4 років таборів. Після звільнення і перебування на волі протягом дев’яти місяців його
арештували знову 1 червня 1970 р. Приводом стала праця під назвою «Репортаж із заповідника
ім. Берії» [3]. Новий арешт В. Мороза, закритий судовий процес із порушеннями процедури, а
також чималий вирок – 9 років ув’язнення і 5 років висилки, викликали гостру негативну реакцію не лише в Україні, але й за її межами. На захист В. Мороза виступили Іван Дзюба, В’ячеслав
Чорновіл, Іван Світличний, Зиновія Франко, Євген Сверстюк [18]. У в’язниці В. Мороз невипадково потрапив до співкамерника-злочинця, котрий згодом порізав загостреною ложкою йому
живіт. Після тюремної лікарні В. Мороза перевели, за його ж проханням, у камеру-одиночку.
У своєму інтерв’ю І. Гель розповідає, що В. Мороз час від часу влаштовував голодування,
Е. Кузнєцов, зі своєю групою «самольотчиків» (про яких розповідається нижче) протестували
проти цього: «Нехай Мороз припинить голодівку, вона нічого не дає, Ви тільки дискредитуєте голодівку, бо Ви тримаєтесь довго, інші не витримають стільки, тож вона нічого не дасть»
[11]. Відомо, що В. Мороз і Е. Кузнєцов дуже ворогували між собою. За вказівкою останнього
ув’язнені часто вигукували різні образи в бік В. Мороза. Очевидно, що через це він став роздратованим і нервовим. Попри все, український дисидент не здавався, а постійно нагадував про
себе, й надалі влаштовуючи довготривалі голодування, чутки про які долинали навіть до США
і Канади, де на його підтримку відбувалися демонстрації протесту біля радянських посольств і
консульств [15].
Георгій Вінс (1928 р. н.) – ще один політв’язень, котрого було звільнено у квітні 1979 р. Він
народився в Росії в сім’ї американського місіонера Петра Вінса, котрого в 1937 р. розстріляли.
У 1946 р. Георгій із матір’ю переїхали до Київа, де він вирішив присвятити своє життя релігійній діяльності. У 1964 р. Г. Вінс ініціював створення «Ради родичів в’язнів євангельських
християн-баптистів».
Головою цієї організації протягом п’ятнадцяти років була мати Г. Вінса – Лідія [19]. Через рік
громади євангельських християн-баптистів, що не схвалювали дії керівництва ВСЕХБ (штучно
створеної радянським керівництвом організації), створили самостійний церковний союз і обрали
керівників. Г. Вінс зайняв посаду секретаря Ради церков Євангелістських християн-баптистів.
Перший арешт відбувався у 1966 р., коли П. Вінса і М. Хорева делегували на переговори до
приймальні ЦК КПРС, аби пояснити обставини затримання групи активістів. Річ у тому, що два
дні перед тим близько 500 баптистів було арештовано тільки за те, що вони приїхали в Москву
з відкритим листом, у якому вимагалося пояснення причини утисків християнської релігії [16].
У 1966–1969 рр. Г. Вінс відбув три роки покарання в таборах. 31 березня 1974 р. його було знову
звинувачено, але вже в організації нелегально створеної Ради церков та виданні декількох статей
і публікацій, у яких начебто подавалася неправдива інформація [5, c. 9]. За такі звинувачення
йому присудили п’ять років таборів суворого режиму і п’ять років заслання. До цього додалась
ще й конфіскація майна. На його захист виступила Ініціативна група із захисту прав людини в
СРСР, зокрема академік А. Сахаров, після чого справа отримала міжнародний розголос [6].
Третім громадянином СРСР, котрого обміняли, виявився Олександр Гінзбурґ (1936 р. н.).
