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Розділ 1 

 

ПИТАННЯ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

 

 

Миколенко Михайло, студент 2 курсу,  

Історико-філософський факультет,  

Київський університет імені Бориса Грінченка  

 

ЗБОРІВСЬКИЙ ТРАКТАТ 1649: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ 

 

Актуальність теми полягає у важливості вивчення історії українського 

державотворення  і його особливостей. 

Історіографія. Якщо брати до уваги українську історіографію, то вона 

поділяється на дослідників ХІХ – пер. пол. XX ст. представників народницької 

концепції історії, насамперед слід виділити школу Володимира Антоновича, до 

якої належали такі відомі історики: Дмитро Багалій, Никандр Молчановський, 

Дмитро Дорошенко, Олександр Оглоблин, Михайло Грушевський, який згодом 

створив власну наукову школу, на чолі з Іваном Крип'якевичем та історики: Мирон 

Кордуба, Василь Гарасимчук, Микола Чубатий, Іван Джиджора. Зокрема, 

Зборівську битву за договір окремо досліджував в 20-ті роки ХХ століття тільки 

Іван Крип'якевич. Більшість його наступників в тій чи іншій мірі лише торкалися 

їх окремих аспектів. В радянській історіографії справжня суть Зборівського 

договору взагалі замовчувалась. 

Сучасна українська історіографія представлена такими істориками, як Тарас 

Чухліб, який вивчає дипломатичні відносини як основну форму підтримки 

офіційних стосунків між державами відповідно до норм міжнародного права і 

практики міжнародного спілкування. Іван Стороженко звернув увагу на воєнний 

аспект битви. Валерій Смолій та Валерій Степанков, які є авторами концепції 

Української революції, в ході якої важливе значення мала Зборівська угода. 

Метою роботи є дослідження причин і наслідків Зборівської угоди. 
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Завданнями є: 1) зясувати передуми підписання Зборівської угоди;2) 

проаналізувати наслідки і роль Зборівського трактату як основи відродження 

Української держави. 

Обєктом дослідження є українське державотворення ранньомодерної доби. 

Передумови підписання Зборівського трактату. Однією з безпосередніх умов 

це було закріплення впливу на відвойовані території. Як, писав Михайло 

Грушевський, {1}"стало ся велике замішанє: деякі, не витримавши натиску, кинули 

ся врозтіч; иньші, відступивши до возів, боронили ся відти, і дуже богато полягло 

народу, „бо ордї заборонено було брати в’язнів, тільки рубати”. Разом з тим друга 

частина орди напала на королївське військо з фронту: тут теж настала велика 

„конфузія”, і якби не присутність короля, що особисто стримував і опам’ятував 

своїх, об’їздячи полки з голою шаблею і наказуючи вбивати втікачів, повторила ся 

б зовсім пилявецька історія". Під час битви Ян Казимир був за крок від полону чи 

навіть смерті. 

 До ночі козаки з татарами повністю оточили та блокували польське військо. 

Здавалось, наступного дня ще один рішучий натиск і.супроти переважаючих 

козацьких сил, невигідної позиції та повної непідготовленості до оборони 

становище поляків було безнадійним. 

Тому вже вночі король вислав лист до хана, намагаючись внести розкол у лави 

неприятелів. Водночас було вислано листа Хмельницькому, пропонуючи 

припинити "розлиття християнської крови", відійти козакам на 10 миль від 

польського війська та "чекати комісії і комісарів, не маючи жодного сумніву тому, 

що Ми Самі, Особою Нашою королівською, хочемо шукати способів і заспокоїти 

те домове замішаніє. Сподіваючись того вповні від вірності твоєї, ласку Нашу 

королівську обіцяємо вам". 

 Та зранку 16 серпня козаки з татарами продовжували атакувати польські 

позиції. Але десь коло полудня натиск послабився, і королю передали відповідь 

хана, у якій Іслям Ґірей ІІІ повідомив, що вирушив у цей похід з твердим наміром 

зимувати у Польщі, але якщо король має якісь інші пропозиції, він готовий 

трактувати. 
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 Також Хмельницький долучив до ханського свого листа, написаного нібито 

у покірному тоні, проте не позбавленому іронічних зворотів на кшталт: "Я ж ні 

трохи не хочу противитись волі і велінню Вашої королівської милості. Коли тепер 

зволив єси В. К. Милість призначити це гетьманство козацьке, нам на перекір, 

Забуському, зволь же В. К. Милість заразом і вислати його до Війська 

Запорозького, а я йому зараз віддам булаву і корогву, котру тепер держу з ласки В. 

К. Милості". Не викликає сумніву, що сталось би з Забузьким, якби він тільки 

з'явився у козацькому війську. 

Зборівський договір. Повний текст його був такий: 

«Деклярація ласки короля й. мил. дана на пункти прошення війська Запорозького: 

1. Військо своє Запорозьке заховує король й. мил. при всїх давнїх вільностях, згідно 

з давнїми привилеями, і на те привилей свій видає разом із сим). 

2. Що до числа війська, бажаючи вдоволити прошеннє своїх підданих і заохотити 

їх до служби собі і річи-посполитій, позволяє король й. мил. мати війська 

Запорозького сорок тисяч, а спорядженнє реєстру повіряє гетьманови війська 

свого Запорозького, з тим щоб до реєстру вписувано козаків вважаючи на 

достойність, - хтоб був до того здатний, в маєтностях шляхетських як і в 

маєтностях королївських, з таким означіннєм міст: почавши від Днїпра з сеї 

сторони в Димері. Горностайполї, Коростишові, Паволочи, Погребищах, Прилуцї, 

Винницї, Браславі, а з Браслава до Ямполя к Днїстрови, і від Днїстра до Днїпра 

розумієть ся, мають приймати ся до реєстру козацького, а з другої сторони 

Днїстра в Острі, Чернигові, Ромнї, Нїжинї - аж до московської границї й Днїпра. 

А що до дальших міст й. корол. мил. і шляхетських, по-за означеним в сих пунктах 

виміром, - то в них не мають бути козаки, одначе тому, хто схоче бути в козацтві, 

і буде прийнятий до реєстру, вільно звідти вийти з усїм майном на Україну без 

усякого панського гамовання. А се спорядженнє реєстру гетьманом війська 

Запорозького має бути відправлене що найдальше до нового року свята руського, 

таким порядком: гетьман війська Запорозького має зладити поіменний реєстр 

всїх вписаних в козацтво за підписом руки своєї й печатю військовою, а то для 
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того, щоб ті що в козацтві - зіставали ся при вільностях козацьких, а всї иньші 

аби підлягали замкам й. кор. милости, а в маєтностях шляхетських - панам своїм. 

3. Чигрин місто, так як єсть в своїх границях, при булаві війська Запорозького має 

бути завсїди, і теперішьному старшому війська Запорозького уродженому 

Богданови Хмельницькому надає король й. мил., роблячи його вірним слугою своїм і 

річи-посполитої). 

4. Що дїяло ся підчас теперішнього замішання за допустом божим, все то має 

бути в забутю, і жаден пан не має чинити пімсти й карання. 

5. Шляхтї релїґії грецької як і римської, хто яким будь способом пробував при 

війську Запорозькім, король й. мил. вибачає те все й проступок їх покриває, і коли 

під ким небудь випрошено що небудь з маєтностей дїдичних або лєнних або 

котрого інфамовано, - з огляду що все те дїяло ся в нинїшнїм замішанню, має бути 

скасоване соймовою конституцією. 

6. Коронне військо в тих містах, де будуть козаки з реєстрового спорядження, 

становищ своїх не має мати. 

7. Жиди державцями, арендарями анї мешканцями не мають бути в містах 

українних, де козаки мають полки свої. 

8. Що до знесення унїї в коронї Польській і в. кн. Литовськім, також що до цїлости 

дібр церковних і приналежних до них фундацій, які здавна були, і всїх прав 

церковних, - так як на найблизшім соймі буде з отцем митрополитом київським і 

з духовенством обговорене і ухвалене, щоб на жаданнє отця митрополита і всього 

духовенства все було позволене), й. корол. милость готов дотримати, - аби кождій 

тїшив ся з прав і вільностей своїх, і місце в сенатї митрополитови київському й. 

кор. мил. позволяє мати. 

9. Діґнїтарства, уряди всякі в воєводстві Київськім, Браславськім, Чернигівськім 

й. кор. мил. обіцює роздавати обивателям стану шляхетського грецької релїґії 

згідно з давнїми правами. 

10. В містї Київі, тому що там єсть упривилейовані школи руські, отцї єзуїти не 

мають бути фундовані там і по иньших містах українних, але де инде перенесені. 

Школи ж всї иньші), що там істнують від давнїх часів, мають бути цїло заховані. 
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11. Горілкою козаки не мають шинкувати, крім того що зроблять над свою 

потребу - се вільно їм буде продавати гуртом. Шинкованнє ж меду, пива й иньше 

має бути по звичаю. 

Пункти сї мають бути затверджені на сеймі, а тепер всїм непамять, - згода й 

любов мають бути заховані між обивателями українними й військом короля й. мил. 

й Річи Ппосполитої Запорозьким». 

Привилей козацькому війську згаданий в сїй деклярації датований днем 18 

серпня). Він загально потверджував всї права і привилеї, коли небудь дані війську, 

„котрих є які небудь потвердження в книгах”, і спеціально стверджав козацький 

імунїтет: що козаків не мають судити нїякї старости, державцї й намісники, а тільки 

їх гетьман (се відповідало, як бачимо, першому пунктови козацької петиції), а 

взамін козаки не мають мішати ся до замкових прав на зверхність (над людністю 

не-козацькою), на аренди, шинки, ґрунти і всякі приналежности, коли до них не 

мали нїяких спеціальних прав). 

Висновки. В першу чергу Зборівську угоду використовували обидві сторони 

для накопичення нових ресурсів для неминучої війни. 

Зборівська угода заклала підвалини української держави нового типу. Якщо 

Київську Русь можна умовно назвати Українською імперією, а Галицько-

Волинське князівство - Українським королівством, то створена після Зборова 

держава носила чітко виражений республіканський характер. Ряд дослідників 

справедливо називають її козацькою християнською республікою. А потрібно 

зауважити, що в тодішній Європі було не так уже й багато держав з 

республіканським ладом правління. 

Події під Зборовом викликали великий міжнародний резонанс у тодішній 

Європі. Про Зборівську битву і договір писали німецька, французька, англійська 

преса, по європейських країнах поширювалися численні брошури і летючі листки, 

увагу Визвольній війні українського народу 1648-1657 років приділяли італійські, 

німецькі, французькі історики. Багато хто в Європі бачив у Визвольній війні 

продовження Тридцятилітньої війни 1618-1648 років, оскільки обидві носили 

антикатолицький характер. 
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Зборівський договір змінив правовий статус України. Польща була змушена 

юридично визнати автономію козацької держави, і таким чином остання стала 

суб'єктом міжнародного права. І якщо до Зборівської битви Україна підтримувала 

юридичні відносини лише з Кримським ханством і Трансільванією та робила 

спроби встановити стосунки з Московським царством, то після Зборова Богдан 

Хмельницький розгорнув бурхливу дипломатичну діяльність. З ним встановили 

дипломатичні контакти, тобто визнали на міжнародному рівні, Туреччина, 

Молдавія, Валахія, Венеція, Англія, чітку антипольську лінію прийняв 

московський цар. Таким чином відбулося міжнародне дипломатичне визнання 

Української козацької держави. 
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АРЕШТ ЯК ЗАСІБ ПРЕВЕНЦІЇ І ВИМУШЕННЯ В ПРАВІ 

ГЕТЬМАНЩИНИ 

 

Актуальність. Період Гетьманщини припадає не тільки на бурхливі політичні 

події в Східній Європі, але й на не менш глибокі трансформації в організації 

соціального порядку. Саме в ранньомодерний час держави Західної Європи 

починають приділяти значну увагу соціальному контролю, дисципліні. Одним з 

головних наслідків цих змін стає широке застосування ув’язнення. Висновки вчених, 

щодо цих процесів в Західній Європі не можна з легкістю екстраполювати на 
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українську реальність XVI-XVIII ст. Недостатнє вивчення вищевказаних процесів на 

українському ґрунті в вітчизняній історіографії актуалізує дослідження історії 

ув’язнення в Гетьманщині. 

Аналіз наукових досліджень. Історико-правові дослідження джерел права 

Гетьманщини мають довгу традицію. Велике значення мають дослідження вчених 

XIX – початку XX ст.: О. Малиновського, Г. Дємченко, М. Слабченко, 

О. Кістяковського. Значний внесок в вивчення джерел та змісту права козацької 

держави був зроблений в дослідженнях: А. Яковліва, А. Пашука, Я. Падоха. В 

сучасній історіографії в цьому напрямку працюють такі вчені як 

О. Макаренко, Д. Любченко, І. Бойко тощо.  

Недостатньо вивчені аспекти проблеми. Нині тільки розпочинається 

дослідження особливостей соціального контролю в ранньомодерній Україні. 

Недостатньо вивченими залишається питання того, як розвиток інституту ув’язнення 

був взаємопов’язаний з становленням ранньомодерної козацької держави як гаранту 

соціального порядку. 

Мета дослідження: розглянути арешт як засіб превенції та вимушення в праві 

Гетьманщини в контексті трансформації ранньомодерної держави. Завдання 

дослідження: визначити значення ув’язнення в праві Гетьманщини, проаналізувати 

ув’язнення як засіб превенції та вимушення. 

Виклад основного матеріалу. Пітер Шпіренбург виділяє два ідеальні типи 

ранньомодерної в’язниці: в’язниця як інститут тимчасового утримання та в’язниця 

як каральний інститут [10, 20]. Як і в Західній Європі право Гетьманщини 

(«Литовський Статут», «Права, за якими судиться малоросійський народ») 

передбачало два види ув’язнення: «везення» та «арест», щоправда чіткої межі між 

термінами «Права» 1743 р. не встановлювали. 

В праві козацької держави покарання ув’язненням застосовувалося, найчастіше, 

в композиції з майновими покараннями («навязки» та штрафи), рідше – в якості 

єдиного покарання. Поза тим, арешт виступав в якості заступної кари в тому 

випадку, коли злочинець не міг виплатити призначену судом суму. В такому разі 

термін арешту визначався залежно від розміру виплати [3, 108]. Проаналізувавши 
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випадки, в яких ув’язнення в джерелах права постає як карна санкція, можна казати 

про його подвійну роль в системі покарань права Гетьманщини: покарання за 

злочини публічного характеру та покарання за менш тяжкі варіанти таких злочинів 

як вбивство, крадіжка, каліцтво тощо [1, 169]. 

Інший характер має ув’язнення як знаряддя правосуддя. В тих же приміщеннях, 

де утримувалися засуджені до ув’язнення злочинці перебували й ті, хто лише 

очікував свого вироку [6, 176]. Разом з тим, ув’язнення в Гетьманщині 

застосовується задля таких специфічних цілей як превенція та вимушення [3, 114-

115]. Під превентивним ув’язненням розглядаємо утримання до доведення вини 

підозрюваного, під примусовим – утримання людини з метою змусити її до 

вчинення певної дії. Об’єднує ці два види ув’язнення те, що термін ізоляції був 

невизначеним. 

Ізоляцію як засіб превенції в джерелах права козацької держави зустрічаємо в 

наступних випадках: гіпотетичний правопорушник «не крился, но небоязненно и 

безстидно ходиль, вмҍняя, будто єму волно и пристойно было тоє дҍлать» [5, 83] або, 

коли в поле зору адміністрації потрапляли «подозритєлныє люде, о которихъ какой 

злий слухъ происходитъ» [5, 439]. В цих випадках підозра є достатнім приводом для 

порушення справи самим судом без «чєлобитя», що було винятком за умов приватно-

правового характеру судового процесу [4, 113]. Варто зазначити ще одну 

особливість вищевказаних приписів. Основним джерелом кримінального права 

«Прав» 1743 р. був Статут 1588 р., проте, в останніх випадках укладачі Кодексу 

посилаються на: «Саксонське зерцало», «Порядок прав громадянських» тощо. Цей 

факт, на нашу думку, є свідченням переосмислення козацькою елітою ролі держави 

в справі організації соціального порядку. 

Примусове ув’язнення з метою вимушення в джерелах права зустрічається 

частіше ніж превенція, що відповідає логіці «системи законності» притаманної 

цьому періоду (за М. Фуко [9, 20]). Серед приписів, де ув’язнення є засобом 

вимушення в «Правах» зустрічаємо наступні: утримання до сплати штрафу [5, 202], 

боргу [5, 336], до взяття ув’язненого на поруки в випадку погрози вбивства, підпалу 

тощо [5, 431]. Особливим видом цього ув’язнення можна вважати ув’язнення до 
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трьох років тих, хто після серії трьох «мучінь» не зізнається в скоєному 

правопорушенні [5, 498]. В перших двох випадках держава виступає захисником 

зобов’язальних відносин. Поява тут ув’язнення в ролі інструменту вимушення 

пояснюється впливом «Порядку прав громадянських» Бартоломея Гроїцького на 

які зроблено посилання в «Правах». 

Ув’язнення «похвалца», на нашу думку свідчить не лише про намагання 

держави убезпечити підданих, але й про постійно зростаючий контроль над 

індивідуальними «афектами» (за Е. Норбертом [2]), що простежується, зокрема, й 

в джерелах права. Протягом XVI ст. в кодифікаціях права Великого князівства 

Литовського збільшується кількість норм, метою яких є контроль афектів: лайки, 

наклепів, погроз, образ тощо. Наприклад, Статут 1529 р. в розділі «О парсуне 

господарской» ще жодним чином не торкається подібних питань, Статут 1566 р. вже 

в першому розділі встановлює покарання у вигляді позбавлення волі за погрози 

[7, 262], а Статут 1588 р. поза тим, що повторює заборони попередніх кодексів додає 

до них заборони щодо вчинення образ, бійок, нападів в присутності монарха [8, 50-

52], наклепів на чиновників [8, 64] тощо. Ув’язнення, як інструмент контролю над 

афектами – ще одна роль цього покарання, яка постала протягом XVI ст. та була 

успадкована правом Козацької держави. 

Висновки. Таким чином, можна казати про те, що ув’язнення в ранньомодерну 

добу мало виконувати значний обсяг завдань. На рівні правовому можна виділити 

наступні: ув’язнення як знаряддя правосуддя (утримання до суду або до виконання 

судового вироку), ув’язнення як покарання, ув’язнення як засіб превенції та 

вимушення. Становлення ув’язнення як широковживаної практики пояснюється 

збільшенням ролі держави в справі організації соціального порядку. На прикладі 

ув’язнення як засобу превенції та вимушення в праві Гетьманщини бачимо 

намагання влади встановити контроль за підозрілими особами, афектами, 

регулювати зобов’язальні відносини. 
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ОБРАЗ НІМЦІВ НА ШПАЛЬТАХ ГАЗЕТИ «КИЕВЛЯНИН» (СЕРПЕНЬ-

ВЕРЕСЕНЬ 1914 р.) 

 

Важливою умовою для досягнення поставлених цілей під час військових 

конфліктів є проведення вдалої інформаційнопропагандистської політики, яка б 

всебічно впливала на формування масової суспільної свідомості. В роки Першої 

світової війни було започатковано активний процес модернізації засобів 

інформації, зокрема, перетворення їх у масовий продукт, а також формування 

головних принципів ведення інформаційної війни. Воюючі країни усвідомлювали 

важливість обґрунтування власної участі у війні та формування негативного образу 

ворога. В Російській імперії головним об’єктом «цькування» стали німці. Імперська 

влада залучала усі можливі методи та засоби для формування образу ворога в тому 

рахунку й мистецтво. Як правило на сьогодні значне коло істориків досліджуючи 

проблеми інформаційної пропаганди опускають такий напрямок як мистецтво. 

Потрібно розуміти, що митецькі твори своїм не вимушеним та опосередкованим 

характером можуть нести куди вагоміший вплив на суспільне сприйняття ніж 

звичайна політична реклама. Одним із таких продуктів творчості виступають вірші, 

в яких можуть приховуватися як власні авторські позиції, так і продиктовані 

владою сюжети та образи. В роки Першої світової війни віршова проза не втрачала 

своєї актуальності. У тогочасних газетах часто розміщувалися вірші, які 

виконували роль особливого механізму формування образу німців, які виступали 

головним суперником у війні. 

