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Секція 1.        Давня, середньовічна та ранньонова історія України 
 

 

 

 

Толочко Сергій  (Київ) 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ 1500-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ КИЄВА  

У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 

 

Обрана для дослідження тема є доволі актуальною, бо дає можливість 

з’ясувати механізми маніпулювання історичною пам’яттю на прикладі 

сприйняття українською діаспорою святкування 1500-ліття Києва, котре 

здійснювалося радянським керівництвом як масована ідеологічна кампанія, 

покликана продемонструвати єдність українського і російського народів у 

рамках Радянського Союзу. 

Варто прояснити зміст понять «діаспора» і «ювілей», що є ключовими для 

нашої розвідки. Українська діаспора – це українці, що мешкали поза межами 

Української РСР і Радянського Союзу, емігранти, які в силу різних причини 

залишили свою Батьківщину, а також їх нащадки, що зберегли українську 

національно-культурну ідентичність. Мається на увазі західна українська 

діаспора, тобто українці, які мешкали поза межами так званого 

«соціалістичного табору», здебільшого у Сполучених Штатах Америки та в 

Канаді. 

Ювілей – це святкування річниці певної події, відзначення так званої «круглої 

дати», покликане актуалізувати історичну пам’ять про цю подію. 

Американський вчений-сходознавець українського походження Омелян 

Пріцак зазначав щодо ідеологічного значення ювілейних заходів: «Ювілей – це 

не документація леґітимности прав, а в першу чергу час для застанови 

рефлексії та духовної віднови» [13, с. 46-54].  

Джерелами для нашої розвідки є україномовні діаспорні періодичні видання – 

газета «Свобода» (видається у США Українським Народним Союзом з 1893 
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р.), а також часописи «Сучасність» (місячник, присвячений літературно-

мистецькому і громадсько-політичному життю, навколо якого гуртувалися 

ліберально-націоналістичні публіцисти; цей журнал належав до 

найпопулярніших мас-медіа в українській діаспорі) та «Вісник ООЧСУ» 

(місячник, що є друкованим органом Організації Оборони Чотирьох Свобід 

України, ідеологічно близької до націоналістів-бандерівців).  

Аналіз змісту публікацій у використаних нами джерелах доводить, що 

українська діаспора з ентузіазмом поставилася до святкових заходів щодо 

1500-літнього ювілею Києва, ініційованих радянським керівництвом, однак 

прагнула заповнити їх своїм власним ідеологічним змістом, пов’язавши це 

свято з українськими національно-культурними традиціями. Діаспорні 

журналісти збирали інформацію про підготовку до святкування в УРСР, що 

з’являлася у радянських засобах масової інформації, та знайомили з нею своїх 

читачів. Наприклад, з посиланням на радянське видання «Культура і життя» 

повідомлялося про заплановане оновлення ротонди на Аскольдовій могилі: 

«…На стінах цієї ротонди незабаром можна буде побачити численні 

документи, копії літописів, гравюр, які розказують про утворення Києва, який, 

як пояснює газета, у 1982 році відзначатиме своє 1500 річчя…» [7, с. 4]. 

Розпочата в УРСР підготовка до святкування ювілею дала діаспорним 

публіцистам добру нагоду для відзначення великої ролі Києва в історії 

українського народу. В одній з газетних публікацій на цю тему зазначалося: 

«Незабаром Київ святкуватиме 1500-річчя свого існування, і варто було б, щоб 

про цей ювілей пам’ятали уродженці Києва та їхні нащадки» [1, с. 2]. 

Публіцисти в українській діаспорі спочатку без сумнівів приймали вигаданий 

радянськими ідеологами вік Києва – 1500 років [4, с. 2]. Приміром, 

урочистості, присвячені 1500-літньому київському ювілею, відбулися у 

Торонто (Канада) у липні 1980 р., у рамках проведення Днів української 

спадщини. Інформація про це була опублікована кореспонденткою газети 

«Свобода» Оксаною Бризгун-Соколик у двох замітках [2].  