Після навчання працював над створенням поетичного збірника «Синтаксис», де помістив заборонені поетичні твори. У 1960 р. О. Гінзбурґ був заарештований і засуджений за «підробку
документів», здавши іспити за знайомого. Фактичною причиною арешту стала його громадська
діяльність [8]. У 1962 р. він вийшов на волю, проте ніяк не міг влаштуватися на постійну роботу через клеймо у паспорті – «був засуджений». У 1967 р. О. Гінзбурґа вдруге заарештували за
складання «Білої книги» – збірки матеріалів про процес Синявського і Даніеля. У 1972 р. його
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звільнили, проте всі наступні роки він піддавався постійним утискам і репресіям. Але навіть
попри такі перепони він займав посаду голови Фонду допомоги політв’язням і їхнім сім’ям.
3 лютого 1977 р. в межах кампанії проти Гельсінського руху в країні О. Гінзбурґа заарештували
за антирадянську пропаганду, а 1978 р. суд виніс вирок – 8 років таборів особливого режиму. З протестами проти арешту О. Гінзбурґа на Заході виступили А. Амальрик, В. Буковський,
Н. Горбаневська, П. Літвінов, Н. Солженіціна, В.Чалідзе [1].
Інші двоє політв’язнів, Едуард Кузнєцов та Марк Димшиц, котрі відбували покарання за
спільно скоєний «злочин», також потрапили до п’ятірки звільнених. Євреї за походженням долучилися до єврейського національного руху. Марк Димшиц (1927 р. н.) був членом КПСС впродовж усього життя аж до свого арешту. Спочатку служив у військовій авіації, а потім працював
інженером. У 1967 – 1968 рр. М. Димшиц вирішив таємно покинути Радянський Союз, а для
реалізації цього задуму почав шукати однодумців [14]. Одним із таких став Едуард Кузнєцов
(1939 р. н.), заарештований уже на другому курсі Московського університету і засуджений на 7
років за змову з метою вбити М. Хрущова. Після звільнення новою справою його життя стала
організація разом із М. Димшицом операції «Весілля». Спочатку планувалося, що значна група
євреїв, котрим раніше було відмовлено у виїзді в Ізраїль, купує квитки на великий пасажирський
літак (на кшталт «ТУ»), захоплює його і вилітає в Ізраїль, але від такої ідеї одразу ж відмовилися, тому що МЗС Ізраїля, щойно дізналося про підготовку подібної авантюри, категорично заборонило її. Тоді для пересування обрали інший засіб – «кукурудзяник», який виконував місцеві
рейси за маршрутом Ленінград-Приозерськ [10]. Їхня мета теж змінилася: тепер вони мали добратися до Швеції чи Фінляндії і там перед пресою розповісти про реальний стан речей у СРСР,
зокрема про факти недотримання базових прав людини [2]. Чи не кожен з учасників усвідомлював, що цей задум практично неможливий для реалізації: «Ситуація була доволі складна і я
розумів, що швидше за все безнадійна. Нас було 16 учасників, а для пошуку тих 16-ти потрібно
було переговорити з сотнею-другою. Ті, хто відмовилися, цю таємницю не особливо зберігали,
та навіть серед нас… Людина створена так, що не може тримати рот на замку, нехай подружці,
нехай коханцеві, але промовиться» [12]. Власне через витік інформації радянські спецслужби
докладно знали про ці плани і стежили за кожним кроком ініціаторів ідеї. «Головний день» було
призначено на 15 червня 1970 р. «Ми ж влаштовували пробні польоти і влада нас не арештовувала, можливо, вони і цього разу подумають, що це пробний політ», – писав Е. Кузнєцов [13,
c. 326]. Усі місця були викуплені, тому що втікачі зображували з себе учасників весілля, але
цього разу їх таки арештували на Ленінградському летовищі, тому інша, більш відома, назва цієї
події «Ленінградський процес» або «Самольотное дело». До речі, академік А. Сахаров пізніше
писав, що перед затриманням московські і ленінградські кагебісти побилися, очевидно, через
конкуренцію, хто саме буде здійснювати затримання.