Важливими у нашому дослідженні слугують праці російської дослідниці Е.С. 

Сенявської «Образ врага в сознании участников Первой мировой войны» [14], І.В. 

Басенко «Образ німців у воєнній поезії: за матеріалами преси Києва (серпень-

грудень 1914 р.)» [10] та дисертаційна робота Р.Р. Куцика «Інформаційна політика 
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російської імперської влади в українських губерніях Південно-Західного краю 

(1914–1917 рр.): методи та засоби реалізації» [12]. Сучасна історіографія нараховує 

ряд праць, які присвячені питанню формуванню образу ворога в Російській імперії 

під час Першої світової війни. Зарубіжні історики як правило розглядають дану 

проблематику в загальноімперському дискурсі, опускаючи регіональний аспект.  

Крім цього, лише не значна частина науковців, які досліджували історію 

інформаційної пропаганди ставили обком вивчення віршовану прозу. Як правило 

образ ворога розглядається через засоби політичного спрямування, а не мистецько-

літературного. Виходячи із цього проблема формування образу німців у віршах 

опублікованих на шпальтах газети «Киевлянин» не знайшла всебічного 

висвітлення в історіографії, а тому потребує детального вивчення. 

Початок Першої світової війни ознаменував посилення інформаційного 

тиску з боку держави. Кожна з воюючих сторін чудово розуміла необхідність 

обґрунтування власної участі у війні та формування образу ворога. Уряд Російської 

імперії з перших днів приступив до активної антинімецької пропаганди, яка мала 

законодавче підкріплення. Так, на загальноімперському та регіональному рівнях 

було прийнято ряд нормативно-правових актів, які підтримували антинімецьку та 

антиавстрійську позицію серед суспільства. 2 січня 1915 р. начальник Київського 

військового округу В. Троцький видав обов'язкову постанову, згідно якої на 

території українських губерній Південно-Західного краю, де був оголошений 

воєнний стан, заборонялося: вживати німецьку, угорську та турецьку мови у 

державних та приватних закладах, у приватних розмовах, на вулиці, магазинах і в 

будь якому іншому громадському місці; розвішувати вивіски та оголошення 

торгових підприємств; видавання банківськими конторами та іншими закладами 

різного роду квитанцій та довідок; публічне виконання, де б то не було, творів, 

розповідей, куплетів пісень тощо на вище зазначених мовах [8]. А наказ Окремого 

корпусу жандармів від 27 березня 1915р. зобов'язував місцеві Жандармські 

поліцейські управління залізниць зняти усі плакати, які були розміщені на станціях 

та рекламували вироби німецьких й інших фірм воюючих з Росією держав [7]. 
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Таким чином ми спостерігаємо всеохоплюючий контроль держави над 

інформацією, де вже простежується початки антинімецької пропаганди. 

Одна із ключових ролей у формуванні образу ворога належала тогочасним 

друкованих засобам інформації, а саме періодичній літературі, запит на яку з боку 

суспільства в роки війни значно зріс. Зважаючи на таку ситуацію, місцеві 

видавництва реорганізувалася і намагалися досить швидко задовольнити потреби 

суспільства. Газета посіла чільне місце в суспільно-політичному житті. 

У ХХ ст. починається активний розвиток видавничої справи та журналістики 

зокрема, що було зумовлено вдосконаленням технологій комунікації та 

видавництва. Для газет це зіграло важливу роль, адже дані фактори збільшили 

передачу інформації та кількість самого матеріалу. Тому у великих виданнях 

Наддніпрянської України став прослідковуватись поділ інформації на різні групи 

та рубрики. У своєму складі вони мали статті, замітки, офіційні звернення, оповіді, 

карти, відозви і вірші. 

Одним з найбільш інформативних та важливих були вірші, що становили 

різноплановий характер. З початку Першої світової війни роль вірша значно 

збільшується через те, що його починають використовувати не тільки як ліричне 

доповнення у матеріалі газети для «розбавлення» змісту, а і як засіб пропаганди. 

Саме через його характер та невимушеність він ідеально увійшов як складова до 

системи тодішньої загальної інформаційної політики. Під час війни, пропаганда 

стає важливою частиною державної політики і потребує всеохоплюючого 

характеру. Різні статті на серйозні теми не були зрозумілі широкому загалу. 

Натомість вірш, став головним інструментом пропаганди, через те що у його досить 

гнучкій формі можна було подати будь-яку інформацію у різних варіаціях, яку 

потребувала політика (сатирична, гіперболізуюча, героїзована тощо). З початком 

бойових дій ми спостерігаємо справжній вибух патріотичної поезії – тільки у 

Німеччині за роки війни сучасниками було нараховано близько 1,5 мільйонів 

віршів, що є значним перебільшенням. Проте даний факт демонструє настрої 

серпня 1914 року [15]. Емпірично встановлено, що преса Києва відреагувала 

подібно до німецької і у рази збільшила кількість віршів у своїх випусках [10]. 
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Преса перетворилася у пропагандистський механізм, який забезпечував 

функціонування в імперії стабільного інформаційно-психологічного середовища, 

підтримував авторитет влади та її курс на війну.  Форпостом російської преси на 

території Наддніпрянської України була газета «Киевлянин» – орган національно-

монархічного напряму, що відстоював ідеї самодержавства. Дана газета займала 

стійку і рішучу позицію щодо захисту держави та влади. 

За весь період історії людства відбулось безліч битв та війн. З плином часу 

суспільство надавало кожній з них позитивні та негативні оцінки. Проте деякі 

явища, що часто трапляються у період війни залишались глибоко засуджуваними 

поколіннями. Мародерство, вбивство жінок та дітей, спалення міст та пограбунок 

за будь-яких обставин виправдати не можна. Тому саме ці якості російська 

пропаганда часто приписувала німецькій армії у ході Першої світової війни. У 

вірші «Два трупа» газети «Киевлянин» за 19 вересня 1914 року розповідається про 

німецького та турецького офіцерів, які один перед одним хизуються жорстокістю 

та кількістю звірств. Німець намагається довести турку, що армія першого набагато 

жорстокіша ніж башибузуки і наводить як аргумент дії власної армії: Ваши все 

баши - бузуки / Перед нами скажут – пас! / Посмотри, какие штуки / Совершаются 

у нас: / Пленных режим, ослепляем, / Разрушаем города, / Керосином поливаем / И 

сжигаем без следа [5]. Цікавим є те, що башибузуки були вояками Османської 

імперії у XVIII-ХІХ ст., що набирались до регулярної армії з простого населення. 

Їх найчастіше звинувачували у безглуздих вбивствах мирного населення, 

зґвалтувань, мародерствах тощо. За період коли башибузуки служили в Османській 

армії вони нажили собі славу найбезчесніших воїнів у Європі [11]. Даний факт 

свідчить, що російська інформаційна політика була спрямована на те, щоб 

закріпити за німецькою армією статус найжорстокішої. 

Окрім морального образу німців, російська пропаганда подбала і про його 

культурний аспект. «Руйнівники міст та соборів», саме так можна 

охарактеризувати головне послання про німців населенню імперії від газет періоду 

серпня-вересня 1914 року. Справа в тому, що восени 1914 року німецька армія 

почала бомбардування французького міста Реймс. Окрім житлових масивів, 
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артобстріл також вівся і по головному символу міста – Реймському соборі. Даний 

релігійний об'єкт унікальний тим, що тут проводились коронації французьких 

королів з раннього Середньовіччя і собор слугував символом французької 

державності. Тематика «собору мученика», який «зруйнували варвари» була 

використана і у віршах. У газеті «Киевлянин» за 13 вересня був опублікований вірш 

«Гибнущая святыня», який повністю присвячувався зруйнуванню Реймського 

собору. Сюжет вірша розповідає про подробиці руйнувань, що значно 

гіперболізовані: «Явились полчища и в громе канонады, - / Со стоном колокол 

повержен с высоты, - / И камни падают, и рушатся аркады, / И гибнут ценности 

высокой красоты…» [2]. Текст покликаний створити враження масштабного 

руйнування собору, попри те, що на момент 13 вересня його пошкодження 

залишались незначними, а головні цінності були перенесені у більш безпечне 

місце. Окрім наміру показати «масштабні» руйнування, автор використовує 

інформаційно-психологічний прийом маніпуляції населенням, висвітлюючи у 

вірші релігійну тематику: «И слезы искрятся в святых очах Мадонны, / И Бог 

страдающий, распятый на кресте, / Скорбит, что попраны им данные законы, / Что 

люд озлобленный томится в темноте…» [2]. Використання даного прийому 

зумовлено тим, що станом на 1914 рік у Російській імперії нараховувалось: 117 

млн. православних, від 95 до 100 тисяч представників чернецтва та близько 11,5 

млн. католиків [13]. Руйнування християнської святині та використання Мадонни 

з Ісусом Христом які «плачуть» від такого діяння мали викликати у населення 

відразу до німців. 

Важливим тематичним напрямком у віршованій прозі було формування 

образу Вільгельма ІІ, який виступав ключовим об’єктом «цькування» в 

інформаційно-пропагнадистській політиці російської імперської влади в роки 

війни. Найчастіше образ німецького імператора мав демонізований характер, а 

тому його зображували у вигляді демона, який поневлював народи та був головним 

винуватцем початку світового конфлікту. «Тамара (Турция). / Но кто ты, кто ты? 

Отвечай! / Демон (Вильгельм). / Я тот, которому внимала / Ты, ополчаясь на славян, 

/ Чья злая воля управляла / Судьбой несчастною Балкан. / Я тот, кто вызвал бунт 
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Китая. / Кто Франца старого пленил / И, кровь рекою проливая, / Соборы древние 

громил...» [3]. Крім цього, автори творів відзначали про нездоровий глузд 

Вільгельма ІІ і, що в історію він у війде як божевільний, який руйнував міста та 

вбивав мирне населення.  

Слід відзначити, що демонізований образ включав у собі дві складові: 

релігійну та міфічну. Якщо до першої відноситься вищезазначений образ демона, 

то до другої різні фольклорні персоніфікації на кшталт вампіра. Так, у вірші 

«Жаждущий крови» Вільгельма ІІ зображають у ролі справжнього вампіра, який 

бажає напитися людської крові, а натомість головним завданням для російської 

держави та її союзників є вбивство німецького імператора та перемога над самою 

Німецькою імперією: «Безумцы! Желанье вампира – / Увидеть кровавые реки, / 

Желанье погибели мира – / Погубить тевтонов навеки…».  У вірші німецький 

очільник постає як і його держава головними символами зла: «В Берлине 

Вильгельм надевает / Венец из кровавых рубинов, / Он мериться силой желает / С 

семью держав-исполинов. / Угрюмо на трон он садился, / На трон из холодных 

скелетов; / Он крови желает напиться, / Не слушая роков советов! / И в руки берет 

не державу / Нот череп, и желтый, и пыльный; / Он хочет преступную славу / 

Стяжать гекатомбой обильной…» [1]. Загалом образ Вільгельма ІІ піддавався 

широкій демонізації, що була дуже дієвою. Такий контекст інформації мав 

підірвати авторитет та спотворити образ німецького імператора як очільника 

головної держави-ворога. 

Ще одним тематичним напрямком у російській імперській інформаційній 

політиці було висвітлення становище ворога. В умовах війни одним із важливих 

завдань ЗМІ було сформувати серед суспільства уявлення про те, що становище 

ворога є складним і він не зможе довго воювати. Дана тематика також не оминула 

вірші. За період світового конфлікту, автори російських видань намагались 

продемонструвати у своїй поезії скрутне становище Німецької імперії, як у тилу, 

так і на війні. Зокрема, у раніше згадуваному вірші «Пир во время войны», який 

був опублікований 12 вересня 1914 р. висвітлюється загальний стан ворожої 

держави: «Были и лето, и осень несчастны; / Франца с Вилгельмом заела тоска –  / 
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Все их попытки осталсь напрасны: / Гибнут, как мухи, везде их войска. / Враг 

поотрезал отвсюду дороги, / Хлеб изсякает, ну прямо беда!.. / Кайзер министров 

сзывает в тревоге – / «Что же нам делать теперь, господа?..» [4]. 

Ще однією темою для обговорень та дискусій у пресі було питання 

військовополонених. Показовим сюжетом було жорстоке ставлення німців до 

поранених російських солдатів. Цей образ мав значне моральне і пропагандистське 

значення. Поранені військовополонені користувалися особливим статусом, в тому 

числі і при отриманні медичної допомоги. До хворих, які не могли здійснювати 

опір, суспільство завжди ставилося з особливою симпатією. Тому, будь-які факти 

розправи над беззахисним противником викликали обурення у населення. 

Інформація про звірства щодо поранених солдатів зразу привертала увагу. Ця 

обставина найбільш рельєфно демонструвала читачам варварську сутність 

німецького мілітаризму [9]. Оскільки, такий контекст повідомлень відповідав 

загальній концепції формуванню образу ворога, то дана проблематика знайшла 

своє відображення у віршованій прозі. У вірші «Два трупа» опублікованого у газеті 

«Киевлянин» 19 вересня 1914 р. німець турку говорить: Посмотри, какие штуки / 

Совершаются у нас: / Пленных режим, ослепляем, / Разрушаем города» [5]. Поряд 

із жорсткостями, автори віршів намагалися продемонструвати факт 

доброзичливості з боку росіян, що останні гідно та справедливо ставляться до 

військовополонених на відміну від німців. 

Таким чином, в роки Першої світової війни пріоритетним завданням було 

формування образу ворогу. Російська імперська влада у своєму арсеналі 

використовувала різні методи та засоби впливу на формування суспільних настроїв 

населення. Одним із таких в цьому контексті виступала преса, як найбільш масовий 

друкований продукт в роки війни. На шпальтах газет розміщувалися різні 

матеріали, в тому рахунку й віршована проза. За умов війни вірші як правило 

присвячувалися тогочасним військовим подіям. Одним із основних завдань, які 

ставилися перед тогочасною літературою було формування образу німців.  

Прийом демонізації передбачав закріплення за німцями таких негативних 

ярликів як «демони», «варвари», «вампіри». У віршах наголошувалося на звірствах, 
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які вчиняла німецька армія. Особливий акцент робився на руйнації ними 

культурних цінностей, які мають довгу історичну традицію. Таким способом 

подачі інформації, автори намагалися утвердити концепцію «двох світів», де 

Російська імперія з Антантою постає як «світ культури і добра», а Німецька імперія 

зі своїми союзниками як «світ варварства та зла». 
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УЧАСТЬ ЧЕХОСЛОВАЦЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ У 

ВОЄННИХ ДІЯХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ  

(СІЧЕНЬ – КВІТЕНЬ 1918 Р.) 

 

Перша світова війна принесла значні корективи у розв’язанні національних 

питань. Одним із її наслідків стало формування у 1914 р. на території Російської 

імперії добровольчих чеських та словацьких військових формувань, які в 

подальшому стали одним із важливих питань в політиці Чехословаччини, 

української, російської та більшовицької влади. На сьогоднішній день дана 

проблематика продовжує викликати дискусії та не втрачає своєї актуальності. У 

зв’язку із цим, наше дослідження присвячене особливостям участі чехословацьких 

військових формувань у воєнних діях на території українських земель в 1918 р.  

Перша світова війна актуалізувала національні питання по всій Європі. У 

непростій геополітичній ситуації перебували, як українці так і чехи. Формування 

збройних підрозділів було однією з основних передумов боротьби за свободу 

держав. Тактика та стратегія якою скористався чеський лідер Томаш Масарик, є 

справою пильного дослідження зі сторони українських науковців, адже 
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Чехословаччина змогла відстояти власне право на існування в той час, коли зникли 

останні імперії. Одним з епізодів такої боротьби є діяльність військових, які 

представлені в основному чехословацьким збройним корпусом. Недостатньо 

дослідженою є тема перебування зазначених формувань саме на території 

українських земель. А, така мілітарна сила не могла не вносити власні корективи у 

регіонах тимчасового дислокування.  Тому, дослідження діяльності 

чехословацьких військових формувань на території українських земель 

залишається актуальним і до сьогодні. 

Зазначене питання не має широкого сегменту наукових досліджень, все ж 

частково її вивчали такі науковці як: Я. Дашкевич [2], І. Євсеєнко [3], О. Кравчук 

[5], О. Реєнт [9], Б. Татаров [15], К. Чапек [16], С. Шульга [17] та ін. 

Ключову роль у формуванні чехословацького військового корпусу відіграв 

Томаш Масарик. В роки Першої світової війни, розчарувавшись в спробах 

реформування Австрійської імперії він емігрував за кордон. Основу його діяльності 

складало не лише намагання налагодження стосунків з Антантою, а й створення 

війська, яке в майбутньому мало стати гарантом для незалежної чеської держави 

[16, c. 267-268]. Саме тому, 12 серпня 1914 р. була створена “Чеська дружина”, 

важливу роль у формуванні якої відіграли місцеві чеські громади. Але, вже 1916 р. 

її реорганізували в Чехословацьку стрілецьку бригаду, а 1917 р. – у дивізію. Саме 

на її основі 26 вересня 1917 р. утворився чехословацький військовий корпус, після 

підписання  відповідних документів начальником штабу Ставки Верховного 

головнокомандувача генералом Духоніном. Варто відзначити, що з 1918 р. корпус 

вважався частиною французької армії [18]. 

Після більшовицької революції, Т. Масарик прийняв позицію невтручання у 

боротьбу за владу всередині Росії. Для цього він оголосив нейтралітет, і головним 

завданням було передислокувати корпус у Франції. Саме тому, він відмовився 

підтримувати активно Центральну Раду, коли Муравйов з півдня наступав на Київ. 

Після його взяття 26 січня, Муравйов повідомив Масарику, що уряд Радянської 

Росії не має заперечень проти від'їзду чехословаків до Франції. Таким чином сили 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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які були дислоковані в Україні, намагались не втручатися в збройний конфлікт 

більшовиків та Центральної Ради [5, с. 335-341]. 

Проте,  27 січня УНР і Центральні держави підписалимирний договір. 30 січня 

Рада Народних Міністрів УНР обговорила питання про військову допомогу. Думки 

розійшлися. Однак коли дійшло до голосування, то більшість міністрів 

проголосували за «допомогу». У лютому на територію України вступили німецькі 

та австро-угорські війська [10]. 

Уже у середині січня майбутній президент Чехословаччини, а тоді Голова 

Чехословацької Національної Ради Томаш Масарик, який на той час перебував у 

Києві, осудив саму можливість підписання такого договору, а з цієї причини й 

проголошення IV Універсалу. [3, с. 50].  18 лютого члени Президії представництва 

Чехословацької національної ради в Росії (ПЧСНР), постійним місцем засідання 

якої був Київ, прийняли рішення про залишення території України та відхід 

корпусу до Росії, а за таких умов чехословацький корпус вже не міг залишатись у 

нейтралітет [7]. Незважаючи на підготовку відступу чехословацьких сил з території 

України, вони все ж були змушені прийняти бій з німецькими частинами, які 

швидко наступали. Одночасно було прийнято рішення про залишення Києва 

політичними лідерами [4].  

Проте, надзвичайно важливо відзначити, що чехи беручи активну участь у боях 

проти німців, відмовлялись протистояти українцям, які мали власні загони 

наступаючі в глиб України. Фіксація одного з таких випадків є у “Сообщение о 

вьіступлениях крестьян против немецких оккупантов”, у ньому зазначалося: “На 

днях займемо Ніжин та Гомель, у напрямку яких вислані досить потужні сили 

разом з чехословаками. Проте, вони здійснюють боротьбу лише тоді коли серед 

гайдамаків є німці, якщо ж одні гайдамаки, вони їх не чіпають” [11, с. 44]. Це 

свідчить про досить дружні відносини серед українського й чеського суспільства. 

Проте, березень характеризувався відступом більшовицьких військ, які хоч не 

могли вже сподіватись на активну підтримку чехословацького корпусу, та все ж 

залишались прості громадяни які входили у лави червоної армії. Саме до них в 

березні-квітні спрямовувалась агітаційна література. У зверненнях до чеського 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
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народу зазначалося, що відступ прирівнюється до співробітництва з німцями та 

австрійцями. Велику увагу зверталось на те, що солдати які залишаються на фронті 

захищають не лише Росію, але й власну батьківщину. Не втрачали надії переманити 

й сили військового полку який відступав: “Товариші! Вам наказано відступати. 