Проте незабаром «1500-ліття Києва» було піддано критиці, причому як 

вченими-спеціалістами, так й аматорами української історії. 
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Зі спростуванням тези про начебто 1500-літній вік Києва виступив керівник 

Українського наукового інституту Гарвардського університету (США) 

професор О. Пріцак. Він доводив безпідставність такого датування і 

запропонував громадським активістам української діаспори зосередитися на 

підготовці до набагато достовірнішого ювілею – 1000-ліття хрещення Русі [13, 

с. 46-54]. 

Однак українські патріоти з діаспори не могли просто так відмовитися від 

святкування київського ювілею. Відкинувши 1500-ліття, вони почали 

навперегони збільшувати вік Києва. Й ось у 1981 р. відділ Українського 

Конгресового Комітету Америки у штаті Іллінойс збирається відзначати 2000-

ліття Києва [16, 4]. Об’єднання жінок ОЧСУ 22 листопада 1981 р. проводить 

урочистості на честь 2000-ліття Києва у Домі Українського Визвольного Руху 

[6, с. 5]. Професор Ярослав Рудницький пішов ще далі – у своїй доповіді про 

назву Києва на XIV Міжнародному конгресі назвознавства, що проходив з 23 

по 29 серпня 1981 р. в університеті штату Мічиган, він заявив про 3000-літній 

вік Києва [15, с. 1]. 

Відтак для української діаспорної громадськості ставала дедалі очевиднішою 

штучність і тенденційність 1500-літнього ювілею Києва, його радянська 

ідеологічна сутність. Тому діаспорні публіцисти зосередилися на викритті 

пропагандистської фальші радянських київських ювілейних заходів. 

Наприклад, було піддано критиці випуск часопису «Soviet Life», що видавався 

СРСР у США, в якому повідомлялося про 1500-літній ювілей Києва [5, с. 2]. 

Значну увагу темі київського ювілею приділяли українські діаспорні науковці. 

Їй вирішено було присвятити цикл доповідей вчених Української Вільної 

Академії Наук (УВАН), що відкрився лекцією О. Пріцака «Початок Києва – 

коли і як виник княжий город?», виголошеною 28 лютого 1982 р. Промовець 

передусім наголосив, що Київ – це «суть, символ» українського життя. О. 

Пріцак виклав хозарську версію походження Києва, прибічником котрої він 

був. Київ, на його думку, утворився як хозарське укріплення у середині ІХ ст. 

Хозарська версія походження Києва О. Пріцака стала відповіддю української 

діаспорної науки вигаданому радянськими ідеологами «1500-літтю» Києва. 
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Щоправда, розв’язання О. Пріцаком проблеми виникнення Києва як міського 

поселення було спірним стосовно наукової обґрунтованості, але він принаймні 

запропонував значно реалістичнішу дату заснування міста – ІХ ст. Тож 

завдяки публікації звіту про доповідь О. Пріцака у газеті «Свобода» читачі 

змогли познайомитися з точкою зору на вік Києва, що відрізнялася від 

пресловутого радянського «1500-ліття» [12, с.3]. 

Загалом критика 1500-літнього ювілею Києва посідала доволі помітне місце у 

публікаціях, що з’являлися у діаспорній пресі [8; 9; 10; 11]. 

Діаспорні журналісти звернули увагу на такий важливий ідеологічний мотив 

радянського святкування ювілею Києва, як нав’язлива маніфестація дружби 

українського і російського народів з метою зміцнення єдності СРСР [3, с.1]. 

Вельми цікавою є інформація про листівки, що буцімто нелегально 

поширювалися серед іноземних туристів, які прибули на ювілейні заходи до 

Києва. У цих листівках було зазначено, що ювілей є фальшивим і має на меті 

лише створення привабливого позитивного образу радянської влади [14, с.1]. 

Повідомлення про ці листівки у діаспорній пресі мало засвідчити існування 

опору радянському пануванню у Києві та довести активність дисидентського 

руху в Україні. 

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що українська діаспорна преса приділила 

чимало уваги київському ювілею. Подія ця стала нагодою для осмислення 

значення Києва в українській національно-культурній традиції, а також для 

спростування радянських історичних міфів, пов’язаних з цим містом. Значна 

кількість публікацій на цю тему засвідчує існування стійкої зацікавленості 

читацького загалу в українській діаспорі київським минулим та його роллю в 

українській національній історичній пам’яті.  
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КИЇВ – СТОЛИЦЯ РУСІ? 