На суді, який відбувався у Ленінграді протягом 15–24 грудня 1970 рр., учасників звинуватили
у «зраді Батьківщини», «крадіжці соціалістичної власності», «антирадянській агітації і пропаганді», «намірах вбити пілотів і членів екіпажу» і т. д., проте в матеріалах не вказувалася реальна мета і причина: покинути соціалістичну Батьківщину, щоб прибути на Батьківщину історичну [10]. Проте, вирок був жорстким: 14-тьом особам присудили від 4 до 15 років ув’язнення, а
М. Димшица і Е. Кузнєцова – до найвищої міри покарання – розстрілу [14]. Втім, у той час у
світі відбулася одна подія, яка врятувала життя ініціаторам втечі за кордон. Орієнтовно в ті ж
дні світ був приголомшений терористичним актом в Іспанії: баскські терористи з ЕТА вчинили
збройний напад на літак, що спричинило людські жертви. Напередодні Різдва Франциско Франко помилував терористів, замінивши страту тюремним ув’язненням. Міжнародна громадська
думка домагалася від Л. Брежнєва зберегти життя Е. Кузнєцову і М. Димшицу. Про це, зокрема,
просили президент США Р. Ніксон і глави ще дев’ятнадцяти країн. Прецедент «кривавого каудильйо» подіяв. Суддів Верховного суду, як жартував Е. Кузнєцов, висмикнули з-за святкового
столу і за декілька годин до настання нового 1971 р. «державні злочинці» отримали право на
життя: по 15 років позбавлення волі в таборі особливого режиму [10].
Після довгих суперечок про те, кого з засуджених радянська влада готова відпустити, виникло таке важливе питання: де саме має відбуватися обмін? А. Добринін запропонував три
варіанти: Гельсінкі, Варшава, Прага. Проте З. Бжезінський наполягав, що пункт обміну має безпосередньо стосуватись двох країн, додавши, що це можуть бути міста Нью-Йорк та Москва.
Після довгих роздумів посол СРСР погодився на перший варіант. Залишалось ще вибрати день
тижня, а це могла бути середа або п’ятниця – дні, коли відбувалися авіаперельоти між Москвою
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та Нью-Йорком [25]. Нарешті в понеділок 23 квітня радянський амбасадор дав знати З. Бжезінському, що справа полагоджена, після чого обидві сторони почали готуватися до обміну,
який остаточно призначили на п’ятницю 27 квітня [4, c. 1].
До цієї дещо своєрідної та унікальної події готувалося широке коло осіб і не один день. Але
щонайцікавіше – головні герої, котрі сумлінно відбували своє покарання навіть, не здогадувалися, що через якусь мить вони опиняться в зовсім іншій країні, навіть на іншому континенті
вже вільними.
Ця подія отримала широкий резонанс, адже навіть президент США детально описав у своїх
спогадах послідовність обміну: «Всіх п’ятьох ув’язнених, кожен з яких відбував покарання у
різних місцевостях СРСР, розбудили посеред ночі близько 4 год. Нічого не пояснивши, всіх
відвезли до Москви, де перевдягнули у чистий одяг, повідомили про позбавлення радянського
громадянства. На запитання: «Що коїться?», – охоронець відповів, що засуджені запитань не
ставлять, а один з чиновників додав: «Ви щойно стали нещасною людиною, у Вас тепер нема
Батьківщини! В США до Вас виявлять інтерес, але через два-три тижні Ви станете нікому не
потрібні» [7]. До останнього ув’язнені не розуміли, що відбувається. «Відтак політв’язнів посадили в літак радянського «Аерофлоту», конфіскувавши раніше їхні особисті записи, статті,
праці. Біля кожного з них сіли з обидвох боків співробітників КДБ, котрі уважно стежили за
кожним їхнім рухом та жестом» [4, c. 4]. Якраз перед самим відльотом до салону літака зайшов
представник посольства США і заспокоїв фразою, що їхні сім’ї незабаром до них приєднаються
уже в США [7].
У ніч із 27 на 28 квітня 1979 р. в аеропорту ім. Кеннеді в Нью-Йорку, радянські представники здійснили запланований обмін. Р. Черняєва і В. Енгера посадили в літак, а п’ятьох – відтепер, – колишніх ув’язнених, – зустріли представники держдепартаменту США, котрі привезли
їх в один із дорогих готелів у центрі Нью-Йорка.