Пам'ятайте, що відступ в таку важку хвилину є помилкою… хто відступає той є 

союзником австро-німецьких військ”[6, с. 62-62]. 

До кінця квітня, чехословацький корпус перейшовна територію Росії, туди ж 

перейшли й ті чехи які влились в більшовицькі військові формування, вони 

отримали новий наказ на доукомплектацію та новий набір людей вже з 

безпосередньо російської території [12, с. 28-29]. 

Отже, національне питання наново актуалізоване в період Першої світової війни 

прискорило формування військових сил, лояльність яких була вже не імперською, 

а власне державною. Через складність ситуації, переміщення фронту, 

чехословацький корпус, та особливо мобілізовані чехи, які увійшли до складу 

червоної армії, брали безпосередню участь в боях за Житомир, Київ, Полтаву та 

інших містах.  
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ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ (1905 - 1920 рр.) 

 

З початком ХХ століття в українські суспільні процеси прийшли зміни. У 

Російській імперії після революції 1905 року, український рух окріп і почав 

голосніше заявляти про свої права і в усіх культурних сферах сталось національне 

пробудження, в тому числі і в журналістиці. Нарешті були зняті цензурні заборони 

на українське друковане слово. Почала розвиватися галузева преса, вироблятись 

певні журналістські стандарти, з’явились перші щоденні газети. Жінки почали 

вимагати урівнювання прав з чоловіками в усіх сферах життя, це питання почало 

висвітлюватися в пресі. А на землях західної України, що більше піддавались 

європейським тенденціям, доволі широко розвинулась така галузь журналістики як 

жіноча преса, що ставила собі за мету пропагувати ідеї емансипації та відстоювання 

жіночих прав. 

Отже, у роботі були сформульовані такі завдання:  

- висвітлити жіноче питання крізь вектор журналістської діяльності; 

- окреслити стан української журналістики у зазначений період; 

- дослідити розвиток жіночої преси та жіночих видань; 

- з’ясувати роль жінок в історії журналістики України початку ХХ ст.; 

Історіографія дослідження представлена різною науковою літературою. Це, 

зокрема, статті та публікації в наукових журналах та збірниках, праці з історії 

журналістики та монографії про українських громадських діячок і жіноче питання. 

Фактично, журналістика як професійна сфера, формується лише у ХХ сторіччі. 

Початок її розквіту на українських землях під Російською імперією поклали 

революційні події 1905-го року та Маніфест 17 жовтня, після яких нарешті було 

дозволено видавати пресу українською мовою, що дало поштовх до зародження 

періодики, яка відстоювала національні інтереси. Перша світова війна стала 
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періодом повернення до жорстких цензурних умов та нового наступу на українську 

пресу. Але все таки українська журналістика не була повністю знищена за ті три 

роки, а вже у 1917-му разом з революцією вибухнув новий етап її стрімкого 

розвитку. Але з закінченням активних дій національно – визвольних змагань, коли 

більшовики остаточно окупували Україну у 1920 р., закінчився і період незалежної 

преси. Відтоді вона почала розвиватись вже тільки в контексті загальної 

радянської. 

В українській історичній науці тема історії журналістики досі є недостатньо 

дослідженою. А проблема ролі жінок в розвитку журналістики взагалі майже не 

розкрита. Часто науковці уникають жіночі постаті, досліджуючи історію преси. 

Але у вище згаданий період у журналістській сфері на українських землях діяла 

чимала кількість жінок. У частині під Російською імперією це були Любов 

Шерстюкова, Олена Пчілка, Варвара Чередніченко, Марія Грінченко, Людмила 

Старицька-Черняхівська, Софія Русова, Христина Алчевська. А у Підавстрійській 

Україні - Катря Гриневичева, Дарія Старосолська, Олена Кисілевська та Анна 

Павлик. 

Але хибними будуть думки про те, що праця жінок у журналах та газетах 

обмежувалась лише написанням художніх творів, літературними статтями та 

публікуванням матеріалу на тематику педагогіки чи освіти, тобто у, так би мовити, 

більш традиційних жіночих сферах. Так, ми можемо часто зустріти подібні 

публікації жіночого авторства у пресі того періоду. Але однією з причин цього є 

той факт, що багато представниць журналістської сфери були письменницями та 

літераторами, як наприклад Олена Пчілка, Анна Павлик та Христина Алчевська, 

або активними діячками педагогіки, як Софія Русова чи Любов Шерстюкова. Але 

насправді жінки публікували не лише літературознавчі матеріали. Часто вони 

писали публіцистичні статті на суспільні та громадські теми, працювали як 

кореспондентки з репортажами з місць подій, як наприклад Катря Гриневичева, 

брали участь не лише в жіночій пресі, а в виданнях загального напрямку, чи навіть 

працювали не лише як вільні дописувачки, а як постійні працівниці у редакції, 

прикладом чого є Марія Грінченко та Людмила Старицька - Черняхівська, котрі 
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вели цілі відділи у газетах «Громадське Слово» та «Рада», що вже є ознакою участі 

в професійній журналістиці.  

Також можна впевнено стверджувати, що українські жінки брали не лише 

активну участь в журналістській та видавничій справах, а могли займати керівні 

посади - бути редакторками. В Надністрянській частині України жінки частіше 

ставали редакторками саме жіночих видань. Але головували вони не лише в 

жіночій, дитячій чи педагогічній пресі. Марія Грінченко є прикладом того, як жінка 

редагувала щоденну газету та літературно – науковий часопис, а Варвара 

Чередніченко – громадсько – політичний. І якщо проаналізувати редаговані ними 

друковані органи, то за оцінками сучасників всі вони велися доволі успішно та мали 

популярність серед широкого загалу, а не лише невеликої групи української 

інтелігнеції. 

Зібрані портрети українських журналісток, що діяли у той період, можна 

проаналізувати і виокремити характеристику жінок, котрі йшли працювати на 

журналістську ниву. Зазвичай вони були родом з інтелігенції чи заможних сімей. 

Тому з дитинства мали хорошу освіту та розвивали свої здібності змалку. Таке 

положення речей зумовлене значним соціальним розшаруванням, що було 

притаманне суспільству на початку 20-го століття, коли мало хто з нижчих 

соціальних верств мав можливість отримати якісну освіту і присвячувати час 

цікавій та улюбленій справі замість заробітку грошей. Також усіх жінок об’єднує 

те, що вони притримувались прогресивних і демократичних поглядів, дехто навіть 

соціалістичних, та прагнули реформувати суспільство та владну систему, в яких 

вони жили. А ще усі представлені жінки були виховані в дусі українських традицій 

та пошани до української культури. Тому у своїх роботах вони порушували 

громадські та національні проблеми, бажаючи якось послужити українському 

народові. 

Згадані журналістські діячки працювали у виданнях найрізноманітніших 

спрямувань. У вересні 1910 р. у Києві з’являється перший на українських землях 

під Російскою імперією педагогічний журнал «Світло», який з 1911 р. редагувала 

Шерстюкова. Однією з найголовніших праць на громадській ниві для Пчілки був 
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журнал «Рідний край», політико – економічного та літературно – наукового 

напрямку. А з 1908 по 1914 р.р. до «Рідного краю» виходив додаток «Молода 

Україна», теж під редакцією Олени Пчілки, що був спрямований на дітей старшого 

й меншого віку. У 1909 р. „Руське Педагогічне Товариство у Львові” доручило 

Катрі Гриневичевій редаґувати журнал для дітей і молоді „Дзвінок”, який за 

попередньої редакторки мав великий виховний вплив на молодь та став 

популярним не лише в Галичині, але й на Наддніпрянщині.  Також у 1915 – 1918 

р.р. Катерина була журналістом щоденної газети у Львові «Українське Слово», 

котра виходила як орган Українського Комітету. Варвара Чередніченко у 1917 р. 

була співробітницею «Педагогічного журналу» Полтавської народної губерної 

управи. А з 1918 р. редагувала революційну газету "Вільний голос". Дарія 

Старосольська (Шухевич) редагувала жіночий часопис «Мету», що у 1919 р., після 

перерви у 10 років, продовжив виходити як «Наша мета». Статті Кисілевської 

публікували в щоденній львівській газеті «Діло», а згодом вона отримала 

можливість стати редактором додатку до газети «Жіноче діло». Старицька - 

Черняхівська була постійним співробітником газети «Рада», ведучи відділ «По 

Росії». Згодом співпрацювала і з газетою «Нова Рада» як вільна дописувачка.  

Софія Русова співпрацювала з такими виданнями як «Світло», «Украинский 

вестник» в Петербурзі та «Нова Рада». А в 1917 р. брала участь у «Педагогічному 

журналі» для читачів початкових шкіл Полставської губерної народної управи. 

Христина Алчевська була співробітником «Нової громади», друкуючи тут не лише 

художні вірші та твори, а й публіцистику та літературознавчі статті, і ще брала 

участь у літературно науковому місячнику «Шлях», що видавався у 1917-1919 р.р. 

Анна Павлик тісно співпрацювала з часописом «Мета», хоча її публіцистичні твори 

друкувались в багатьох виданнях Галичини. Марія Грінченко входила до 

редакційого комітету першої щоденної україномовної газети Надніпрянської 

України «Громадська думка» та вела в ній відділ «По Україні», а також була 

секретарем журналу «Нова громада». Згодом дописувала до газети «Рада». 

Отже, можна підбити такі підсумки, що з початком ХХ століття жінки прагнули 

заявити про себе в кожному гатунку праці, і навіть у тих, що раніше цілковито 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
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належали чоловікам. Тому в українській пресі, і не лише націленій на жіночу 

аудиторію, починають з’являтися фахові працівниці, журналістки, редакторки, 

видавчині. У роботі показано роль українського жіноцтва у процесі становлення 

національної преси та його вплив на культурно-просвітницьке життя суспільства з 

кінця початку ХХ ст. Перспективи подальшого дослідження полягають в тому, що 

з’являється можливість упорядкувати повну кількість представниць, що брали 

участь в журналістській діяльності на початку ХХ ст. До того ж ця праця є першою, 

присвяченою виключно ролі жінок в історії української журналістики, що охоплює 

всю територію українських земель, а не межі одного регіону. 
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ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ РАДЯНСЬКОЇ ЛЮДИНИ ТА МЕШКАНЦІВ 

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ (1921–1939 РР.): ОСОБЛИВОСТІ ТА 

ВІДМІННОСТІ 

 

 Розбудова української державності, становлення національної  свідомості та 

політичної ідентичності потребує комплексного дослідження питань життя 

України у міжвоєнний період (1921–1939 рр.), а саме особливостей та відмінностей 

у повсякденні радянської людини та мешканців західноукраїнських земель.Бо в 

цьому періоді коріняться деякі сучасні національно-культурні, господарські та 

політичні проблеми нашої держави і аналіз  життя тогочасних українців, дозволить 

краще зрозуміти особливості історичного розвитку різних регіонів нашої країни та 

сконсолідувати сьогодні Україну, уникнувши помилок попередників.    . 

 Питаннями дослідження вищезазначеної проблематики займалися у різний 

час як окремі історики: Кравець О. М. [5], Кульчицький С. В. [6], так і колективи 

авторів [8], [9], однак, дане питання є настільки  багатоаспектним, що потребує 

подальшого, більш ґрунтовного вивчення окремих його складових. 

 Отже, дана праця є спробою аналізу основних аспектів повсякденного життя 

населення УСРР (з 1937 року – УРСР) та мешканців західноукраїнських земель, які 

перебували у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини. Період дослідження 

охоплює 1921-1939 роки.  

Вінстон Черчилль казав : «Вроджена вада капіталізму –нерівний розподіл благ, 

вроджена гідність соціалізму – рівний розподіл злиднів». У даній роботі розглянуто 

відмінність між двома системами: соціалізмом та капіталізмом через призму 

повсякденного життя українців, які перебували під впливом цих двох устроїв. 

Що стосується радянського населення, то під впливом насильницької 

колективізації та її наслідків, індустріалізації, жорстким репресивним чисткам,  
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ідеологізації абсолютно всіх сфер життя змінило свій світогляд, переорієнтувало  

морально-етичні цінності, призвичаїлось до соціалістичної буденності, стало 

«німими гвинтиками в радянському механізмі».Вихована в тоталітарному 

цивілізаційному полі людина легко мирилася із проникненням у всі пори 

суспільства духу «надзвичайщини», погоджувалася із будь-якими культами, 

вороже зустрічала інакомислення, призвичаїлася до репресій. Своєрідна 

жертовність, уповання на «соціальні чудеса» уживалися в її свідомості із 

сакралізацією влади, зі звичкою коритися будь-яким розпорядженням «згори». Але 

головним знаряддям підтримування стабільності системи був страх. Він виступав 

не тільки як інструмент залякування і розправ, але і як засіб створення специфічної 

атмосфери «воєнного табору», де найменше відхилення від загальноприйнятих 

догм каралося як злочин [7]. 

 Разом з тим, радянська влада доклала чимало зусиль у боротьбу проти релігії, 

у зруйнування встановлених народних традицій, змінивши сприйняття мешканців 

держави навколишнього  світу.Цікавим фактом є те, що викоріненнюпідлягав культ 

Святого Миколая. 1928 року вінбувоголошений«союзником попа й куркуля», на 

його змінубув введений образсвітського Діда Мороза. Заперечуючи релігію, 

оголосивши її «опіумом для народу», більшовизм замінив її чимось на зразок 

релігійного фундаменталізму з властивою останньому нетерпимістю, фанатизмом, 

схильністю до зовнішньої обрядовості. Офіційна ідеологія пропагувала зречення 

людини від особистих інтересів на користь державних [7]. 

Відносно побуду селян та робітників (пролетаріату) можна впевнено 

стверджувати, що умови їхнього життя були далекими від ідеалу. Ось яку 

характеристику селянському помешканню дає уряд у своєму офіційному звіті до 

ХІ Всеукраїнського з’їзду рад: «Загальний стан селянського помешкання з 

санітарно-гігієнічної точки зору в теперішній час не можна визнати задовільним: 

кубатура недостатня (11 кубічних метрів), основний тип помешкання – одне 

спільне приміщення (62 %), в більшості хат (95 %) земляна підлога, невеликі вікна 

(більш чи менш нормальне денне освітлення тільки в 37 % хат), в 75 % хат вікна 

зовсім не відчиняються; 86 % хат побудовані без фундаменту, 55 % хат вологі. Дах, 
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переважно, солом’яний (82 % хат і 90 % господарськихбудівель); навітьДонбас має 

51 % вкритих соломою (на Чернігівщині 95 %). В результатіцього на 

селіспостерігаєтьсявисокийвідсотокпожеж; за останні 5 роківзгоріло: в 1923/24 р. 

16,0 тис. дворів, в 1924/25 р. – 24,9 тис., в 1925/26 р. – 24,7 тис., 1926/27 р. – 32,7 

тис., 1927/28 р. – 35,7 тис.». У період не пудещозрослапитома вага 

сільськихпомешкань, збудованихізкаменя, цегли, вкритизалізом, шифером, 

черепицею, хочатакібудівлізалишалися великою рідкістю і були 

ознакоюзаможностігосподаря [6,158]. 

Основними типами жител, в яких мешкалиробітники, були комунальні 

квартири, казарми-гуртожитки, індивідуальні будинки. Одинакам, що прибували 

на виробництво з сіл, у випадку наявності надавалися ліжка в казармених 

приміщеннях, а сімейним – будинки «легкого типу» без зручностей. За 

спостереженнями, котрістосуються 1923 р., половина обстежених робітників 

взагалі не мала простирадл, чверть – анінаволочок, аніподушок. За 

данимибюджетнихобстежень, проведених у 1927 р., лише 40 % робітничих родин 

мали на кожного їх члена окремеліжко. Інші були «змушеніспатипокотом на 

спільні й сімейні й постелі або ночувати на нарах, лежанках, сундуках, а то прямо 

на підлозі». Ці дані загальносоюзного значення. Але становище українських 

робітників було не кращим [6, 274]. 

Якість товарів масового вжитку також була не на найвищому рівні. У першу 

чергу це пов’язано з тим, що влада не брала до уваги потреби населення, саме 

промисловість була поділена на дві групи: «А» (машинобудування і металообробна 

промисловість, чорна і кольорова металургія, електро- і теплоенергетика, хімічна 

промисловість, промисловість будівельних матеріалів та інші галузі), на розвиток 

якої виділялися основні ресурси, «Б» (текстильна, швейна, взуттєва, меблева, 

цукрова, хлібопекарська, м'ясна, молочна та інші галузі), яка фінансувалась за 

залишковим принципом. Такий підхід призвів то дефіциту товарів народного 

споживання, що значно погіршувало становище населення. Ось так з цього приводу 

висловився французький письменникЛуї-ФердінанСелін після відвідування СРСР 

у 1936 році:«Злиденнікрамниці. Чим вони торгують? Купою мотлоху, 
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настількиогидного, що неможливособіуявити, що йогоможна було б продатище 

будь-де, крімРосії. Якийсьжахливий склад вторсировини. Нікомубільше не 

потрібний мотлох зі старих галантерейних сільських крамниць. Усе це можна було 

знайти у Франції 1910 року. Я пам’ятаю. Тоді це було останнім криком. Коли я 

називаю радянські товари нікчемним мотлохом, то я нічого не перебільшую. 

Справді, потрібно бути генієм, щобзуміти тут одягнутися. Їхня тканина — це 

справжнєклоччя, навіть нитки не тримаються. І за це треба платити! Слід визнати, 

що комунізм — це найбільш безжалісна, диявольська форма експлуатації простого 

народу! Я говорю диявольська, тому що в них, на відміну відінших, є ще їхні 

супернаволочні ідеї. Вони постійно морять свій народ, свійпанівний клас усією 

цією жахливою убогістю і роблять це цілеспрямовано і цинічно. Тут усе 

продумано. Вони прекрасно розуміють, що роблять! Примусити людей не думати, 

голодувати, вони готовізнищити, стерти з лиця землі свій улюблений народ! 

Знущатися з нього! Не залишити на його тілі жодного живого місця! Напоїтийого 

тугою так, щобвінзахлинувся нею! Переламати йому всі кістки, до рук прибрати і 

перетворити на ганчірку, об якуможевитирати ноги кожен, хтозахоче». 

 Враження французького письменника Андре Жида про візит до СРСР у 1936 

році:«...Улітку майже всі ходять у білому. Всі один на одного схожі... В одязі 

виняткова одноманітність. Безперечно, те саме виявилося б у думках, якби це 

можна було побачити. Кожний зустрічний, здається, задоволений життям (так 

довго в усьому терпіли нужду, що тепер задоволені тим, що є). Коли сусід має не 

більше, то людина задоволена тим, що вона має... Я обійшов магазин уздовж і 

впоперек і від верху до низу. Товари, за винятком деяких, зовсім непридатні. 

Можна навіть подумати, що тканини, речі тощо спеціально виготовляються по 

можливості непривабливими, щоб їх можна було купити тільки в разі крайньої 

нужди... усе виглядає жахливо»[3,126–127]. 

Разом з тим, стан українців на території капіталістичних держав Західної 

України відрізнявся від ситуації в СРСР. Більшість українців були селянами, проте 

левова частка землі належала поміщикам, тож переважала наймана праця, умови 

якої були жахливими, тому систематично відбувались страйки. Значно 



36 
 

36 
 

погіршували стан українського населення Польщі програми осадництва та акції 

пацифікації. У складі всіх трьох держав українські землі залишалися економічно 

відсталими, проте інвестиції поступово проникали в усі сфери життя населення. 

Основною можливістю покращити своє життя для жителів західноукраїнських 

земель було приєднання до кооперативів. Українці розгорнули кооперативний рух 

до такої міри, що стали майже самодостатніми. Вони створили ніби державу в 

державі, або, як писав ще один автор, своєрідну кооперативну республіку. 

Звичайно, самі лише цифри не можуть показати дійсного значення кооперації для 

західноукраїнських земель. Кооперація заохочувала народ розбудовувати 

економічну базу, яка мала служити боротьбі за національні права. Не меш 

важливим було те, що в кооперативних установах люди виховувались, як господарі 

своєї землі. Кожне село, кожна місцевість обов’язково створювали в себе 

кооператив – крамницю, касу, молочарню. 