 

 Якщо говорити про столицю Київської Русі, то відразу на думку спадає 

Київ. Але можна говорити про місто – як столицю держави того періоду? 

Тобто, які можна давати обґрунтування тому, що Київ був насправді головним 

містом Руської держави? Адже у європейських містах середньовіччя своїх 

власних столиць не було, королі та правителі мали по кілька, навіть десятки, 

резиденцій у містах і залишалися там лише на кілька днів, тижнів або інколи 
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місяців. Та можна говорити про те, що саме у Київській державі була своя 

столиця, адже у князів також біли свої резиденції, які вони відвідували. У 

даній статті розглядається відношення до міста Києва – як столиці Русі. 

 Щоб зрозуміти, що таке «столиця», потрібно звернути увагу на те, що це 

термін означає. Тож, столиця – це місто, в якому розташовані вищі органи 

влади. Але найголовніше те, що це слов’янський аналог грецького 

«метрополія» [1, с.292]. Якщо враховувати цей термін, то можна говорити, що 

Київ – є столицею, але чи існувало саме поняття столичності у жителів міста? 

На це питання точної відповіді навряд чи можна знайти, але провівши деякі 

досліди, можна з впевненістю сказати, що мешканці Києва відчували деяку 

важливість свого міста. Чому? Тому що, на мою думку, у мешканців міста і 

князем, який мешкав у Верхньому місті був свого роду зв'язок, який 

підтримувався за допомогою угод та договорів. Тобто, якщо жителю міста або 

громаді щось не подобалося, то через договір з князем вони могли вирішити 

дану ситуацію, говорячи мовою сучасників, якщо ні, то піднімався бунт і 

розлючена громада йшла до князя у палац. Саме факт зв’язку громади з 

князем, їх безпосередня участь у житті міста, говорить про те, що вони 

відчували свою важливість. 

 Але в кінці ХХ століття І.Я. Фроянов сформулював думку про те, що до 

кінця Х століття зазвичай те, що називали Давньоруською Державою, 

представляло собою лише об’єднання племен, і столиця аж до часу 

Володимира Святославовича не було зв’язана з Києвом [5, с.57-93]. В іншому 

напрямку діяв український історик О.П. Толочко, який сказав, що самого 

поняття, як Київська Русь, не існувало [4, с.185]. Виходячи з цього, можна 

сказати, що кожен історик має свою точку зору.  

 На мою думку, значення Києва, як столиці Русі, має кілька пояснень. По-

перше, хрещення Київської Русі Володимиром Великим. Тобто, спираючись на 

цей факт, можна сказати про те, що столичність Києва має релігійний 

характер, так як почалося все саме звідси. Як говорить «Повість минулих літ»: 

«…вийшов Володимир з попами цесарициними і корсунськими на Дніпро, і 

зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду…» [3, с.60-66]. Те, що 



11 

 

християнізація почалась саме з Дніпра, іншими словами, з Києва, і може 

надавати місту статусу столиці. Тому що у ІХ столітті питання щодо релігії 

стояло досить гостро. Правляча Візантія, та інші охрещені держави, не хотіли 

мати справу з дикунами, як вони говорили на неохрещені держави-племена. 

Щоб підняти престиж держави на зовнішній арені та мати справу з іншими 

державами, зокрема вищезгаданою Візантією, Володимир пішов на такий крок. 

Тому такий факт доречно брати до уваги. Але, можна сказати, що у будь-якому 

місті Русі могло відбутися хрещення, тому це не є важливим фактом. Та не слід 

забувати, що після цього престол митрополита знаходився у Києві, а не в 

якомусь іншому місті держави. А на той час митрополія була досить важливим 

аргументом на користь Києва, як столиці Русі. Тому що, як було сказано вище, 

все упиралось в релігійну сферу життя. Після християнізації Володимир 

наказав будувати різні церкви та собори, як у Києві, так і у інших містах 

держави. 