Уже наступного ранку більшість газет на перших шпальтах оповідали про цю подію, декотрі
засуджуючи, а інші – виправдовуючи. Зокрема, «Вашінгтон пост» писала: «Швидкість і таємничість обміну раптово змінила життя не тільки звільнених, але їх родичів та близьких. «Важко
було зрозуміти і усвідомити, але він вже був в Нью-Йорку», – заявила дружина Гінзбурґа» [24].
В іншій статті цієї ж газети йшлося про те, що «цей випадок унікальний, оскільки радянська
сторона здійснювала обмін своїх громадян на інших своїх громадян» [22]. Доречно наголосити
на тому, що якщо в американській пресі спостерігався ажіотаж із приводу цієї події, то в СРСР
усе було з точністю до навпаки. Жодна радянська газета не обмовилася про факт обміну, значна
частина населення або взагалі не знала жодної інформації, або задовольнялася чутками [2].
Проте загалом в американському суспільстві панували дещо інші, менш позитивні настрої.
Не всі хотіли миритися з тим, що влада так просто передає двох шпигунів державі, з котрою триває «Холодна війна». Президент при тому постійно наголошував, що відбулася подія значного
масштабу, адже завдяки цій угоді було звільнено п’ятьох ув’язнених. «На мою думку, це найбільш значуща річ, яку ми зробили, поки я був президентом», – зазначив Дж. Картер [23, p. 151].
Після нетривалого відпочинку В. Мороз, П. Вінс, О. Гінзбурґ, М. Димшиц, Е. Кузнєцов розпочали нове життя. На волі кожен із них наполегливо працював у сфері освіти, права чи видавництва, не забуваючи про те, що в СРСР залишилися ще сотні і тисячі таких, котрі борються за
свої національні права, наражаючись на небезпеку.
Висновки. Отже, 28–29 квітня 1979 р. відбулася подія, яка отримала широкий міжнародний
резонанс. Тоді на практиці було доведено, що проблеми будь-якого характеру можна вирішувати дипломатичним шляхом. США та СРСР зуміли домовитися в умовах «Холодної війни». Для
СРСР цей обмін був менш вигідним, оскільки на волю йшли п’ятеро дисидентів, здатних розповсюдити непривабливу для радянського керівництва інформацію про порушення прав людини
в СРСР. З іншого боку, Москва намагалась показати, що «своїх» шпигунів у біді не кидає. Натомість США у черговий раз підтвердили свою відданість питанню дотримання прав людини.
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Наталия Данылив
Советско-американский обмен заключенными 1979 г.: предпосылки, особенности, последствия
В статье исследованы причины, особенности и последствия обмена в ночь с 27 на
28 апреля в 1979 г. пяти советских диссидентов на двух шпионов, задержанных и осужденных в США. Значительное внимание уделено освещению деятельности советских политзаключенных: Александра Гинзбурґа, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымшица, Георгия Винса,
Валентина Мороза – до обмена.
Ключевые слова: обмен, политзаключенный, шпион, СССР, США, переговоры, Александр Гинзбурґ, Эдуард Кузнецов, Марк Дымшиц, Георгий Винс, Валентин Мороз.
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Natalia Danyliv
SOVIET-AMERICAN PRISONERS EXCHANGE 1979: BACKGROUND, FEATURES
AND CONSEQUENCES
This article researches the reasons, characteristics and consequences exchange results of five
Soviet dissidents and two Soviet spies who were arrested in the USA, that took place on the night
from 27 to 28 April in 1979. In general this research describes one of the unforeseen stages in the
history of US-Soviet relations. This paper also focuses on the examination of long-term negotiations, in which officials from both sides often debated several issues. The first question to which
officials could not give a clear response it’s a place where to be exchanged. Other – equally importantly, whom of dissident Soviet authorities are ready to release. The considerable attention is paid
to the activity of political prisoners: Alexander Ginzburg, Edward Kuznetsov, Mark Dymshits,
George Vince, Valentine Moroz – before and after.
Key words: exchange, political prisoner, spy, USSR, USA, negotiation, Alexander Ginzburg,
Eduard Kuznetsov, Mark Dymshits, George Vince, Valentyn Moroz.
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