Особливо зазначимо, що з розвитку економічних установ український народ 

мав безпосередню користь, бо як тільки в якомусь районі виникали повітові союзи, 

там відразу на 10–20 % падали ціни на товари першої потреби [2, 208-209]. 

Розвиток господарського життя, зокрема кооперативного руху, сприяв 

поліпшенню матеріального становища українського населення II Речі Посполитої. 

У свою чергу, це заохочувало його до суспільно-харитативних і культурних 

ініціатив. Виразним свідченням цього стало спорудження у Львові 

чотириповерхового шпиталю, кошти для будівництва якого (60 тис. злотих) 

складалися з добровільних громадських внесків. У шпиталі, який мав 100 

лікарняних ліжок, працювало близько 20 лікарів-українців. Щороку амбулаторія 

цього медичного закладу обслуговувала десятки тисяч пацієнтів[1,283]. 

Все пізнається в порівнянні. Після окупації Червоною армією Польщі у вересні 

1939 року, мешканці західноукраїнських земель на власні очі побачили стан 

радянського суспільства.Рівень побутової культури, насаджений «визволителями» 

у 1939-1941 роках, викликав у місцевого населення «культурний шок».Звиклі до 

порожніх прилавків і очманілі від низьких цін громадяни Країни Рад штурмували 

торговельні точки, радянські військові старшини і надіслані чиновникиу перші 
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тижні носилися, ніби хорти, по львівських магазинах, викуповуючи все: ювелірні 

вироби, тканини, шкіру, одяг, взуття, годинники, фотоапарати, меблі. Чутки про 

львівські магазини швидко рознеслися по великих містах Союзу, і сюди рушили 

скуповуватися представники партійної, військової та творчої еліти з сім’ями. Як 

згадує Наконечний, до Львова приїжджав за костюмами навіть відомий радянський 

письменник Олексій Толстой. На рівні анекдотів поширювалися історії про те, як 

радянські жінки або «совєткі», як їх називали львів’яни, ходили в театр в нічних 

сорочках, приймаючи їх за вечірнє вбрання, як наливали напої в дитячі порцелянові 

нічні горщики, думаючи, що це посуд[4]. Наприкінці грудня 1939 року розпочалася 

націоналізація житла у великих містах, внаслідок якої конфісковувалося також все 

майно, а насамперед – дорогоцінні речі. Ті, кому пощастилоуникнутиекспропріації, 

були обкладенінадмірновисокимиподатками, і, зважаючи на загрозурепресій у 

разіневиплати чиншу, були змушені добровільн опокидати свої помешкання, які 

відразу займали нові власники. 

Отже, життя українців у СРСР та мешканців західноукраїнських земель мало 

значні відмінності, особливо питання цієї різниці загострилось після окупації 

Червоною армією Польщі, що призвело до різкого падіння рівня життя населення, 

пауперизації та соціально-культурної деградації. У цивілізаційному відношенні 

розвиток соціуму був відкинутий на декілька десятиліть назад. 
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ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА СТАНУ НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОУН(Б) З ПІДГОТОВКИ ПРОГОЛОШЕННЯ АКТУ 30 

ЧЕРВНЯ 1941 РОКУ 

 

Сучасна соціально-політична ситуація в Україні обумовила активізацію 

досліджень про національно-визвольні рухи ХХ ст., які є компонентами 

державотворення. Проблема юридичного статусу нашої країни неодноразово 

загострювалось. Зокрема напередодні Другої світової війни, вирішити українське 
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питання прагнули різні сторони, невраховуючи інтереси нашого суспільства. 

Патріотично налаштовані діячі організовували спільноти та поширювали ідеї щодо 

майбутнього Батьківщини серед поневоленого, роз’єднаного населення. 

Прикладом може слугувати ОУН (б), діяльність якої була спрямована на 

встановлення Української соборної самостійної держави, її збереження та 

розвиток. Спробою реалізувати це офіційно є Акт відновлення Української 

Держави 30 червня 1941 року.  

Мета – охарактеризувати стан наукової розробки обраної теми. Завдання: 1) 

окреслити питання підготовки Актувідновлення Української Держави 30 червня 

1941 року, які порушили дослідники; 2) виокремити документи, дотичні до теми з 

першої частини збірника «ОУН в 1941 році. Документи» під редакцією 

С.Кульчицького. 

Дослідження діяльності ОУН (б) є актуальним процесом за ініціативи 

Українського інституту національної пам’яті, Центру дослідження визвольного 

руху, проекту «Лікбез. Історичний фронт», тому ця проблема розглядається 

комплексно, висвітлюються різні аспекти, а також стали доступними документи й 

матеріали, які опубліковують у відповідних збірниках і на електронних ресурсах. 

2016 року відзначили 75 річницю такої визначної події, яка в цьому контексті стала 

актуальною для досліджень. Наприклад, 5-6 жовтня 2017 року відбулась V 

Міжнародна наукова конференція «Проблеми дослідження Українського 

визвольного руху 1920–1950-x років». А 29 – 30 червня 2016 року була проведена 

в КНУ імені Т.Г. Шевченка Міжнародна наукова конференція «Український 

визвольний рух 20 – 50-х років ХХ ст.: Ідея державності та її реалізація до 75-річчя 

Акта відновлення української державності 30 червня 1941р. та 25-ї річниці 

Незалежності України». 

Для дослідження обраної теми статті авторка використала збірники документів, 

матеріали конференцій, монографії, видання творів Я. Стецька, матеріали фахового 

висновку робочої групи істориків при урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН 

і УПА, періодичні видання та електронні ресурси.  

Розглянемо джерела, які стосуються окресленої проблеми.  
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Перший заступник провідника ОУН (б) Ярослав Стецько в «Історичному чині 

нації» стверджував, що цей Акт стимулював ОУН, «дав їй силу і престиж серед 

нації, бо це був Чин Нації»; ОУН «прийняв на себе рішення і риск» [7, c.11] 

Авторка використала збірник матеріалів і документів «65-та річниця 

проголошення Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року» за 

редакцією Олега Романишина, Івана Патриляка та ін. У цьому виданні подано 

уривки: із мемуарів Ярослава Стецька «30 червня 1941 року»; з «Слово до 

українських націоналістів-революціонерів за кордоном» Степана Бандери; зі статті 

Романа Шухевича «До генези Української Головної Визвольної Ради». Такі 

джерела особового походження є цінними, адже в них висвітлено національно-

державні ідеали в діяльності ОУН (б) як політично-революційної визвольної 

організації, акт 30 червня 1941 визначають віддзеркаленням діяльності ОУН й 

акцентують на волевиявленні нації в його проголошенні.  У збірнику також 

розміщені тексти та фотографії оригіналів офіційних документів щодо ОУН (б), які 

розкривають особливості підготовки й процес проголошення Акту 30 червня 1941 

року, реакцію німецького уряду та наслідки цієї події [1].  

Також використала першу частину найбільш ґрунтовного збірника «ОУН в 1941 

році. Документи» під редакцією С.Кульчицького, у якому є важливі витяги про 

підготовку проголошення Акту:  Постанова ІІ Великого Збору ОУН (С.Бандери) 

квітень 1941 р.; Меморандум ОУН (С.Бандери) про незалежність України 15 червня 

1941 р.; Відозва Українського національного комітету в Кракові до української 

політичної еміграції із закликом до згуртування сил для побудови Української 

держави 22 червня 1941 р.; Розпорядження Крайового проводу ОУН (С.Бандери) 

низовим організаціям про запровадження національної символіки 22 червня 1941 

р.; Наказ Крайового проводу ОУН (С.Бандери) про організацію українських 

збройних сил  22 червня 1941 р. Ці матеріали свідчать про послідовність намірів 

проголосити Українську державність, адже юридичними ознаками держави є 

національна символіка та наявність війська і це все було підтверджено присягою 

членів ОУН на вірність Українській незалежній державі в той же день. Є документи 

про чинність Акту; реакцію окупаційної влади «Повідомлення міністерства 
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закордонних справ Німеччини про становище в Західній України, відмову 

окупаційної влади від визнання Українського державного правління 10 липня 1941 

р.; відповідь на це «Меморандум ОУН щодо німецької вимоги ліквідувати 

Українське державне правління, створене 30 червня 1941 р. у Львові» 14 серпня 

1941 р., тому ОУН усвідомили, що мирним юридичним шляхом з окупантами не 

домовитись і відбулось «Звернення ОУН (С.Бандери) до українських націоналістів 

із закликом згуртування сил для боротьби за незалежну Україну серпень 1941 р. і 

поширили це серед інших областей України.  У передмові до збірника зауважено, 

що Акт 30 червня 1941 р. не слід розглядати як одну з форм українського 

державотворення [5]. 

Видання В.Пилишенка «ОУН у війні 1939-1945 років» комплексно розкриває 

діяльність цієї організації, зокрема під проводом С. Бандери, завдяки 

опублікованих документів і коментарів стосовно їхнього історичного контексту. 

Авторка послуговувалась матеріалами фахового висновку робочої групи 

істориків при урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА,  у яких висвітлено 

ідеологію націоналістів, питання розколу ОУН,  охарактеризовано Меморандум 

ОУН(б) як доказу боротьби за національну державність власними силами, 

проаналізовано Акт 30 червня 1941 р. з позицій учасників, оцінку Адольфа Гітлера 

про подію, а також зазначено про масові арешти членів ОУН (б) німецькими 

спецслужбами, що призвело до переходу на антинімецькі позиції, розгортання 

збройних сил [4]. Група істориків у складі вищезазначеної комісії опублікувала 

збірники архівних матеріалів, монографії, історичні нариси як в Україні, так і за 

кордоном, що позитивно впливає на сучасний стан наукової розробки теми. 

У періодичних виданнях закцентовано увагу на суперечності оцінок в 

історіографії щодо проголошення Акту. Зокрема, у статтях О.В. Романька «ОУН і 

УПА в Другій світовій: боротьба за національне визволення чи громадянське 

протистояння?» [6], Г.В. Касьянова «Ідеологія ОУН: історико-ретроспективний 

аналіз» [3], В.О Шайкан «Ідеологічні рудименти та український національно-

визвольний рух» [8], Т.Ф. Дружиненко «ОУН-УПА: проблемні оцінки історичної 

діяльності» [2].   
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Отже, підготовка проголошення Акту 30 червня 1941 – це був складний і 

продуманий процес, затверджений в офіційних документах, тому маємо достатню 

джерельну базу та наукову літературу для подальших досліджень щодо цієї 

проблеми. 
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КУРЕНІВСЬКА ТРАГЕДІЯ: ІСТОРИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ТА 

ВІДОБРАЖЕННЯ У КОЛЕКТИВНІЙ ПАМ’ЯТІ 

 

Однією з тем, які є досить маловідомими широкому колу людей, є тема однієї з 

техногенних катастроф, яку так старанно було замовчано, що прості свідки цієї 

події могли і не усвідомлювати того, що їх було кинуто напризволяще в цій біді. 

Йдеться про Куренівську трагедію, яка сталася 13 березня 1961 р. Так старанно 

замовчана трагедія стала різким докором величезної катастрофи, яка відбулася у 

повоєнному Києві. Однією з тем, які є досить маловідомими широкому колу людей, 

є тема однієї з техногенних катастроф, яку так старанно було замовчано, що прості 

свідки цієї події могли і не усвідомлювати того, що їх було кинуто напризволяще в 

цій біді. Йдеться про Куренівську трагедію, яка сталася 13 березня 1961 р. Так 

старанно замовчана трагедія стала різким докором величезної катастрофи, яка 

відбулася у повоєнному Києві.  

В Куренівській трагедії нерідко бачать «вищу кару»: люди вирішили 

будуватися на могилах – і грязьовий потік перетворив в могили будинку живих. 

Але, мабуть, краще сказати так: катастрофа стала символом механічної 

бездушності всієї управлінської системи. З цим бездушністю міськвиконком 

вирішував за киян, що на місці Бабиного Яру – на кістках і попелі сотні тисяч 

розстріляних – повинні стояти вулиці і парк «культури і відпочинку» з 

атракціонами і танцмайданчиком. Ніби і лежать тут не люди, і жити будуть не люди 

... З цим бездушністю, зведеним у вищий принцип, влада «не помічала» 

попереджень про швидке лихо. Воно ж дозволило на довгі роки засекретити 

катастрофу. 

Потік перевертав і відносив автомобілі, автобуси, трамваї, валив стовпи 

електричних мереж, рвав дроти. Один із автобусів зіткнувся з вантажівкою і 
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запалав. Пульпою було практично повністю знищено трамвайне депо ім. Красіна, 

кілька десятків його працівників загинули [1]. Попри раптовість сходження пульпи 

з Бабиного яру, їй передували події, які можна кваліфікувати як сигнали про 

підвищену небезпеку. За свідченнями очевидців, ще з суботи 11 березня з Бабиного 

яру сходила вода, заливаючи підвали приватних будинків, що викликало 

занепокоєння мешканців [2,9]. Безжальний сель змітав все на своєму шляху: 

вивертав з корінням масивні дерева, зносив будинки, електроопори, автомобілі та 

переповнені у годину пік трамваї та автобуси. Ні в кого, хто знаходився в районі 

затоплення, не було шансу врятуватися… 

«Ми почули наростаючий гуркіт, ніби й земля тремтіла. У вікно побачили 

велетенський брудно-сірий вал, що стрімко нісся з гори. Квапливо хапали дітей і 

бігцем виносили їх на дах. Врятувалися всі – бо будівля стояла трохи вище вулиці 

Фрунзе з іншого боку Яру. А от садок навпроти знесло повністю – ніхто не вижив», 

- розповідає Таїсія Капуста, яка у рік трагедії працювала медичною сестрою у школі 

на Куренівці [3,140-153]. В той чорний понеділок вранці піщано-глиняна пульпа 

хлинула через земляний насип. Селевий потік з гулом і свистом помчав вниз по 

пішохідній доріжці (зараз - вул. О. Теліги) в сторону вул. Фрунзе. Очевидці 

стверджують, що він досягав 20 метрів в ширину, а у висоту покривав людський 

зріст. Найбільше постраждала частина вул. Фрунзе - трамвайне депо ім. Красіна 

(нині - Подільський трамвайний парк), міська лікарня № 15, стадіон «Спартак», 34 

приватних і п'ять двоповерхових житлових будинки на Куренівці, два гуртожитки 

барачного типу. Через короткі замикання спалахував електротранспорт, в якому 

гинули люди. Якби кілька працівників трамвайного депо не пожертвували своїми 

життями і не відключили силову підстанцію, жертв могло б бути набагато більше. 

Порятунок людей, які не могли втриматися під силою несеться потоку, 

ускладнювало те, що піщано-глиняна пульпа, розтікаючись, тут же застигала і 

ставала твердою як камінь. Однією з помилок тодішньої міської влади вважають 

те, що вона відмовилася зміцнювати краю яру залізобетоном, хоча вчені 

наполягали на цьому. Друга помилка - що рідину з заводу пускали в Бабин Яр 

безперервно протягом багатьох років. Хоча за проектом вона повинна була литися 
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протягом однієї робочої зміни і перекриватися на дві наступні, щоб вода встигала 

йти в землю. Але найбільше люди звинувачують градоначальників навіть не за ці 

технічні моменти, а за те, що місцем для скупчення стоків від виробництва цегли 

був обраний Бабин Яр, де упокоїлися тіла десятків тисяч городян, загиблих від рук 

нацистів під час війни [4, 45-49]. 

Лавина із води, глини, піску об’ємом 600 тисяч кубічних метрів зі швидкістю 

п’ять метрів на секунду котилася вниз, знищуючи все на своєму шляху. Вона 

виривала з коренем вікові дерева, зносила будинки до фундаменту, засмоктувала 

транспорт і людей. Збільшившись до висоти триповерхового будинку, з гулом 

увірвалася на територію між вулицями Фрунзе і Костянтинівською і затопила 30 

гектарів. Основний удар цієї стихії прийшовся на депо імені Красіна. Одними з 

перших на місце трагедії прибули військові та співробітники пожежної охорони [6]. 

13 березня 1961 р. чергова варта 7-ї пожежної частини виїхала на відкачування води 

з підвалів лікарні № 2 [5,13]. Для багатьох працівників цей виїзд став останнім. 

Коли роботи завершували, з гори покотився потік води й рідкої глини. Пожежники 

в надзвичайно складних умовах допомагали евакуювати хворих і медперсонал. Але 

потік накрив десятки людей, зокрема і самих рятувальників [7]. 

Дещо згодом на вулицях з’явилися бронетранспортери, бульдозери. Військові й 

пожежники у надскладних умовах намагалися врятувати бодай когось [7]. 

Очевидці розповідають про випадок, коли біля одного з будинків на пульпу було 

кинуто дошки, щоб солдати могли дістатися найближчого будинку. Але настил не 

витримав ваги й пішов під воду разом з військовими. Протягом дня кияни робили 

все можливе, аби допомогти потерпілим. У потік кидали дошки й мотузки, аби ті, 

хто потрапив у хвилю, могли хоч якось потрапити в безпечне місце [9]. 

Найжахливішим було те, що пульпа надто швидко перетворювалася на тверду 

субстанцію і не лишила шансів тим, кого ще можна було врятувати. Кияни попри 

втому працювали цілий день. Одразу після трагедії на заклик взяти участь у 

ліквідації наслідків аварії долучилися багато людей – від двірника до інженера. 

Групи по 15-20 осіб ходили по поверхні й щупами шукали загиблих. У цей же час 

екскаватори почали розгрібати завали. На очах у сотень киян видирали затверділу 
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пульпу, розриваючи ковшами тіла загиблих. Шок був настільки великим, що група 

людей попрямувала до міськвиконкому з вимогою припинити знущання над 

мертвими [4]. “Бунтівників” зупинили підрозділи внутрішніх військ, але 

екскаваторники вже намагалися працювати значно обережніше. Дані про трагедію 

влада намагалася засекретити. Кордони з міліції та внутрішніх військ максимально 

обмежували доступ киян до місця трагедії. Однак лихо такого масштабу приховати 

було дуже складно [6]. Інформацію про куренівські події піддавали жорсткій 

цензурі, багатьох загиблих ховали на різних кладовищах у Києві та за його межами, 

а в документах і на могильних написах вказуючи різні дати й причини смерті. 

За офіційними даними, катастрофа повністю знищила 22 приватних 

одноповерхових будинки, п’ять двоповерхових, 12 одноповерхових будинків 

державного фонду, два гуртожитки – загальною площею 5 тисяч квадратних 

метрів. Було завдано значної шкоди стадіону "Спартак", експериментальному 

заводу "Укрпромконструктор", Управлінню капітальних ремонтів міськвиконкому, 

Управлінню енергогосподарства "Київенерго", рейкозварювальному заводу 

Південно-Західної залізниці. Загалом це майже 9 тисяч квадратних метрів. 

Глиняними масами було залито перші поверхи лікарні імені Павлова, пологовий 

будинок, знищено дитячий садок. У результаті катастрофи було повністю 

зруйновано трамвайне депо імені Красіна – воно знаходилося в найнижчій точці 

Куренівки. Потужна ударна хвиля знесла чотириповерхову будівлю управління, 

загинули майже всі, хто там був. Не повернулися зі своїх останніх маршрутів і 

трамвайники, чиї машини сель захопив на вулицях [10]. 

Куренівська трагедія або Київський потоп підвів жирну риску під планом 

«швидкобуду» радянської епохи. Куренівчани не очікуючи такого повороту подій, 

слухняно виконували тогочасні посадові інструкції. Загиблі(тоді ще живі) люди до 

останнього залишалися на своїх робочих місцях, бо не розуміли того трагізму і 

жаху, в який потрапили. Масштаби Куренівської трагедії, яка мала місце в 

повоєнному Києві були довгий час замовчуваними, оскільки столична влада не 

вважала за необхідне історичну реальність специфіки Бабиного яру, який ще 

задовго до трагедії мав не кращу репутацію серед киян та прагнула до 
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знівелювання, зведення до мінімуму народної та колективної пам’яті про цю 

трагедію, яка своєю раптовістю змусила замислитися навіть вище керівництво 

республіки.  