 Але на противагу цим фактам можна сказати про те, що життя князя не 

проходило на одному місті. Це пояснюється тим, що воно було циклічним: 

князь виїжджав із Києва до сусідніх племен, щоб збирати данину – це була 

справа не одного дня і навіть тижня; потім – від’їздив до інших міст, щоб  

укладати різні договори; ходив у походи – це все може говорити про те, що 

Київ – резиденція князя.  

 По-друге, його син – Ярослав, після смерті батька, продовжив його 

традицію. За часів Ярослава був побудовано Софію Київську, яка була 

споруджена на честь Софії Константинопольської, тобто, це говорить про те, 

що Ярослав почав наслідувати столиці Константинополя. Але не тільки у сфері 

архітектури, але й у сфері культури також. Князь київський відкрив першу 

школу при Києво-Печерській лаврі, до якої могли вступати не тільки багаті, 

але й бідні жителі міста, що допомогло підіймати інтелектуальний рівень 

мешканців – це також є величезним плюсом для міста-столиці, адже не кожне 

місто на той час мало власну школу. Дивлячись на правління Ярослава, можна 

сказати, що воно було спрямовано більше на зовнішню політику, але й про 

внутрішні справи він не забував.  
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 Якщо говорити про Константинополь, то у той ХІ столітті в ньому 

відобразилась ідея другого Риму. Тут говориться про те, що після падіння 

Великої Римської Імперії його столиця Рим зі своїм стилем, спорудами, 

способом організації влади фактично перебралась до Константинополя, а 

Ярослав, у свою чергу, увібрав у себе ідею третього Риму на прикладі Києва. 

Про що це говорить? Те, що князь за допомогою Софії, зв’язками з 

Константинополем перебирає до свого міста ідею столичності. Фактично, у 

той час Константинополь – приклад столичності ХІ століття[2, с.30-54].  

 Проблемою столичності Києва займалось багато істориків, тому точного 

пояснення тому, що ж насправді дає повне уявлення про столицю у час 

Володимира та Ярослава, не має. Але, маючи  декілька фактів, які можна 

об’єднати в єдине ціле, з’являється пояснення, що ж являє собою столиця 

Київської Русі.    

 Тож, враховуючи ці всі факти, проведені дослідження джерел, можна 

сказати, що ідея Києва – як столиці Русі вдалася лише за часів Ярослава 

Мудрого. Коли у інших державах почали розуміти, що непокірний 

Константинополь з його системою влади, пишною архітектурою та своєрідним 

стилем став зразком столиці могутньої держави. Розуміючи це, київський 

князь почав брати приклад з Візантії і тим самим давав зрозуміти міським 

мешканцям, що вони є частиною чогось значущого. Що стосується 

Володимирового Києва, то тут значну роль відіграла митрополія та хрещення 

Русі саме у Києві на Дніпрі. Тому, спираючись на це, я можу сказати, що такий 

вислів, як «столиця Київської Русі – Київ» може існувати. 
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МАЙНОВІ ПРАВА ЖІНОК В УКРАЇНІ НА ПІДСТАВІ 

ЗАКОНОДАВЧИХ ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

 

 

Становище жінки в суспільстві не може бути змальовано досить повно без 

дослідження дієздатності представниць різних класів і соціальних груп в 

майновій та правовій сферах. Ця проблема не тільки пов'язана з історією 

розвитку давньоруського права в цілому і сімейного зокрема, але і допомагає 

знайти відповіді на такі найважливіші питання, як, наприклад, витоки 

нерівноправності жінок, їх майнові права в співвідношенні з проблемою 

феодальної стратифікації, зіставлення нормативів давньоруського феодального 

законодавства і реального соціального становища жінок, можливості правової 

та соціальної самостійності представниць панівного класу тощо. 

Найбільш використовуване джерело у дослідженні майнових прав – «Руська 

Правда» [1] − звід законів мав величезне значення для подальшого розвитку 

українського, російського, білоруського й литовського права. Дана історична 

пам'ятка використана у дослідженні правового та соціального статусу 

тогочасної жінки.  

Чільне місце у дослідження вищезгаданої проблематики належати русько-

візантійським договорам 911, 944, 971 рр. – це договори між Руссю і Візантією, 

який регулював русько-візантійські відносини [2]. Дані юридичні пам'ятка 

допомагає чіткіше розглянути майновий устрій між чоловіками та жінками у Х 

ст.  

Звичайно, цінним джерелом у дослідження даної проблематики є «Повість 

минулих літ» [3], яку, припускають, створив Нестор Літописець. Даний твір 
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містить в собі чималу кількість розповідей зокрема княгиню Ольгу, а це й ті 

відомості, з яких ми досліджуємо майнові права заможних жінок. 

Цінним джерелом є також Статут князя Володимира [4] та Статут князя 

Ярослава [5] про десятини, суди і людей церковних − пам'ятка права, 

найдавніший з князівських церковних статутів Київської Русі. За положеннями 

даних документальних зводів, чітко можна прослідкувати синтез жінки і 

тогочасного суспільства, їх взаємодії. 

В процесі соціального розвитку жінки та в дослідженні особистісних, 

родинних, психологічних, побутових факторів впливу на неї, неможливо 

оминути розгляд проблематики щодо майнових прав жіноцтва, що не є 

достатньо вивченим в сучасній історичній науці. 

Метою визначено дослідження майнових прав жінок в Україні на підставі 

законодавчих історичних пам'яток Київської Русі. 

Завдання: розглянути майнові права як вияв жіночого самовизначення та 

порівняти, як визначені жіночі майнові права у різних правових документах. 

Законодавчі норми, що стосувалися майнового статусу представниць різних 

класів і соціальних груп і діяли ще від «Руської Правди» [1] і сягають корінням 

в глибоку старовину, в епоху формування феодальних відносин. Перша згадка 

про повноваження жінок на володіння певним майном є в одній з найбільш 

ранніх юридичних пам'яток − Договір 911 р. Олега з Візантією [2, с. 24], який 

затвердив право жінки зберегти за собою частину спільного з чоловіком майна 

навіть у випадку, якщо чоловік скоїв вбивство і постав перед законом: «Аще чи 

втече сотворив вбивство, а й дружина вбила та имееть, толнцем ж, ви 

перебуватимете за законом ...» Іншими словами, в тому майні, яке отримувала 

дружина злочинця «по закону», був і її власний виділ, доля », окрема від 

чоловікової (бо в статті мова йде про віддачу «його частини», тобто частини 

чоловіка, родичам). Поняття «частини», на яку мала право жінка, увійшло в 

юридичний побут разом з першою кодифікацією законів [3, с. 42]. Про неї 

також згадується і в статтях «Руської Правди» про майнові права жінок в сім'ях 

різного соціального стану. Про те, що і «робити» могли жінка з будь-якої 



15 

 

власністю, нормативні джерела настільки раннього часу нічого не 

повідомляють [1, с. 64]. 

Жіноче майнове володіння, іменоване в «Руській правді» «частиною», 

ймовірно, включало придане, до складу якого не входить певне парафернальне 

майно − власність дружини, якою вона могла розпоряджатися на свій розсуд. 

Існування приданого в найдавніший період історії Русі доведено ще в XIX ст., 

Хоча «Руська Правда», і інші нормативні акти того часу не знають цього 

терміна. Володіння приданим, притаманне людям з середовища майже всіх 

класів і соціальних груп феодального суспільства. Що стосується свідчень 

ненормативного характеру про призначення приданого, то від розглянутого 

часу їх до нас дійшло дуже мало. 

Про існування парафернального майна дружини в першому шлюбі немає 

прямих відомостей в руських пам'ятках. Правда, слід звернути увагу на Статут 

князя Ярослава стягнення за крадіжку «весільного» і «городнього». Перший 

термін зрозумілий: це те, що отримувала наречена на весіллі. «Городнє» − 

термін менш зрозумілий. Він по-різному написаний в різних списках Статуту і 

не пояснений досі [5, с. 46]. 

Більш зрозумілою видається структура «частини», якою володіла жінка в 

зв'язку зі вторинним заміжжям: «що на ню мужь в'зложіл'», «що дав мужь». 

Мабуть, це перш за все теж саме придане, по відношенню до якого 

давньоруські жінки мали право не тільки на володіння, а й на розпорядження. 