Так, ця трагедія і колективна пам’ять явно потребують більш ширшого 

дослідження. Сторінки радянського сьогодення, трагедії та катастрофи, що 

відбулися в радянські часи ,старанно замовчані радянським керівництвом не 

повинні бути забутими тільки через те, що так хотіло і як прагнуло владне 

керівництво. Враховуючи помилки минулого необхідно розуміти той факт, що той, 

хто не знає свого минулого не вартий майбутнього. Історична реальність 

повоєнного Києва, роки хрущовської «Відлиги» не можуть бути виправдовуванням 

для трагедії, що забрала не одну сотню життів у мирний час. 
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СТОСУНКИ ЮРІЯ ІІ – БОЛЕСЛАВА ТРОЙДЕНОВИЧА З 

ТЕВТОНСЬКИМ ОРДЕНОМ 

 

Довгий час патріотичні стереотипи, які представляли Тевтонський орден 

головним знаряддям одвічної політики німецьких загарбників «Drang nach Osten», 

не давали змоги розглянути взаємини Галицько-Волинського князівства з цією 

державою. Із середини 1960-х рр. дослідження проблеми значно просунулося перш 

за все завдяки працям К. Форстройтера, М.-Б. Ждана, В. Матузової та О. Масана [3, 

с. 347].  Свій внесок зробили також Мирон Кордуба, Ян Режабек, Михайло 

Грушевський, Олег Купчинський, Леонід Войтович та ін. 

Ця тема є актуальною, адже в сучасній історичній науці проблема політичних 

взаємовідносин у ХІV-XV століттях Руського королівства з Тевтонським Орденом 

займає значне місце. Незважаючи на те, що вона є досліджуваною, багато питань 

усе ще залишаються дискусійними й потребують належної уваги. 

Це питання зацікавило дослідників тому, що з часу появи в ХІІІ столітті у 

Європі, рицарі зуміли об’єднатися в одну корпорацію і в тому ж таки ХІІІ столітті, 

не дивлячись на розгром князем Данилом Романовичем, перерости у могутню 

державу - Тевтонський Орден, яка відігравала велику політичну та релігійну роль 

в Центрально-Східній та Північній Європі у ХІІІ-XV століттях. Власне з 
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Тевтонським Орденом, як це засвідчено в документах кінця ХІІІ століття 

встановлював взаємовідносини король Лев І Данилович та його єдиний син, 

надзвичайно енергійний у своїй зовнішньополітичній діяльності, король Русі Юрій 

І Львович. Власне в цю велику епоху постають політичні та торгівельно-економічні 

взаємовідносини Руського королівства з Тевтонським Орденом, які після коронації 

Данила Романовича на короля Русі та укладення союзного договору з Тевтонським 

Орденом, профункціонували до правнука короля Данила, короля Юрія ІІ з 1236 по 

1336 рік, рівно 100 років.  

Після першого невеликого конфлікту під Дорогочином, який відбувся у 1238 

році, усі подальші взаємовідносини, згідно свідчень документів та грамот, як 

Руського королівства так і Тевтонського Ордену, можна назвати союзними [2, с. 

35-37]. 

Отже, підсумовуючи зазначене, варто наголосити, що взаємовідносини 

Руського королівства з Тевтонським Орденом потребують подальшого 

дослідження. 

Насамперед, слід коротко розглянути постать Болеслава-Юрія ІІ Тройденовича. 

 Смерть Андрія та Льва Юрійовичів, які не мали дітей, увірвала пряму лінію 

династії Романовичів. Їх загибель відкрила шлях до боротьби за галицько-

волинську спадщину, де претендентами виступили Юрій-Болеслав, син 

мазовецького князя Тройдена та Марії, дочки Юрія І, і Владислав, син 

добжинського князя Земовита й Анастасії Львівни (претензії мав також Дмитро-

Любарт Гедимінович). Перевагу було надано Юрію-Болеславу Тройденовичу [7, 

с.4-5]. Будучи католиком самостійно прийняв православ’я й ім’я Юрій [5, с.226-

227]. На печатці титулувався як Божою ласкою Король Русі (Georgius Dei gratia Rex 

Russiae). 

 Слід наголосити, що після сходження на престол Руського королівства, король 

Юрій ІІ зразу став активним політичним гравцем у Центрально-Східній Європі. 

Намагаючись протистояти експансії Польщі та Угорщини, підтримував союзні 

відносини з Тевтонським орденом і Литвою. В Кеніґсберзькому державному архіві 

збереглися до наших часів чотири його грамоти.  
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В першій, виставленій у жовтні 1325 р., князь Юрій ІІ-Болеслав, продовжуючи 

традиції галицько-волинських володарів Данила Романовича, Лева Даниловича та 

Юрія Львовича, які у минулому «перебували у прихильності та мирі» з 

Тевтонським Орденом, обіцяє великому маґістру Веренгерові у Торуні вірність цим 

традиціям і дружні взаємини [6, с. 167]. Важливо зазначити, що цей документ 

розкриває одну з маловідомих сторінок зовнішньополітичних контактів Галицько-

Волинського князівства із зарубіжними країнами. Дає можливість прослідкувати 

ставлення до Тевтонського Ордену в першій половині XIVст.  

Переклад тексту: «Хай буде відомо всім, до кого дійде наше писання, що ми, 

Юрій, Божою ласкою король Русі, обіцяємо і зобов'язуємося почесним панам - 

панові Веренгеру, генеральному магістрові у Торуні, та кожному з його братів, які 

належать до ордену блаженної Марії, що як наші предки, благословенної пам'яті 

король Данило або наш прапрадід Лев, чи наш найдорожчий дід Юрій мали звичай 

перебувати у прихильності та мирі із згаданим орденом, так і ми, не послабляючи, 

а радше розвиваючи протягом нашого життя [цей звичай] на основі нашої 

вірності, прагнемо у такій же згоді зоставатися. 

 Для засвідчення цього велимо скріпити дане [писання] силою нашої великої 

печатки.  

Дано і звершено року Божого 1325» [6, с.170]. 

Слід звернути увагу на те, що по своєму змісту це не був акт союзу, бо 

володимирський князь не зобов’язувався ні до якої підмоги, тільки обіцяв 

стриматися від усяких кроків, які могли б порушити добрі взаємини, що за 

володіння його предків склалися між Галицько-Волинською державою та 

Тевтонським Орденом. 

 Болеслав-Юрій ІІ оточив себе польськими та німецькими феодалами задля 

проведення своєї політики окатоличення Русі-України та виконання даної Папі 

Римському обіцянки про злучення Руської Церкви з Римською. Задля успішності 

своєї політики та її підтримки з боку західних католицьких країн уже 9 березня 

1327 року князь «землі Русі, Галичини і Володимирщини» Юрій Тройденович, 

продовжуючи добрі традиції своїх предків і прислухаючись до прохань племінника 
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Сіґеґарда Шварцбурзького, висловлює прусському великому маґістру 

Тевтонського Ордену Веренгерові свою прихильність і запевняє, що житиме з ними 

у мирі й щирій дружбі, а у разу потреби захищатиме їх народ і володіння від татар 

[6, с.170]. Свого листа король Юрій ІІ скріпив власною печаткою, яка засвідчує, що 

власне він є володарем королівства Русі [2, с.37-38]. Слід зазначити, що зміст 

даного документа повторює основні постулати документа 1325 р., що може 

вказувати на нестабільність відносин між країнами. Однак, як засвідчено в 

пізніших актах, документ відіграв позитивну роль в цих відносинах. 

«Вельможному панові і улюбленому в Христі братові Веренгеру з Орселі, 

великому маґістру братів Тевтонського єрусалимського ордену шпиталю 

блаженної Марії та іншим братам цього святого визнання у Пруссії. 

Юрій, Божою ласкою князь землі Русі, Галичини і Володимирщини, [шле] 

поздоровлення і [бажає] після цього, [проведеного] у боротьбі, життя 

торжествувати серед небесних. Оскільки між шанованими мужами, вашими 

попередниками – великим магістром і братами прусськими, з одного боку і нашими 

найяснішими предками- з другого, процвітали вияви люб’язності та добродійства 

взаємного сприяння, тому й нам з вами [личить] єднатися цим зв’язком 

прихильності та щирої дружби. …Будемо, врешті, старатися надійно захистити 

ваші землі від татар і від будь-якого іншого ворожого нападу, як тільки це нам 

випаде. … 

На засвідчення цього [ми] вирішили скріпити даний документ силою нашої 

печатки» [6, с.173].  

Грамота 1327 р. містить у собі буквальне повторення грамоти Андрія й Льва з 

1316 р. - попросту відписана з неї [4, с.63]. 

Власне в такому ключі наші твердження засвідчує наступна оригінальна 

грамота, яка сьогодні зберігається в Берлінському архіві Прусських 

старожитностей. Ця грамота датується 11 лютим 1334 роком і відома в історичній 

науці, як: «Лист короля Русі Юрія ІІ зі Львова до Великого Магістра Тевтонського 

Ордену Людера про намір зберігати з ним мирні та союзні відносини». До грамоти 
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прикріплена велика печатка володаря Русі, короля Юрія ІІ з титулом «Георгій – 

король Русі» [2, с.38].  

Отже, подаємо текст грамоти в перекладі на українську мову: «Усім, хто вірно 

вшановує знамено Христа, хто читатиме, або оглядатиме дані сторінки, Юрій, з 

Божої ласки уроджений князь і володар Русі, [шле] вітання і [бажає] радості у 

Христі та приємності в досягненні жаданих насолод.  

… ми та блаженної пам’яті наші найдорожчі попередники, а саме Роман, 

Данило, Лев, Юрій та Андрій разом із найсвітлішими знатними панами, колись 

генеральними магістрами Пруссії, починаючи з минулих часів від пана генерального 

магістра  і його наступників аж до часів славетного знатного пана з Брунсвіка, 

нині правлячого магістра Прусської землі… Бажаємо ми такого союзу та згоди з 

преподобним паном Людером, славним вельможою з Брунсвіка, генеральним 

магістром Пруссії та його співнаставниками… без будь-якого прихованого 

підступу зберігати непорушно союз та згоду на вічні часи. …На засвідчення цього 

всього ми веліли скріпити дані сторінки прикріпленням нашої та наших бояр або 

військових печаток» …[6, с.180; 1, с.153-154]. 

Із тексту цього документа, автентичність якого не викликає сумнівів, випливає, 

що князівська канцелярія у 1334 р. зберігала відповідні угоди з Орденом, підписані 

попередніми князями, починаючи з Романа Мстиславича [3, с.348]. Можемо 

зазначити, що цей документ є свідченням повного налагодження контактів 

Галицько-Волинського князівства з Тевтонським Орденом, адже Юрій 

Тройденович запевняв князя у прихильності до рицарів 

 , обіцяв непорушність раніших договорів. На причину дипломатичного 

відновлення сеї приязні в 1334 р. мабуть вказує кінцева фраза її, де Юрій каже, що 

вважав потрібним відновити її для того, аби „замкнути роти тим, що виють і 

брешуть на сей союз та силкуються його розірвати” [4, с.76] 

20 жовтня 1335 р князь Болеслав–Юрій Тройденович поспішив знову 

підтвердити союз з великим магістром Теодоріком з Альденбурга на “вічні часи” 

[3, с.361].  Уроджений князь усієї Малої Русі Юрій Тройденович разом зі своїми 

боярами та військовими для уникнення недовір'я й зміцнення дружніх відносин і 
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миру запевняє генерального магістра Тевтонського Ордену Теодорика з 

Альденбурга, що постійно зберігатиме прихильність, і підтверджує  усі договори, 

які були підписані і виконувалися від найдавніших часів між руськими князями 

Романом Мстиславичем, Данилом Романовичем, Левом Даниловичем, Юрієм 

Львовичем й Андрієм Юрійовичем і генеральними магістрами Ордену [6, с.180]. 

«В ім’я Господнє, амінь. 

Оскільки велич незбагненного провидіння творця усього [сущого] не лише те 

поручила панам, щоб вони панували над підлеглими, але й щоб керуючи збагачували 

їх миром і справедливістю , тому ми, Юрій, з Божої ласки уроджений князь усієї 

Малої Русі, бажаючи обмежити шкідливість суперечок вигодою справедливості 

та єднання…і шанованого пана Теодорика з Альденбурга, теперішнього найвищого 

і генерального магістра…нашими блаженної пам’яті попередниками, королями і 

князями, тобто Романом, Данилом, Левом, Юрієм і Андрієм…схвалюємо, 

ратифікуємо, стверджуємо, з доброю вірою…обіцяємо разом із нашими 

названими боярами, військовими, знаттю та нашими землями і людьми укласти 

цей сприятливий союз…твердо і непорушно на вічні часи зберігати та не чинити 

нічого, що суперечило б йому…» [6, с.186-187]. 

Документ є ще однією пам'яткою руської дипломатії першої половини XIV ст., 

створений при дворі князя Юрія Тройденовича.  Важливо зазначити, що цей 

документ спрямовувався як лист своєрідного призначення за кордон для 

врегулювання міждержавних відносини. Його зміст повторює документ 1334 р. 

Князь і вища адміністрація князівства заявляють про прихильність і добросусідські 

союзницькі наміри щодо Тевтонського Ордену. Пересилання у 1334 і 1335 рр. 

подібного змісту документів може свідчити, одного боку, про мінливість відносин 

між країнами, а з другого - про несприятливу для Русі загальнополітичну ситуацію.  

Також, не слід забувати, що між князівством і Польщею у 30-х роках XIV ст. 

складалися не найкращі відносини. У зв’язку з активізацією контактів з Орденом у 

1335р. на зустрічі у Вишеграді були навіть закладені основи польсько-угорської 

унії, згідно з якою Угорщина брала на себе зобов’язання допомагати Польщі у 

боротьбі проти Галицько-Волинського князівства і Тевтонського Ордену [6, с.180]. 
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Варто зауважити, що до активних дій галицько-волинського князя 

підштовхували саме польсько-угорські переговори у Вишеграді. У 1337 р. князь 

разом з ординцями напав на Люблінську землю і 12 днів тримав Люблін в облозі, 

яка була знята тільки через загибель татарського полководця. І тоді польський 

король зробив спробу підтримати іншого претендента на галицько-волинський 

престол. 29 червня 1338 р. до Вишеграда прибув «Лотко, князь руський» (за 

Дубницькою хронікою – «Lothka dux Rutenorum») – тобто, князь Владислав 

Земовитович, якого польська сторона готова була підтримати як противагу 

Болеславу-Юрію Тройденовичу. І сама загадкова загибель останнього у 1340 р., що 

було найбільш вигідно польському королю, котрий зреагував блискавичним 

походом на Львів, також певною мірою пояснює причини, які за нових обставин 

підштовхували галицько-волинського князя до прямого військового союзу з 

Тевтонським орденом. В умовах боротьби за спадщину Романовичів, яка 

розгорнулася після 1340 р., союз з Орденом став ще більш важливим як у 

військовому так і в політичному плані. Слід наголосити, що після смерті короля 

Юрія ІІ в першій половині XIV століття союзник Руського королівства 

Тевтонський Орден, особливо могутнім ставши в кінці XІV століття, 

профункціонував ще до середини XV століття. 

Отже, наявні джерела дозволяють стверджувати, що впродовж ХІІІ–ХIV ст. 

Галицько-Волинське князівство перебувало в тісному військово- політичному й 

торговельно-економічному союзі з Тевтонським орденом, що було вигідним для 

обох сторін.  

Стосунки з Тевтонським Орденом можна назвати союзом двох держав, 

спрямованим проти Польщі та Золотої Орди. Руський володар успадкував систему 

політичних союзів і тривалий час маневрував між впливом польського короля 

Владислава Локєтка та зобов’язаннями, узятими на себе в договорах із 

Тевтонським орденом. Відомі чотири договори про дружбу, укладені з Орденом 

князем Юрієм II-Болеславом Тройденовичем: 1325, 1327, 1334, 1335рр. в період 

його князювання. Спадкоємець Романовичів остаточно зробив вибір на користь 

зближення з орденською державою. 
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ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА АНДРІЙОВИЧА 

БЕЗБОРОДЬКА (1747-1799) 

 

XVIII століття є одним з найбільш неоднозначних періодів в історії Російської 

імперії. З одного боку – це перманентні змови придворних опозицій, фаворитизм, 

показний лібералізм монархів і невдалі намагання адаптувати ідеали французького 

Просвітництва, криваві придушення повстань проти самодержавства та чисельні 

міждержавні конфлікти. Однак, важко заперечувати і той факт, що саме в цей час 

Російська імперія здобула статус провідної світової держави, що відігравала 
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основоположну роль на авансцені політичного життя Старого Світу. Важливо, що 

не останню роль у цьому посиленні відіграли представники українства, що вперше 

з часів Переяславської Ради 1654 р. були допущені до участі в управлінні державою 

на загальноімперському рівні. Одним з таких історичних постатей був член колегії 

Петра Румянцева, статс-секретар Катерини II, канцлер, гофмейстер,кавалер орденів 

Святого АндріяПервозванного, Олександра Невського, Великого Хреста 

Мальтійського ордену Святого Іоанна Єрусалимського, Великого хреста 

Володимира [1, с.4], син глухівського Генерального судді О.А Безбородько. 

Актуальність дослідження життєвого шляху та діяльності О.А Безбородька 

полягає в потребі звернути увагу на цю постать через брак грунтовних історичних 

досліджень та архаїчність нині існуючих. Це пояснюється суттєвою 

диспропорційністю дослідження діяльності українства в вищих колах Російської 

імперії. Таким чином, деякі історичні персоналії залишаються поза межами 

досліджень сучасних істориків, що, однак, не означає меншовартість їхнього 

вкладу в розвиток російської державності в порівнянні з більш відомими 

постатями. Найбільш недослідженими аспектами цієї теми залишаються проблеми 

в датуванні деяких подій (зокрема, дати народження канцлера), неоднозначність 

думок дослідників щодо закінчення Безбородьком Києво-Могилянської академії, 

з’ясування реальних відносин між Президентом Малоросійської колегії П. 

Румянцевим та батьком Безбородька через факт корупційного скандалу, 

висвітленого дослідником О. Лазаревським [16], а також питання, які, на нашу 

думку, потребують першочергового вирішення – роль Безбородька у змові проти 

Олександра I, підтвердження чи спростування спогадів про розкрадання канцлером 

казни, осмислення раціональної оцінки діяльності цієї особистості на противагу 

переважаючому в історіографії зведенню в абсолют позитивної чи негативної 

характеристики канцлера. 

Отже, мета нашої роботи – висвітлити життєвий шлях та діяльність канцлера 

О.А. Безбородька в різні періоди життя, окреслити його досягнення в різних сферах 

державного життя – адміністративній, військовій, дипломатичній, економічній, 
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культурній, - та привернути увагу сучасних дослідників до вище згаданої 

історичної постаті. 

Завдання нашого дослідження: 

1) пояснити походження Безбородька, розповісти про отримання ним освіти в 

Києво-Могилянській академії; 

2) окреслити початок кар’єрного шляху та його роль в колегії Президента П. 

Румянцева, а також діяльність під час російсько-турецької війни 1768-1774 рр.  

3) деталізувати кар’єрне просування Безбородька при дворі Катерини II від 

звичайного секретаря до члена колегії Іноземних справ; 

4) прояснити, якими питаннями займався Безбородько в питаннях врегулювання 

внутрішнього життя Російської імперії; 

Олександр Безбородько народився 14 березня 1747 р. в Глухові у сім’ї 

Генерального Судді малоросійського краю Андрія Яковича Безбородька та матері 

Євдокії Михайлівни, в дівоцтві – Забіла [14]. Батько майбутнього канцлера почав 

свою кар’єру ще за часів гетьманування Данила Апостола, де спочатку отримав 

звання військового канцеляриста, але подальшій кар’єрі завадив корупційний 

скандал [16, с.167-173]. Однак, його було вирішено на користь Безбородька за 

гетьманування Кирила Розумовського, а сам Андрій Якович став Генеральним 

суддею – посада друга за значенням після самого гетьмана [4, с.99]. 

Рід Безбородьків мав давнє шляхетське походження, хоча й, за словами Н. 