Інакше було б незрозумілим поява самостійної власності жінки в шлюбі. А тим 

часом уже Статут князя Володимира вважає принципово можливою «прю між 

чоловіком і жінкою про животі», тобто суперечка з приводу майна. Той же 

Статут передбачає можливість конфлікту вдови з братами, невісткою, 

свекрухою і власними дітьми з приводу «живота». Важко погодитися з тим, що 

це встановлення було введено з метою обмежити дієздатність жінок шляхом 

передачі питань про майно в ведення церковної юрисдикції, що обмежували 

права жінок [4, с. 25].  

Відзначимо, що тенденція майнової невідповідальності подружжя не відразу 

утвердилася в руському законодавстві. Незважаючи на те, що русько-
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візантійські договори X ст. ввели її в одну зі своїх статей, а «Руська Правда» ще 

вимагала віддачі майна дружини на «розграбування» в разі вчинення злочину 

чоловіком [1, с. 67].  

Таким чином, законодавчі пам'ятки періоду Київської Русі дають можливість 

стверджувати, що жінка соціально вільна, яка належала до привілейованого 

стану і виходила заміж вдруге, могла володіти крім посагу ще деяким майном, 

яке могло з'явитися у неї за роки або подружнього життя (як наслідок вільного 

розпорядження своїм приданим), або вдівства при виконанні опікунських 

функцій. 

Також важливо з'ясувати те, чи вступала вдова автоматично в права померлого 

чоловіка по відношенню до дітей, або ж вона була їх опікуном тільки за 

законом і ця влада над дітьми визначалася офіційним її положенням? На 

підставі «Руської Правди» можна стверджувати, що знатні жінки після смерті 

чоловіка стають опікуном малолітніх дітей і управляють господарством по 

праву старшинства, користуючись майном і несучи відповідальність за збитки 

лише в разі вторинного заміжжя. Якщо ж жінка вдруге виходила заміж, то вона 

повертала опікуваним всю прийняту на опіку рухомість і нерухомість, 

включаючи приплід і від худоби. Якщо це майно опікуваних пускалася в 

оборот, то прибуток йшла на користь найближчого родича опікунки. 

Пізніші нормативні акти не стосуються питань, пов'язаних із опікунством. Це 

дозволяє припускати, що стародавні норми опіки традиційно діяли і пізніше. Як 

бачимо, «Руська Правда» на відміну від аналогічних кодексів 

західнослов'янських земель не вводить в юридичний побут поняття опікунів-

чоловіків, надаючи жінкам значну самостійність. Підставою для права вдови на 

опіку були не тільки її співучасть в правах на загальне сімейне майно, а й 

принципи батьківської влади, авторитет матері в побуті, який робив її (хоча і на 

період, обмежений другим заміжжям) повноправною головою сім'ї [1, с. 72]. 

Ще цікавіша Ст. 106 «Руської Правди», що встановлює наявність у 

давньоруських жінок не тільки спадкових прав, а й права жінки на відміну від 

свого чоловіка вибирати, кому з дітей передати свою спадщину. За цією 

статтею перевага віддавалася тому, хто проявив більше уваги до матері. 
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Що стосується прав братів і сестер, то вони не були однаковими. Сестри, 

наприклад, не отримували усієї спадщини, якщо брати видавали їх заміж. Але 

якби дочка взагалі не була спадкоємицею, то «Руська Правда» вжила б саме 

термін «дочка», а не «сестра». Отже, в принципі дочки були спадкоємицями, а 

спеціальне акцентування того факту, що сестра при наявності братів не була 

спадкоємицею, якраз не виключає поширеності в побуті успадкування майна 

дочками, а говорить про ті випадки, коли брат був старшим в сім'ї і міг 

замінити батьків [1, c. 85]. 

Саме розширення майнових прав жінок, отримання ними прав на володіння 

нерухомим майном органічно пов'язані з загальними економічними і соціально-

класовими змінами, характерними для держави, що розвивається. Представлена 

умовна схема розглянутого процесу і хронологічно, і по суті, відрізняється від 

аналогічної, виробленою дорадянською історико-юридичною наукою. Спробі 

створити іншу, більш адекватну, наближену до дійсності картину становища 

жінки сприяє розгляд питань про еволюцію майнових прав жінок в зв'язку з 

загальними проблемами розвитку феодальної власності на землю. 