Григоровича, був «не богат родовитостью»[7, с.1].Це пояснюється тим, що їх 

предки були банітами – представниками польських родів, що були вигнані з Речі 

Посполитої через свавільний і буйний норов. Ці люди нерідко переходили на 

службу до гетьманів, і воювали проти своїх колишніх співвітчизників [4, с.98]. 

Таким чином, предок Безбородьків на ім’я Дем’ян Ксенжницький виступав на 

стороні Богдана Хмельницького під час Національно-визвольної війни. За 

легендою, в одному з боїв йому відрубали підборіддя, через що козаки нарекли його 

«Безбородим». Це прізвисько шляхтич передав своїм потомкам, і остаточно 

витіснило його справжнє прізвище [9, с.273]. 
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Початкову освіту Олександр Андрійович отримав вдома від батька, що у 

своєму навчання спирався на буквар, Часослов та Псалтир. Вже в той час у 

хлопчика проявились неймовірна пам’ять, ясність думки та здатність швидко і 

гарно доносити свої думки [4;2]. Стало зрозуміло, що домашньої освіти буде 

недостатньо для подальшого розвитку його потенціалу, і батько зміг виклопотати 

для сина можливість навчатися у Києво-Могилянській академії, що, як зазначив Д. 

Бантиш-Каменський, «находилась тогда в самомь цветущемь состоянии» [2, с.103]. 

Щоправда, на сьогодні невідомо, чи дійсно молодий Безбородько закінчив цей 

навчальний заклад. Під час пожежі 1811 р., що знищила київський Поділ, було 

втрачено архів Київської колегії, тож документально підтвердити чи спростувати 

цю тезу неможливо. Є. Карнович, щоправда, пояснює відсутність документів тим, 

що Безбородько не був вихованцем колегії, а «только, въ качествѣ бурсака, 

посѣщалъ тамошнія лекціи» [9, с.282]. 

Після завершення навчання у 1765 р. Безбородько отримує звання 

бунчукового товариша, та, за сприяння батька, починає службу в Малоросійській 

колегії генерал-губернатора П. Румянцева в статусі секретаря. У 1768 р. 

починається російсько-турецька війна, і Румянцев отримує від імператриці 

призначення головнокомандуючого російською армією, тож його особиста 

канцелярія відбуває на війну. Під час конфлікту Безбородько відповідає за таємну 

переписку Головнокомандувача, а також особисто командує малоросійськими 

полками – Ніжинським, Лубенським та Миргородським [13, с.323]. Під час 

переговорів у Кючук-Кайнарджі майбутній канцлер відповідав за дари для 

турецької делегації, що свідчить про велику довіру з боку Румянцева [7, с.25-26]. 

Вдале завершення конфлікту на вигідних для Російської імперії умовах призвело 

до підвищення Безбородька – він отримав спочатку звання колезького асесора, а 

згодом – полковника [4, с.102]. Новий виток його кар’єри почався після особистої 

рекомендації від Румянцева імператриці КатериніII. Н. Григорович, описуючи це, 

подає наступну характеристику Безбородька з боку генерал-губернатора: 

«представляю вашему величеству алмазъ въ корѣ: вашъ умъ дастъ ему цѣну» [7, 
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с.30]. Таким чином, діяльність Безбородька, колись обмежена справами 

малоросійськими, переходить на загальноімперський рівень. 

Після переїзду в Санкт-Петербург у 1775 рр. Безбородько отримав звання 

одного з статс-секретарів імператриці. Значною проблемою, що гальмувала його 

розвиток при дворі, став мовний бар’єр, - основною мовою ведення листування 

була французька, тоді як майбутній канцлер знав лише латину. Однак, за два роки 

Безбородько зміг вивчити не лише французьку, а й німецьку [9, с.286]. 

Феноменальна пам’ять та уміння проявляти тактовність та професіоналізм у 

вирішенні найбільш делікатних справ дозволили йому стати спочатку головним 

доповідачем Катерини II [3, с.324], а згодом і виділитися з середовища статс-

секретарів, фактично отримавши статус «primusinterpares». В цей період 

Безбородько займався лише найбільш важливими справами, що були напряму 

пов’язані з веденням найвищого придворного діловодства  - складанням 

маніфестів, іменних указів і рескриптів, резолюцій на донесення урядових установ, 

конфіденційних листів [12, с.748]. Зрештою, саме за його головування Колегія 

статс-секретарів перетворилася з побічного на важливий придворний орган, що 

брав участь у вирішенні всіх справ, що надсилалися на отримання дозволу чи 

підтвердження Катерини II [8,с.87]. 

В 1780 р., з особистої ініціативи імператриці О.А Безбородько отримує звання 

генерал-майора та посаду в Колегії іноземних справ. Діяльність у цій сфері принесе 

йому справжнє визнання не лише в Російській імперії, а й в Європі. За декілька 

років дипломатичної роботи Безбородько став автором декількох 

фундаментальних документів, що ознаменували новий напрям розвитку 

зовнішньої політики Росії. Насамперед, це «Манифест о вооружённом 

нейтралитете» 1780 р., прийнятий під час Війни за незалежність США (1775-1783) 

Відповідно до нього, оголошувалася вільна торгівля з обома сторонами конфлікту 

будь-якими товарами, не пов’язаними з військовою сферою,  а також захист 

торгового флоту нейтральних держав за допомогою союзу Росії з Данією і 

Швецією. На думку Є. Борисовського, ця робота фактично лягла в основу 

міжнародного морського права [3, с.324]. Важливим наслідком дипломатії 
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Безбородька став перехід від «північного вектору» графа. П. Паніна, що 

орієнтувався на Прусію, до «південного вектору» - союз з австрійським кайзером 

Йосифом II [5]. Його праця – «Мемориал по делам политическим»,- містила план 

боротьби з Османською імперією, і адресувалася особисто австрійському 

імператору [12,c.750]. Реалізація російсько-австрійського порозуміння дозволила 

Катерині IIсформувати власне бачення політичної конфігурації Європи після 

поразки Османської імперії, в наш час відоме як «грецький проект» - відновлення 

Візантійської імперії з столицею у Стамбулі та російським ставлеником на троні 

[13,c.324]. Хоча втілити його дефакто не вдалося, проект суттєво вплинув на 

європейську політику, трансформувавшись в «східне питання» [10,с.833-834]. 

Успішне завершення дипломатичних кампаній призвело до збільшення довіри 

до Безбородька з боку імператриці. Поступово в великодержавних колах 

формується образ Безбородька як чиновника-універсала, здатного до діяльності у 

будь-якій сфері управління [5]. Типовим прикладом є призначення його на посаду 

пошт-директора – управляючого Поштовим відомством у 1871 р. На той час 

поштова служба являлась однією з найбільш збиткових державних інституцій в 

Російській Імперії [1,с.5]. Однак, шляхом перебудови відомства за міністерським 

зразком, побудови нових магістралей у віддалені куточки імперії, скасування 

старої «ямської» системи, побудови розгалуженої сітки поштових зупинок за 

французьким зразком, Безбородько зміг не лише ліквідувати занепад галузі, але й 

перетворив її у прибуткову для держави [1;13]. 

В 1786 р. Олександр Андрійович отримує нове призначення до новоствореної 

Найвищої ради при дворі на позицію першого радника Катерини IIз питань 

інкорпорації завойованих земель Білорусії і Литви, а потім і інших територій, які 

Росія отримала після поділів Речі Посполитої 1793 та 1795 рр. У вирішенні цього 

питання майбутній канцлер обрав тактику зближення білоруської, литовської та 

польської шляхти з дворянством Російської імперії, а потім і приєднання до нього 

шляхом надання зазначеним соціальним групам привілеїв дворянського стану 

[1;14].  
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Фінальним акордом у діяльності Безбородька на дипломатичному фронті було 

вирішенні турецького питання. Після перемоги Російської імперії у російсько-

турецькій війні 1787-1791 рр. сторона-переможниця змогла отримати безумовне 

підтвердження умов попереднього, Кючук-Кайнарджійського миру, а також 

підписати новий договір – Ясський прелімінарний мир 1791 р., у якому Олександр 

Андрійович виступав не лише як дипломат, а й безпосередній творець цього 

документу [13,с.325] 

Підсумуємо,  постать О.А Безбородька багато в чому є визначальною для 

Російської імперії у XVIIIст. За період своєї роботи в сфері державного управління 

він пройшов шлях від помічника малоросійського правителя до члена Колегії 

іноземних справ, був творцем найважливіших документів того часу – Кючук-

Кайнарджійського договору 1774 р., «Маніфесту про збройний нейтралітет» 1780 

р., Маніфесту про приєднання Кримського ханства 1783 р.,   Ясського миру 1791 

р., конвенцій про поділи Польщі 1793 та 1795 рр. Олександр Андрійович проявив 

себе у внутрішніх питаннях імперії як видатний реформатор та управлінець, беручи 

участь в Раді при дворі, численних комісіях та керуючи Поштовим відомством. Як 

нагорода за свою працю, Безбородько у 1797 р. отримує від імператора Павла 

Iзвання канцлера – тобто міністра закордонних справ[1,с.7]. Найкращим 

уособленням цієї людини, на нашу думку, являються слова, сказані самим 

канцлером членам Колегії іноземних справ: «Не знаю, как при вас будет, а при нас 

ни одна пушка в Европе без нашего позволения выстрелить не смела» [5]. 
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СПРАВА БЕЙЛІСА 

Увесь світ чекає на правду. Суд покаже справжню істину 

Менахем Мендель Бейліс 

 

Актуальність цього дослідження полягає в тому, що Україна знаходиться наразі 

в інформаційній та формальній війні зі своїм сусідом, внаслідок чого багато 

громадян нашої держави стають політв’язнями. Така ситуація не нова для нашої 

країни, бо і в минулому прослідковується модель поведінки держави, де для 

приборкання хвилі повстання та певних видів волевиявлення в авторитарних 

країнах використовувалися ув’язнення невинних людей. Роль особистості в історії 

власної країни впливає на світобачення людей і загартовує їх для подальшого 

існування в умовах війн не людей, а думок та ідей. 

Справу Бейліса досліджували як взірець того, що звинуватити можна кожного 

в неправовій державі, але сфабриковані обвинувачення царською юстицією не 

могли аbsque omni exceptionae стати істинними для демократичної громадськості. 

Ця тема зустрічається в наукових роботах таких дослідників, як Гаухман М., 

Демченко Т., Смолій В., Ліндеман А. та ін. 

Метою цієї роботи є систематизувати причинний зв'язок резонансної справи 

Бейліса та охарактеризувати її в порівнянні зі справою Дрейфуса. 

До причини обвинувачення Бейліса у скоєнні вбивства українського хлопчика 

Андрія Ющинського можна віднести підготовку ІІІ Державної Думи 

законопроектів про скасування межі єврейської осілості, що викликало бурю 

незадоволень зі сторони монархістських партій та чорносотенців. Останні у свою 

чергу являлись націоналістичними організаціями, які виступали за збереження 

самодержавства та були противагою демократам під час Першої російської 

революції 1905 року [1; 3]. 
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Існує чотири версії насильниці смерті 12-річного хлопця: 

 сімейне вбивство, де підозрюваними стали родичи 

 ритуальне вбивство, яке стало фундаментом для обвинувальної сторони 

проти Бейліса 

 бандитська, яка була сформована слідчим київської поліції М. Красовським, 

що полягала в одному варіанті у використанні бандою В. Чеберякової хлопчика для 

своїх махінацій, а в другому – що дитина дізналася про діяння цієї групи 

зловмисників і злодії розправилися з ним 

 сексуальна, де вбивцею виступав маніяк [1]. 

Гаухман М. виділив низку причин фабрикації «справи Бейліса» як «ритуального 

обвинувачення»: 

 антисемітська (російська бюрократія виступала за антисемітизм, бо 

сповідувала консервативні цінності, що не давали їм змоги  

 сприймати євреїв як рівноправних учасників суспільних відносин; 

антисемітські заходи П. Столипіна, який був на той час прем’єр-міністром, були 

спрямовані на заспокоєння народу Росії, але ще більше посилили дискримінацію 

між національностями); 

 партійна (потреба уряду підтримуватись правовими силами його опори, яка 

складалася з монархістів, поміщиків та церковних ієрархів, що виступали проти 

семітів); 

 анти-ліберальна (боротьба влади з ліберальними представниками 

громадськості, що виступали за скасування юридичної дискримінації євреїв, але 

перші дві Думи були розпущені Миколою ІІ); 

 націоналістична (прагнення уряду затвердити консервативних сил проект 

«великого російського народу», який складався би з великоросів – росіян, 

малоросів – українців та білорусів) [1].  

Судовий процес тривав два роки впродовж яких перебував під слідством Бейліс, 

звинувачений у релігійному вбивстві хлопчика. Головною причиною затягнення 

розслідування, на нашу думку, є відсутність вагомих доказів проти Менделя 
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Бейліса, бо через слабкість обґрунтованості його вини, прокуратура почала 

використовувати дітей як свідків.   

Демченко Т. у своїй праці причинами затягнення судового процесу зазначила 

такі факти, як: візит до Києва імператора, який закінчився вбивством Голови Ради 

міністрів П. Столипіна в київському оперному театрі анархістом Д. Богровим у 

вересні 1911 року, святкування 300-ліття дому Романових в лютому 1913 року [2].  

Ситуація полягала в тому, що вбитого хлопчика знайшли в березні 1911 року 

біля заводу, де працював Бейліс, і в цьому місяці чорносотенцями вже було 

висунуто версію вбивства: єврейський ритуал. Організаторами справи вважають за 

багатьма джерелами віце-директора Департаменту міністерства юстиції Лядова та 

київського прокурора Чаплинського [2; 3]. 

Також треба зазначити, що вагомою була думка психіатра І. Сікорського, який 

підтвердив ту гіпотезу, що тіло хлопчика було знівечене за національною ознакою, 

таким чином вони зробили висновок, що хлопчика вбили євреї. До експертів був 

притягнутий і ксьондз (католицький священник) І. Пранайтіс, який доводив 

причинний зв'язок ненависті євреїв до інших національностей з підібраних 

єврейських книжок [5]. 

Цікавим фактом залишається те, що справжніх вбивць уже було затримано 

жандармерією міста Києва, але за дорученням Міністерства юстиції їх було 

звільнено від суду. Після цього в липні 1911 року був заарештований Бейліс, на 

захист якого постали декілька відомих на той час адвокатів Микола Карабчевський, 

Василь Маклаков, Дмитро Григорович-Барський, Оскар Грузенберг, Олександр 

Зарудний, послуги яких були оплачені більшою мірою внесками на захист 

підсудного заможної єврейської громади міста Києва [2, 7]. 

Колегія адвокатів Санкт-Петербургу також підтвердила сфабрикованість 

доказів обвинувальної сторони, оголосивши ухвалену одноголосно резолюцію про 

наклепи на єврейський народ.  

Сам процес відбувся восени 1913 року і закінчився 30 жовтня 1913 року, коли 

присяжні підтвердили факт ритуального вбивства, але Менделя Бейліса оголосили 
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невинним (6 голосів проти 6 голосів: коли порівну, то виносять виправдувальний 

вирок) [7]. 

Правосуддя перемогло, якщо не брати за увагу 2 роки за гратами, коли невинна 

людина була обмежена за своїми правами. Незважаючи на зусилля прокурора, суд 

присяжних, який складався більшою мірою з селян, виправдав Бейліса. Після чого 

він із родиною емігрував до Палестини, а потім до США, де в 1934 році у Нью-

Йорці помер, залишивши, написану ним книгу, «Історію моїх страждань», яка була 

видана на ідиші (єврейська мова) [7].   

«Справа Бейліса» стала резонансною подією, як свого часу «Справа Дрейфуса» 

у Франції 1894-1906 років. Якщо Бейліса обвинуватили у вбивстві, то Дрейфуса 

(офіцера французького генерального штабу) – у шпигунстві на користь Німецькій 

імперії. 

Політичний скандал у Франції, де прослідковується антисемітська хвиля, 

призвів до кризи, що розділила громадськість на «дрейфусарів» і 

«антидрейфусарів». Судовий процес закінчився тим, що Дрейфуса, незважаючи на 

підроблені докази, визнали винуватим та засудили на довічне ув’язнення на острові 

Диявола у Французькій Гайяні. Тільки через 2 роки відбування каторги, Альфреда 

Дрейфуса помилували, а в 1906 році – повністю реабілітували. 

Американський історик І. Ліндеман в кінці ХХ століття у своєму дослідженні 

описав антисемітизм кінця ХІХ – початку ХХ ст. крізь призму трьох 

сфабрикованих справ, до яких відніс зазначені вище справи. Їх відмінність 

складалася з того, що фабрикацію справи в Києві підтримали праві сили на відміну 

від «Справи Дрейфуса», але громадськість в Російській імперії не поділилася на 

«бейлісів» та «антибейлісів» за зразком «дрейфусарів» та «антидрейфусарів» у 

Франції [6]. 

Підсумовуючи, можна сказати, що, незважаючи на авторитаризм тих часів, 

ліберальні цінності, які відстоювала громадськість України заклали фундамент 

правової держави, яку ми хочемо побудувати зараз. Уроки історії засвоєні і тепер 

Україна йде за вектором толерантності і мультикультуралізму, що полягають в 

збереженні власних традицій з урахуванням культурних цінностей національних 
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меншин нашої країни, бо політика держави в цьому аспекті свідчить про рівень 

здоров’я суспільства [4].  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Гаухман М. В. "Справа Бейліса" (1911–1913 рр.): версії сучасників і причини 

фабрикації (до сторіччя судового процесу // Український історичний журнал.  2013.  

№ 6. С. 112-128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2013_6_8 

2. Євреї Лівобережної України. Історія та культура: Матеріали IX 

Міжнародного наукового семінару/Чернігівська облас- на єврейська община, БЄФ 

«Хасде Естер»; Редакційна колегія: С.Г. Бельман, С.Л. Лаєвський, І.І. Ліпкина, В.Г. 

Мудрицька, О.В. Че- ван. – Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2014 р. С. 3-

14/ 

3. Смолій В. А.  та ін. НАН України. Інститут історії України. К.: В-во "Наукова 

думка", 2003. 688 с.: іл. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Bejlisa_sprava  

4. «Справа Бейліса»: погляд через століття. URL:  

https://24tv.ua/sprava_beylisa_poglyad_cherez_stolittya_n376307 

5. Eli Rubin. The Beilis Case in 20 Pictures The blood libel of the century brought to 

life 100 years later. URL: 

https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2340354/jewish/The-Beilis-Case-in-20-

Pictures.htm 

6. Lindemann A. The Jew Accused. Three Anti-Semitic Affairs (Dreyfus, Beilis, 

Frank), 1894–1915. Cambridge, 1992. 

7. The Beilis trial: The most notorious court case in the Russian Empire. URL: 

https://www.rbth.com/history/327963-beilis-trial-most-notorious-court 

 

 

  



69 
 

69 
 

Мазурчак Лідія, студентка 4 курсу,  

Історичний факультет,  

Дрогобицький державний педагогічний  

університет імені Івана Франка  

 

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ І АРХЕОЛОГІЯ 

  

 Постановка проблеми і її актуальність: Проблема вивчення діяльності та 

поглядів Михайла Грушевського – одна із найбільш вивчених у історіографії. Його 

знають як автора багатотомної «Історії України – Руси», археографа та голову 

Центральної Ради. Водночас дослідники зазвичай оминають археологічну 

діяльність історика. Вважається, що саме від М. Грушевського можна говорити про 

розвиток археології у Львові в повному сенсі цього поняття, при цьому не 

применшуючи ролі його попередників. 

 Аналіз останніх досліджень. Археологічна спадщина М. Грушевського була 

об’єктом самостійного аналізу в працях М. Брайчевського [2], М. Бандрівського [1]. 

Характеризуючи галицьку археологію кінця ХІХ – початку ХХ століття, даної 

проблематики торкається дослідниця Н. Булик [3; 4].   

 Мета статті полягає у висвітленні ставлення Михайла Грушевського до 

археології, його участі в археологічних експедиціях.  

 Виклад основного матеріалу. Михайло Грушевський розглядав 

джерелознавство як наріжну платформу кожного історичного дослідження.  Він 

писав: «До недавніх часів історія народів починалася від перших історичних, 

письменних звісток про них. Тепер молоді науки — передісторична археологія чи 

археологічна етнологія з антропологією і порівняльною соціологією, а одного боку, 

й порівняльне язикознавство (глотика) та фольклор з другого, розширили науковий 

обрій далеко поза границі письменних звісток» [2, 201].  Дослідник наголошував, 

що лише із залученням археологічних джерел можна реконструювати найдавнішу 

історію людства. У «Споминах» про гімназійні роки М.Грушевський згадує своє 

зацікавлення нумізматикою, описує антикваріат й принадності старожитностей 
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Кавказу. Також у пам’яті історика закарбувався V Археологічний конгрес, що 

проходив у Тифлісі, за участю Миколи Костомарова та Володимира Антоновича 

[7, 26]. 

 Цілком можна погодитися із твердженням що саме навколо постаті М. 

Грушевського розвивалась тогочасна археологічна та історична наука у Науковому 

Товаристві імені Тараса Шевченка. Це зокрема було пов’язано з тим що історик був 

учнем Володимира Боніфатійовича Антоновичаі [3, 59]. 

 НТШ проводило розкопки, поповнюючи артефактами Музей, створений у 

1893 році. Фондові збірки музею поповнювались також за рахунок археологічних 

матеріалів, зібраних краєзнавцями. Особливо активно поповнювався 

археологічний відділ музею завдяки М. Грушевському, М. Біляшівському, Ф. 

Вовку, пізніше Я. Пастернаку, Ю. Полянському та іншим дослідникам [5, 75].   Для 

поповнення фондів НТШ видало кілька відозв до населення.  Так, наприклад, у 

зверненні 1901 року зазначалося - «...просимо надсилати донашого музею всякі 

потрібні для цього річи,а то — старинности: предмети з розкопокі припадкових 

находок на українсько-руськійтериторії (з можливо докладним означенняммісця й 

обставин нахідки) — вироби з каменя,кости й бронзи, уламки шкляних наручниківі 

намиста, хрестики й окраси, старосвітськізалізні приряди...» [3, 61]. 

 Можна припустити, що археологом М. Грушевський себе не вважав. 

Зрештою, підписуючи статтю «Українські вчені та російські археологічні з’їзди» 

(газета «Рада», 1908, № 134 – 135), він використав псевдо «Сторонній». Проте 

археологія органічно введена М.Грушевським у контекст і концепцію історії 

України-Русі. Вже одного цього факту досить для того, щоб не вважати його 

стороннім до цієї науки [6]. 

 Перші польові дослідження НТШ розпочалися у 1895 році за участю 

Михайла Грушевського на великому могильнику біля сіл Чехи (зараз Лугове) і 

Висоцько на Львівщині. Саме відкриття пам’ятки належить І. Шараневичу. Роботи 

тривали упродовж 1895— 1898 рр. Сам М. Грушевський зазначав: «...я 

користувався автентичними дневниками р. 1895—1898 уділеними мені проф. 

Шараневичем». Розкопки могильника проводились за новою методикою, яка була 
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перенесена істориком з київського у львівський науковий центр. Йдеться, зокрема, 

про розкриття великих площ. За період дослідження було виявлено понад 370 

поховань [3, 60]. 

 Збереглася стаття Михайла Грушевського у формі археологічного звіту 

(1899). Посилаючись на щоденник І. Шараневича, М. Грушевський зазначив, що в 

с. Чехи було віднайдено палені людські кістки. На них знаходилися 24 тонкі 

бронзові трубочки і коралики, що були скріплені по 4. Вони утворювали 

символічну фігуру у формі намиста. Аналіз речового матеріалу дав можливість М. 

Грушевському виділити пам’ятку в окрему культуру і назвати її – культура Чехи - 

Висоцько. Однак у процесі датування могильника М. Грушевський допустився 

помилки, віднісши могильник до ранньоримського часу.  Сучасники вченого, 

однак, покладалися більше на його результати. Прикладом цього є лист Ф. Вовка 

до В. Гнатюка від 20 вересня 1900 р.: «Якщо здобудете мені працю Шараневича то 

буду дуже дякува(ти). А усе-таки мені цікавішим було мати розрізи могил зроблені 

д. Грушевським бо між нами кажучи, на археологію Шараневичову покладатися 

дуже не можна». [4, 308]. 

 Варто зазначити, що М. Грушевський розв’язав  питання про локалізацію 

літописного Звенигорода. Він вперше використав підвісні свинцеві печатки від 

князівських грамот для локалізації міста. Стаття «Молотівське срібло», про скарб 

срібних речей виявлений у 1896 р. в с. Демидові на Львівщині, розв’язала наукову 

дискусію між українцями і поляками, які намагалися довести, що руські бояри не 

мали своїх печаток [3, 63]. 

 Микола Бандрівський вказує на такі археологічні праці та повідомлення 

Грушевського: «Новини археологічні» (1894), «Дальші розкопки в с. Чехах» (1895), 

«Похоронне поле в с.Чехах» (1895, 1899), «До Болохівщини: Губинське городище» 

(1896), «Печатка м. Константина з Звенигорода» (1898), «Das Gräberfeld von Öechy 

[Bez. Brody, Galizien]» (1899), «Звенигород Галицький» (1899), «Печатка з 

Ступниці під Самбором» (1899), «Бронзові мечі з Турецького повіта» (Галичина) 

(1900), «Печатка з околиць Галича» (1900) та інші. Остання археологічна стаття  — 

«Техніка і умілість палеолітичної доби в нахідках мізинського селища» (1928) [1, 
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43]. Окрім цього був ще цілий ряд рецензій, зокрема на одну із статей Вікентія 

Хвойки. 

 Висновки і перспективи подальшого дослідження. Практична археологія 

охоплює короткий період наукової діяльності М. Грушевського, однак, польові 

дослідження мали вплив на його подальші праці. Найкраще ставлення М. 

Грушевського до результатів і значення археологічних досліджень ілюструють 

його висновки до статті 1904 р.: «ми повинні залишити археології те, що вона 

мусить і може нам дати — історію культури певної території, нехай вона се 

зробить свобідно, не в’яжучись з історичними відомостями» [3, 60]. 

 Роботи дослідника були лише початком масштабних польових робіт, які 

проводили на теренах заходу України члени НТШ.  Перспективи дослідження даної 

проблематики полягають у потребі публікації та детального вивчення 

археологічних звітів, статей і рецензій М. Грушевського.  
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СИМОН ПЕТЛЮРА: ЗАХИСНИК ЄВРЕЇВ ЧИ ПОГРОМНИК? 

 

Постать Симона Васильовича Петлюри залишається суперечливої в українській 

історії. Його звинувачують в тому, що він винен в «десяти карах» Українських 

визвольних змагань (не був кваліфікованим, щоб очолити військо; «зрада під 

Крутами»; підписав Варшавський договір з Другої Речі Посполитою, тим самим 

віддавши українські території в розпорядження поляків; тощо). Симона Петлюру 

притягують до відповідальності за його участь в єврейських погромах. Дана 

проблема є актуальною, так як все ще не знято питання з того, чи брав Головний 

Отаман в участь в таких акціях? 

Серед наукових досліджень, слід приділити увагу останній праці Сергія 

Литвина «Симон Петлюра в боротьбі за самостійну Україну». В ході розгляду 

проблеми вбивства Головного Отамана автор розглядає широкий ряд аспектів, 

щодо проблеми Петлюри і єврейства: відношення та стосунки з єврейською 

громадою України в період Національно-визвольних змагань; огляд вбивці 

Петлюри Шварцбада; судовий процес, котрий переріс в суд над українцями, котрих 

звинувачували в єврейських погромах. 

В ході дослідження були використані також праця Володимира Винниченка 

«Відродження Нації» та його щоденник за 1926-1928 роки. В них відомий 

політичний діяч періоду Національно-визвольних змагань досить негативно 

ставиться до особи Петлюри і його ролі в єврейських погромах. 

https://www.mhrushevsky.name/uk/History/Archeology/DalshiRozkopkyVSChexax.html
https://www.mhrushevsky.name/uk/History/Archeology/DalshiRozkopkyVSChexax.html
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Крім того, були використані деякі праці, що дозволяють побачити «напругу» в 

стосунках українців та євреїв на передодні Першої світової війни та Національно-

визвольних змагань. 

Серед аспектів, котрі недостатньо вивчені слід сказати про деякі з них: Чи був 

Шварцбард членом більшовицькоїагентури? Яка роль Петлюри у погромах? 

Мета: виявити, чи був Петлюра вороже налаштований до єврейства в Україні? 

Завдання: 1) ставлення Симона Петлюри до погромів під час Національно-

визвольних змаганнях; 

2)Встановити мотиви Шварцбада для вбивства Головного Отамана; 

3)Пояснити результат судового засідання справі вбивства Петлюри. 

Перед тим як перейти до розгляду головних завдань, слід зазначити, що 

протягом величезного проміжку часу єврейство зазнавало певних гонінь та 

переслідувань протягом тривалого часу як на території Європи так і в Україні. Їх 

звинувачували в «чорній смерті» (чумі), бідності місцевого населення, тощо. 

Напади на євреїв відбувались і до подій Національно-визвольних змагань (1917-

1921 років). Під час цих подій в більшій мірі під «холодну руку» потрапляло майно 

членів єврейської громади. Відомий український діяч Микола Міхновський ставав 

на захист «погромників» (був їх адвокатом). 

В середовищі інтелігенції були ті хто мав певну неприязнь до євреїв. В 

щоденнику відомого мецената і видавця української газети «Рада» Євгена 

Харламповича Чикаленка є місце де фактично відому поетесу і матір Лариси Косач 

(Леся Українка) Олену Пчілку звинувачено в юдофобських настроях через 

юдофобські статті в «Рідному Краї». Такі самі погляди мав і вищезгаданий 

Міхновський. Що правда слід зазначити, що відношення Чикаленка до Миколи 

Міхновського було прохолодним: «З другого боку, заспокоювало мене те, що 

Міхновський по суті актор і позер». [4, с.42]. Будучи адвокатом, Микола 

Міхновський стояв на суді захисником погромників єврейських маєтків. 

Єврейські ж погроми, вони є світовим явищем. Через це проходила на одна 

країна та нація. Їх звинувачували в чумі, в бідності, тощо. Таке явище було 

притаманне і в часи Національно-визвольних змагань. За певною статистикою 
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визначено, що в 40% погромах винні були Армія УНР та підрозділи, що мали до 

неї відношення, 25% скоєні незалежними формуваннями, 17% вояками білої армії, 

9% - червоної, 4% - Н.Григовьєва, 3% - поляки, 3% - неможливо з’ясувати.  

Проте чи винен в цьому Петлюра і головна роль в погромах лежить на ньому? 

Як ми можемо спостерігати, то погроми вчиняли не лише українці. Тому 

звинувачувати Симона Петлюру у всіх погромах не варто.  

Проте треба зауважити, що відсоток в якому звинувачують українців доволі 

високий. На те є свої причини: відсутність організації та дисципліни, участь євреїв 

в комуністичному русі, тощо. Але чи намагався Петлюра уникнути їх. Звичайно, 

що так. На нашу думку, було би не розумно вчиняти погроми і цим самим 

відштовхувати єврейське населення від України. Про негативне ставлення Симона 

Петлюри можуть говорити велика кількість документів. Як приклад, це телеграма 

до коменданта станції Миргород про розслідування єврейського погрому на станції 

Яреськи й карне переслідування винних, декрет Ради народних міністрів від 10 

квітня 1919 (введення смертної кари для погромників), наказ від 8 червня про 

боротьбу з єврейськими погромами, тощо. Симон Петлюра власноручно додав до 

декларації 12 квітня 1919 року: «…Народне Правительство всіма силами будер 

боротися з усякими порушеннями спокою і ладу і винних у цьому розбійників, 

хуліганів, погромників і інших злочинців безпощадно каратиме судом народної 

совісти» [1, с.548]. 27 травня 1919 року законом Директорії УНР було утворено 

Особлива слідча комісія для розслідування протиєвреїйських погромів. Серед 

завдань комісії було розслідування протиєврейських погромів, злочинної агітації 

проти єврейського населення, виявлення та притягнення до відповідальності 

винних в погромах проти євреїв. Крім того постраждалим євреям передбачалась 

грошова допомога. За підрахунками В. Михальчука, загальна сума, котра була 

виділена потерпілим євреям в перерахунку на американські долари становила 7,5 

мільйонів. І хоча, що Україна була в стані постійної війни, деякі єврейські 

дослідники вважають, що суми допомоги були мізерними. 

Проте Володимир Винниченко впевнений в протилежному. На сторінках своєї 

«Відродження нації» та щоденнику за 1926-1928, він впевнено заявляє, що Симон 
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Петлюра був причетний до погромів. В «Відродженні нації» він дуже негативно 

відноситься до Петлюри: «І коли большевицька, есерівська й денікінська преса 

називала С.Петлюру погромщиком, то треба отверто, не ховаючи правди, 

безжалісно признати, що цей чоловік, дійсно, заслужив цю сумну славу» [2, с.579].   

У «Заповіті борцям за визволення» Винниченко вже трішки «лагідніше» 

висловлюється про Головного Отамана, мотивуючи його вину слабохарактерністю, 

щодо засудження справжніх погромників. Позиція Винниченка в плані погромів не 

є чимось неочікуваним. На таку реакцію в Володимира Винниченка спонукала його 

особиста образа, різні політичні погляди. Будучи фактичним лідером Директорії 

(один з шести Директорів, голова Директорії), Володимира Винниченко було 

усунуто від влади. Позиція Винниченка нам важлива, бо демонструє протидію 

версії, що «Петлюра не був погромником».  

В результаті невдачі і завершення Національно-визвольних змагань Симон 

Петлюра пере’їздив до Парижа (не одразу), де був убитий Шварцбардом 

пострілами з револьвера 25 травня 1926 року. 

Що до самої постаті Шварцбарда слід зазначити, що його причетність до 

більшовицьких спецслужб ще й досі не визнана. Сама ж біографія Шварцбарда є 

заплутаною і важко допомагає в дослідженні причини вбивства ним Симона 

Петлюри.  

До причетності Шварцбарда до спецслужб більшовиків може говорити нам його 

приїзд в Одесу та події, що відбулися після його від’їзду. Мова їдеться про масові 

арешти колишніх членів анархічного руху, котрі також були «друзями» 

Шварцбада. Його смерть припадає на завершення арештів колишніх анархістів в 

Одесі в 1938 році. 

Судовий процес, котрий розпочався над вбивцею, переріс в значний процес з 

залученням широкої громадськості. Те, що починалось як суд над вбивцею, 

переросло в суд над українцями за їх участь в погромах.  

Володимир Винниченко на процесі намагався виправдати українців і 

звинувачував в погромах Петлюру та інших отаманів. Він виступав проти єдиного 

фронту української діаспори, щодо єврейських погромів. Цим він не дотримувався 
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одної лінії для всіх українців (Петлюра не винен). Підтримувало Шварцбарда, різні 

єврейські організації та СРСР. Єврейська громадськість чинила тиск на суд через 

засоби масової інформації(пресу), відбувалися масові маніфестації проти 

українства, організовувались фальшиві свідчення. Не без допомоги СРСР, за 

Шварцбарда заступилась більшість єврейської діаспори. Петлюру винуватили в 

погромах, котрі вчиняли інші учасники подій 1919-21 років.  

Звичайно не слід вважати, що єврейство мало чітку лінії поведінки щодо 

захисту вбивці Симона Петлюри. Були і ті, хто вважали не винним Головного 

Отамана в погромах. Серед них це І.Зангвіл, М.Вішніцер, А. Марголі. Всі вони були 

свідками того, що УНР намагалася припинити погроми. Про прихильне ставлення 

Петлюри до єврейства може говорити той факт, що в урядах УНР сім євреїв 

очолювали міністерства, а понад 200 осіб працювали в нижчих ланках державного 

апарату. Вищезгаданий Марголін був делегатом на Мирній конференції в Парижі 

від уряду УНР. 

В результаті судового процесу було вирішено, що Шварцбард був не винен. 

Тому його було випущено на волю. Українців же почали вважати «погромниками». 

На невтішний кінець суду вказують погане знання французької мови серед 

українців, підтримка Шварцбада з боку СРСР та єврейських громад, тиск на суд, 

тощо. 

Висновки. Тож підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що постать 

Петлюри заслуговує на те, аби з неї зняли ярлик «юдофоба» і була виправдана 

перед громадськістю та українством. В умовах пам’яті жертв «Голокосту» такий 

вчинок має очистити деякою мірою з українців звинувачення за погроми 

Національно-Визвольних змагань. 

Також треба остаточно довести, що вбивство було вчинено з політичних 

мотивів на замовлення Москви, а не через «помсту за єврейські погроми». Це ще 

раз підкреслить факт штучності міфу «Шварцбарда» як народного месника, котрий 

помстився Петлюрі за його погромницьку діяльність.  
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Крім того треба продовжувати досліджувати єврейські погроми. Зрозуміти, хто 

в більшій міри був ініціатором цих дій проти євреїв. Це завдання для майбутніх 

дослідників. 
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ФЕНОМЕН УСТИМА КАРМАЛЮКА В ІСТОРІЇ ПОДІЛЛЯ 

 

Устим Кармалюк (Кармелюк) за своїм значенням стоїть в одному ряду із 

Максимом Залізняком, Іваном Гонтою, Олексою Довбушем. Іменем цього 

славетного героя і захисника українського народу від національного і соціального 

гноблення названі на Поділлі долини, яри, криниці, ліси, гори і печери – місця його 

повстанської слави. 

Найбільш яскравим виявом антикріпосницької боротьби па Поділлі і в цілому в 

Україні у 20 – 30-х роках XIX ст. було соціальне розбійництво на чолі з Устимом 

Кармалюком. Він пройшов тернистий, але разом із тим славний життєвий шлях. 

Родом Устим Кармалюк із села Головчинці Літинського повіту. У вісімнадцять 

років його забрали до панського двору. За неслухняність і непокору у 1812 році 

віддали у солдати. Службу він відбував у Кам'янці-Подільському. Проте на початку 

1813 року зі своїм товаришем Данилом Хроном він тікає з війська і спалює 

ґуральню свого пана. Невдовзі втікачів ловлять. Військовий суд виносить 

жорстокий вирок – 500 ударів шпіцрутенами, а потім - Кримський штрафний 

батальйон. По дорозі у селі Панівці  що під Кам'янцем, Устим Кармалюк тікає з-під 

варти. Опинившись на волі, він згуртовує навколо себе сільську і містечкову 

бідноту, громить панські садиби.  
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Після нового арешту 1817 року суд виніс Кармалюкові смертний вирок, який 

був пізніше замінений 25 ударами батога і засланням на 10-річну каторгу. По дорозі 

в Сибір Кармалюк з Данилом Хроном, приспавши пильність варти, тікає з в'язниці 

у В'ятській губернії і знову повертається на Поділля і розпочинає свою діяльність. 

Царський уряд оголосив на Поділлі військовий стан. Під час облави Кармалюка 

було схоплено і доставлено у Кам'янець-Подільську фортецю, звідки він у 1823 

році спробував утекти, однак був поранений вартовим і всю осінь просидів, закутий 

у казематі Папської башти. 

Взимку 1824 року на кам'янецькому майдані його було покарано 101 ударом 

батога, тавровано розпеченим залізом і відправлено на довічну каторгу в Сибір. 

Проте влітку 1826 року Кармалюк знову втікає з Тобольська і знову зі своїм 

загоном наводить жах на подільське панство.  

У 1827 році через зраду учасника загону Устима Кармалюка було схоплено, 

покарано 101 ударом батога і знову заслано на довічну каторгу. Проте уже в 

наступному році Кармалюк знову тікає з Сибіру і прибуває на Поділля. Для 

боротьби проти повстанців кріпосники створили так звану Галузинецьку комісію 

(перебувала в селі Галузинці Летичівського повіту). Вона розіслала описи прикмет 

Кармалюка: «Зросту великого, складу міцного, волосся русяве, обличчя кругле, 

розмовляє російською, польською і єврейською мовами...». [1, 87-89] 

Загинув славетний подільський отаман Устим Кармалюк у ніч на 10 жовтня 

1835 року в с. Шляхові Кориченці (нині Хмельницька область), потрапивши у 

засідку через зраду. Вбив Кармалюка шляхтич Рудковський. За легендами і 

переказами отамана було вбито не кулею, а срібним "замовленим" ґудзиком, тільки 

так можна було убити "характерника", яким вважали Кармалюка. Тіло 

повстанського ватажка ще кілька днів возили селами, щоб залякати селян. Згодом 

його поховали в м. Летичів за огорожею міського кладовища, де сьогодні височіє 

пам’ятник народному захиснику. Після цього московський цар Микола I викликав 

вбивцю до Петербургу на аудієнцію, і особисто нагородив його діамантовим 

перснем. 
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Як підрахували історики, створені і керовані Кармелюком повстанські загони 

впродовж 1813 – 1835 pp. вчинили понад тисячу нападів на поміщиків. У цьому 

русі взяли участь сотні селян, міщан, солдатів. 

Феномен Кармелюка відобразили у своїх творах Михайло Старицький, Марко 

Вовчок, Степан Васильченко, Василь Кучер та ін. Харківський композитор 

Валентин Костенко - автор опери «Кармелюк». Усні народні легенди про 

народного героя збирали Микола Костомаров і Тарас Шевченко (останній назвав 

його «славним лицарем»). Також Кармелюку іноді приписують авторство низки 

українських народних пісень. 

Подоляни можуть дійсно пишатися тим, що їхнім земляком і оборонцем у часи 

найбільшого занепаду Української нації був невтомний герой і безкомпромісний 

борець за волю і долю свого народу, улюбленець українського селянства, герой 

Вінниччини – Устим Кармалюк. Його жертовна і безоглядна боротьба проти 

окупантів і зрадників свого народу може бути прикладом до наслідування сучасним 

поколінням українських націоналістів, які можуть підтвердити любов і вірність 

Україні тільки своїми вчинками. 
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МАСШТАБИ ГОЛОКОСТУ У М. БЕРДЯНСЬК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ: 

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ 

 

Актуальність дослідження. Вступивши у ХХІ століття, Україна послідовно 

вирішує проблеми національно-культурного відродження, забезпечення в 

українському суспільстві рівності і поваги до усіх етнічних груп, які проживають 

на території нашої країни.  

Формування суверенної державності, консолідація нації не лише як 

поліетнічної, а, насамперед, політичної спільноти, актуалізують необхідність 

наукових досліджень, які б розкрили причини, перебіг і наслідки конфліктів 

минулого, об’єктивно проаналізували його заради майбутнього суспільного 

прогресу 

Тема Голокосту в Україні на сьогодні є досить актуальною для дослідників 

Другої світової війни. Серед них не меншу цікавість викликають краєзнавчі 

дослідження вище визначеної проблематики.  Так, факти кривавих злочинів 

нацистського «нового порядку»  у м. Бердянськ простежуються у загальних 

дослідженнях А. Круглова [11] та Ю. Ляховицького [12]. Але все ж більш детально 

цю сторінку історії міста вивчали краєзнавці: директор краєзнавчого музею Л. 

Ноздріна [14], журналісти Є. Денисов [4], В. Михайличенко [15], дослідники краю 

А. Аннінська А., [2], Т. Забержевська [5,6,7], І. Кравченко [10], М. Антощак [3].  

Зміст дослідження. Місто Бердянськ входить до сумного та трагічного 

переліку міст, де з особливою жорстокістю проводилися злочини проти людства, 

зокрема, представників окремих націй [15]. З перших днів окупації німецько-

фашистськими загарбниками (7 жовтня 1941 року) в місті розпочалися арешти, 

розстріли, які торкалися комуністів, комсомольців та всіх тих, хто  виступав проти 

політики «нового порядку». Особливе місце серед них займали євреї. Зокрема, 12 
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жовтня за наказом бургомістра все єврейське населення міста з’явилося на вулицю 

Садову для реєстрації. Там їм було наказано нашити шестикутні зірки на одяг. 15 

жовтня євреям було заборонено змінювати місце проживання. Всіх працездатних 

примушували працювати [16]. 19 жовтня в Мерликовій балці трапилася масштабна 

трагедія -  нацистами було розстріляно 981 людину [2,4,9]. Більшість із них були 

євреями [14]. Нині, силами міського єврейського товариства “Хесед Дебора” 

відновлені імена 549 загиблих. Серед розстріляних відомі в місті сім’ї 

Могилевських, Ломоносових, Лапідус, Блехер, Пінчук, Левіних, Донензон.  

Але розстріл 19 жовтня був лише початком. Надалі   влада вже почала розшук 

євреїв навіть у четвертому поколінні та тих, хто перебував у  змішаному шлюбі з 

представником єврейського населення. Їх приводили до поліції, а потім вивозили 

до тієї ж Мерликової балки й там розстрілювали [9].  

Серед населення міста з’являлися зрадники, які вишукували євреїв і передавали 

їх нацистам. Так, наприклад, зрадник Т.Лапо  подав заяву  на Є. Вишневську та її 

трьох дітей, батько яких був євреєм. Сама Вишневська, будучи росіянкою, була 

звільнена, а її три доньки 15,13 та 11 років були розстріляні [9].  

Комісією з розслідувань злодіянь фашистів установлено, що серед замучених і 

|розстріляних у Мерліковій балці було 316 дітей. Вік розстріляних становив від 

двох до десяти років [5,6,7].  

Загалом, за даними міської комісії з обрахування жертв, за 710 днів окупації 

було знищено 6 тисяч осіб, з  них - 3500 дітей,  частину яких позбавили життя за 

національними ознаками [9,14].  

Місцями масових страт у Бердянську стала не лише Мерликова балка. Людей 

розстрілювали поблизу морського порту, на території заводу № 49, біля парашутної 

вишки в центрі міста, в районі Слобідки [16]. 

Історію неможливо виправити. Але можливо вчитися на її помилках та завжди 

пам’ятати про її страшні сторінки, однією з яких є Голокост. Чи варто говорити про 

цю трагедію єврейського населення сьогодні? Відповіддю на це запитання стануть 

слова М.Я. Гефтера: «Ніколи не буває геноциду проти одного народу, геноцид 

завжди проти всіх».  
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Українці, переживаючи сьогодні процес розбудови держави, демократизації 

суспільства, повинні засвоїти уроки історії, вчитися толерантності і повазі до 

людської гідності, прагнути завжди знаходити компроміс у вирішенні 

життєвоважливих питать, напряму повязаних повязаних з категоріями життя, 

гідності та людяності.  
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УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ У НАЦІОНАЛЬНОМУ РУСІ ОПОРУ 

1941 – 1944 рр. (НА ПРИКЛАДІ М. ПРОСКУРІВ) 

 

На сучасному етапі розвитку історичної науки все більше з’являється 

досліджень, предметом вивчення яких є аспекти, пов’язані з повсякденним життям 

населення України в період нацистської окупації 1941-1944 рр., та дослідженням 

стану життя окремих категорій суспільства. 

Будь-яке суспільство характеризується певними моральними нормами та 

звичаями, які у нього виробилися та сформувалися у процесі розвитку. І одна з 

таких норм, яка є незаперечною у будь-якому суспільстві – це захист своєї 

Батьківщини від окупантів. Так сталося, що через партійні штампи та ярлики 

значна частина населення України, яка зі зброєю у руках, не зрадивши суспільним 

нормам боролася за створення самостійної та незалежної України перетворилася на 

«прислужників окупантів», «клабораціоністів». Ця частина населення в умовах 

окупаційного режиму відігравала роль «третьої сили» і активно воювала на стороні 

Організації Українських Націоналістів. 

Найвагоміший вклад у дослідження даної проблематики внесли історики 

Хмельниччини. Зокрема, численні дослідження, які стосуються окупаційного 

періоду, проводять Юрій Олійникм [9, 8 с.], [11, 320 c.] , Олег Завальнюк [4, 140 c.], 

Петро Слободянюк [13, 312 c.], В. Олуйко [12, 285 c.] 
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Мета дослідження полягає увисвітлені ролі інтелігенції в організації руху опору 

в період нацистської окупації 1941-1944 рр. у м. Проскурів 

Героїчною сторінкою історії краю в роки війни став Рух Опору. Для керівництва 

боротьбою проти окупантів наприкінці червня 1941 р., було створено Кам’янець-

Подільський підпільний обком партії у складі першого секретаря Н.Л. Лаврова (до 

цього працював першим секретарем Михайлівського райкому партії), другого 

секретаря Ф.П. Холодюка, а також 9 підпільних райкомів КП(б)У. 

У Проскурові підпільну партійну організацію очолив колишній секретар 

Чернівецького райкому КП(б)У М.А. Храновський, який теж загинув від рук 

гестапівців. Міська підпільна організація була створена у вересні 1941 р. У 

структуру організації ввійшли підпільні групи П. Семенюка (5 осіб). Поліщука (20 

осіб) всього вона нараховувала 30 осіб. На першому організаційному засіданні, яке 

відбулося на квартирі М. Храновського, членами організації утворюється 

підпільний комітет до складу якого увійшли М. Храновський, П. Вітанов, П. 

Семенюк, Ф. Назаров, І. Селіванов[13, с.148 ]. 

Підпільний комітет свою діяльність розпочав з розстановки членів організації 

на підприємствах і установах, створював там підпільні групи, вербував нових 

членів. Окрім того, були направлені на підприємства і в установи навколишніх 

районів: у поліцію м. Фельштин – Некрасов, на цукровий завод м. Сатанів – 

Левченко, Татаринов, Кротюк. 

Для забезпечення документами членів організації, які перебували на обліку у 

німецької адміністрації, підпільний комітет дістав бланки довідок, які служили 

паспортами. Під час виготовлення бланків довідок Запалацький разом з групою, що 

працювала в друкарні, надрукував зазначених документів більше ніж було 

замовлено. 

При будь-якому замовлені на друкування довідок, посвідчень, ордерів, 

пропусків і т. д. група, що працювала в друкарні, виготовляла зайві екземпляри цих 

документів і передавала комітетові. 

Штамп прописки виготовила М. Ченаш з шрифту, викраденого в друкарні. Коли 

форма довідки-паспорта змінилася (на нових бланках був німецький штамп 
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гебіткомісаріату), М. Ченаш знову виготовила необхідний штамп з німецького 

шрифту. 

Комітет вжив заходів для налагодження зв’язку з іншими підпільними групами 

області. Деякі з них увійшли до складу Проскурівської організації і працювали під 

безпосереднім керівництвом комітету. Такі групи були у Сатанові, Фельштині, 

Меджибожі, частково у Волочиську, Ярмолинцях, Літині [3, с. 262]. 

На початку 1943 р., (квітень – травень) керівник організації Храновський виїхав 

у партизанський загін, створений Проскурівською підпільною організацією, там 

він зустрівся з Олексенком. Коли Храновський повертався до Проскурова, то у с. 

Неселонь Новоград-Волинського району він був убитий німцями [3, с. 263]. 

Для більш інтенсивної боротьби з німецькими загарбниками на початку 1943 р., 

керівництво Проскурівської окружної підпільно-партизанської організації 

вирішило створити партизанський загін і обрало район його дій: Дзержинськ – 

Баранівка – Полоне. Цей район було обрано тому, що він забезпечував організацію 

бази загону (на цій території було багато лісів). Тут мало населених пунктів, є 

залізничні та шосейні дороги стратегічного значення. 

15 квітня 1943 р., П. Семеюк з двома товаришами (Пінюгін, Григорій) та 

військовополоненим з аеродрому, прізвище якого невідоме, вирушили у загін. На 

околиці Проскурова їх зустріла група жандармерії. Знаючи Семенюка з фотографії, 

яка потрапила до них після обшуку його квартири, вони затримали групу. При 

спробі чинити опір Семенюк був убитий, Григорія поранили та схопили, Пінюгіну 

та військовополоненому вдалося втекти. Повернувшись до міста вони попередили 

комітет про те, що сталося [3, с. 264]. 

У квітні – травні окупантам вдалося заарештувати більшість членів підпільних 

груп міста. Після тортур гітлерівці розстріляли 35 підпільників, ще 7 стратили у 

червні – липні. Серед героїчно загиблих М. Трембовецька, О. Кшенівська, І. 

Степанко та інші. Не зважаючи на те, що гестапо вдалося натрапити на слід 

підпільної організації, повністю розгромити її окупантам не вдалося і вже у червні 

1943 р., підпільний комітет відновлює свою діяльність. Очолює комітет Ф. Назаров. 

До його складу увійшли Б. Дмитрук, А. Клименко, В. Пітик [6, с. 69]. Комітет 
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налагодив зв’язок з групами, що входили в організацію до її розгрому: цукрозаводу, 

с. Лісові Гринівці, харчкомбінату, «Плодоовоч», залізничного вузла Гречани, 

механзаводу [3, с. 265]. 

Підготували нові конспіративні квартири для явки зв’язкових груп і зберігання 

зброї та листівок, створили касу організації. З коштів, що надходили, як внески, 

купували коней, повозки, сани, папір для друкування листівок, утримували членів 

організації, які були на нелегальному становищі. касиром призначили дружину 

розстріляного члена організації М. Сазонову [3, с. 265]. 

Поступово до боротьби з ворогом долучалося все більше жителів міста. 

Відповідно збільшувалися і ряди організації. За три роки боротьби з ворогом в 

структурі організації діяло 26 підпільно-диверсійних груп. Підпільники чинили 

диверсії, знищували ворога в Проскурівському, Меджибізькому, 

Михалпільському, Віньковецькому, Деражнянському, Летичівському, 

Фелыптинському, Волочиському, Сатанівському, Кам’янець-Подільському, 

Оринінському, Чемеровецькому, Ярмолинецькому, Чорноострівському, 

Городоцькому та Красилівському районах [13, с. 150]. 

Немаючи ніяких технічних засобів для агітаційної пропаганди, підпільна 

організація спочатку виготовляла листівки від руки тиражем до 150 – 200 

екземплярів. Над їх випуском працювали П.М. Семенюк, П.А. Вітанов, які зробили 

4 – 5 випусків таких листівок. 

Через деякий час, добувши друкарську машинку, було надруковано та 

розклеєно містом ще 6 листівок тиражем 100 екземплярів кожна. 

З метою створення своєї друкарні було дано завдання групі, яка працювала в 

друкарні, добувати шрифт. Р. Кривуля, Р. Беца, М. Запалацький добули 600 літер, 

з допомогою яких було випущено шість друкованих листівок. Надалі кілька 

листівок набиралося у друкарні (виконував Запалацький з своєю групою). 

Відповідальними з набору та друку листівок були Г. Шаміс, Е. Єльцова, М. 

Храновський. 

У зв’язку з провалом, коли на квартиру, де друкувалися листівки, наскочила 

жандармерія і частину шрифту забрала, комітет вирішив більш ретельно 
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законспірувати друкарню, доручивши цю роботу членам комітету Семенюку та 

Вітанову. 

За перший період роботи організації (до квітня 1943 р.) було випущено 6 

друкованих листівок великого формату, кожна тиражем понад 3000 екземплярів і 

декілька відозв малого формату [3, с. 263]. 

За роки підпільної діяльності організацією було надруковано 41 тис. листівок 

загальним тиражем 42.900 екземплярів. На боротьбу із підпільниками, які виводили 

з ладу комунікаційні мережі та знищували особовий склад окупаційних органів, 

ворог докладав чимало зусиль. Окупантам, вдалося в квітні – травні 1943 р., вийти 

на слід підпільників і провести. масові арешти. За час роботи організації із вересня 

1941 р., до травня 1944 р., від рук окупантів загинуло 79 підпільників серед них: К. 

Кошарський, П. Семенюк, М. Трембовецька, Ф. Волкотруб, М. Волкотруб, М. 

Бондаренко, А. Сова, П. Вітранов та багато інших [14, с.150]. 

Підпільно-диверсійними групами було проведено 589 диверсійних актів: 

пошкоджено 196 паровозів, розбито при зіткненнях 193 вагони, пущено під укіс 22 

ворожих ешелони, знищено при катастрофах 856 німців, зіпсовано і знищено 242 т. 

паливо-мастильних матеріалів, отруєно 600 кг. масла, 10 т. ковбаси, 1200 кг. 

повидла. Комітет Проскурівської підпільної організації спрямовував діяльність 

близько 30 підпільних груп, у т. ч. у Красилові, Сатанові, Меджибожі та інших 

селищах центральної частини області [10, с. 75]. 

Велика увага підпільниками надавалася друкованому слову. За 1941 – 1944 рр., 

ними було видрукувано близько 90 видів листівок загальним тиражем 62.5 тис. 

примірників. Їх друкували у підпільних друкарнях, багато було написано від руки, 

розмножувалося на склографах та друкарських машинках [7, с. 50]. 

З перших днів окупації розгорнувся партизанських рух. Уже у вересні 1941 р., 

Радянське інформбюро повідомляло про бойові дії партизанського загону в районі 

Проскурова [5, с. 137]  

Партизанська боротьба в області набрала широких масштабів у 1942 р. Все 

рішучіше стали діяти партизани під командуванням одного з керівників 

Славутського підпілля А. Одухи. У травні 1942 р., славутські партизани здійснили 
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першу велику диверсію: у районі залізничної станції Кривин пустили під укіс 

військовий ешелон зі солдатами та офіцерами, які направлялися на фронт. Менш, 

як за два роки партизани здійснили 344 залізничні диверсії.  

Для посилення боротьби з німецькими солдатами ЦК КП(б)У в квітні 1943 р., 

направив до області групу комуністів на чолі з депутатом Верховної Ради СРСР 

С.А. Олексенком, який з 20 травня керував підпільним обкомом КП(б)У і обласним 

штабом партизанського руху. Штаб з’єднання О.М. Сабурова передав у 

розпорядження обкому партії великий партизанський загін, який незабаром 

переформовувався у з’єднання (командир І.І. Шитов, комісар І.Є. Скубко). До його 

складу увійшов і партизанський загін А. Одухи. Були створені Шепетівський 

міськком КП(б)У, Славутський, Ізяславський, Полонський, Ляховецький, 

Плужнянський підпільні райкоми КП(б)У. Тільки в Плужнянському районі до 

липня 1943 р., було організовано 25 підпільних партійних і комсомольських груп, 

які стали базою формування нових партизанських загонів – ім. Устима Кармалюка, 

ім. Фрунзе та ін. Плужнянський райком і підпільні групи ввели в лави партизанів 

понад 400 осіб [5, с. 17]. 

У зв’язку з розвитком партизанського руху стало можливим створення нового 

з’єднання, яке очолив І.Є. Скубка, також виділилося нове з’єднання, очолюване 

секретарем обкому КП(б)У С.А. Олексенком. Станом на січень 1944 р., у цих 

чотирьох з’єднаннях налічувалося понад 11 тисяч партизанів [1, с. 236]. 

У жовтні – листопаді 1943 р., партизанські загони повністю вивели з ладу 

залізницю Тернопіль-Шепетівка. І не діяла ця магістраль до приходу Червоної 

Армії [5, с. 18] 

За масштабами партизанського руху та результатами бойових операцій Поділля 

йшло слідом за такими регіонами партизанського руху, як Чернігівщина, Сумщина, 

Житомирщина і Київщина. За період бойової діяльності партизани чотирьох 

з’єднань, які оперували у північній частині області, провели 1272 бойові операції, 

в результаті яких було знищено 613 залізничних ешелонів, 158 танків і 

бронемашин, 638 автомобілів, висаджено в повітря 216 залізничних мостів, вбито, 
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поранено та взято в полон близько 75 тис. гітлерівських солдатів та офіцерів [8, с. 

26]. 

Отже, як бачимо, Рух Опору на Хмельниччині з’явився одразу ж після окупації 

території нацистськими військами. Боротьба набуває широких масштабів, та стає 

цілеспрямованою уже в грудні 1941 р. У боротьбі проти ворога брало участь 

практично усе населення. Проте, організувати та очолити цей рух змогла саме 

інтелігенція регіону, адже на чолі підпільних організацій ставали лікарі, директори 

навчальних закладів, місцеві журналісти. Ці люди змогли організувати хорошу 

координацію між загонами, забезпечити підпільників усім необхідним, у тому 

числі і фальшивими документами, для боротьби з ворогом. Усі вони ризикували 

своїм життям з однією метою – перемогти ворога.  
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