Законодавчі норми як доби Київської Русі, так і пізніших періодів, коли 

українські землі перебували під ярмом Золотої Орди і у складі Речі Посполитої 

закріплювали правосуб’єктний статус жінки. Вона була самостійним суб’єктом 

цивільно-правових відносин, правоздатною і дієздатною особою. Повна 

дієздатність жінки наставала, здебільшого, з моменту її одруження. Ті, деякі 

відомості про майновий стан представниць феодально залежного населення, 

дозволяють зробити висновок, що в цій формі повноваження соціально 

залежних жінок поширювалися лише на деяку сукупність рухомості. У міру 

феодалізації суспільства і посилення кріпосницьких тенденцій права ці 

скорочувалися. 
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КНЯЗЬ СВИДРИГАЙЛО ОЛЬГЕРДОВИЧ  

ТА ЙОГО КНЯЗЮВАННЯ НА РУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ  

У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XV СТОЛІТТЯ 

 

Безперечний інтерес становить XV століття, в цей час українські землі 

розвивалися в соціокультурному просторі Великого князівства Литовського і 

Польської держави. Перша половина XV століття – період боротьби 

Свидригайла Ольгердовича за князювання на литовських і частко українських 

землях. Велике князівство Литовське на початку XV століття складало 

об’єднання земель-князівств, в тому числі і руських: Київщини, Чернігово-

Сіверщини, Волині, Поділля. Довгий час тут сиділи князі з литовської династії 

Гедиміновичів.  

Свидригайло Ольгердович виступав за повну незалежність Литви від Польщі. З 

цієї причини Свидригайло, незважаючи на його жорстокий характер і 

відсутність політичних талантів, користувався великою популярністю серед 

руського православного населення Великого князівства Литовського. Навколо 

нього гуртувалася православна знать, незадоволена насадженням католицизму і 

зближенням Литви з Польщею. Свидригайло Ольгердович прагнув до вищої 

влади в Литві. Таким чином можна констатувати, що русини були лише одним 

з чинників у боротьбі за престол Великого князівства Литовського. Руський 

народ теж мав ціль – зберегти власну державність, і в цьому їхні інтереси 

співпадали. 

http://bibliotekar.ru/rus/1.htm
http://teher.ucoz.com/knigi/povist_minulikh_lit.doc
http://leksika.com.ua/18740414/legal/statut_knyazya_volodimira_svyatoslavicha
http://textbooks.net.ua/content/view/866/17/
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Оточення Свидригайла змінювалось залежно від часу та подій, але він ніколи 

не боровся сам. Князю вдавалось приваблювати до себе, і оточуючі його люди 

не поступались соратникам діючих князів Литви та Польщі, формуючи 

своєрідне коло прибічників політики Свидригайла Ольгердовича. І можливо 

саме через це Свидригайло не здавався і продовжував свою боротьбу за Литву. 

Мета моєї роботи: на основі наявної джерельної бази, історіографічних даних 

реконструювати, виявити особливості і показати розвиток подій XV століття на 

території українських земель, що на той час були підпорядковані Литві та 

Польщі; часу загарбання, асиміляції, нехтування традиційного укладу на 

українських землях та використання у свої цілях потенціалу українців, які мали 

підлаштовуватись до польської та литовської траєкторії розвитку.  

Досягнення такої мети передбачає вирішення низки дослідницьких завдань: 

визначити рівень наукової розробки проблеми; проаналізувати літературу та 

джерела, що стосуються даної теми; прослідкувати біографію князя та його 

зв'язок з українськими землями; простежити та описати боротьбу Свидригайла 

за володіння, періоди князювання на окремих територіях України; окреслити 

вплив в середовищі української населення на політику князя Свидригайла 

Олдьгердовича. 

Август Коцебу – найперший автор біографії князя Свидригайла Ольгердовича 

під назвою «Свидригайло, великий князь литовський, або доповнення до 

історій литовської, російської, польської та прусської». Біографія Свидригайла 

видана у 1835 році. Мова йде про перші виступи Свидригайла у 1393 році, 

виступ русинів та литовців на чолі з великим князем Литовським Свидригайло 

задля утвердження власних прав у державі. Коцебу зазначає про зростання 

впливу в князівстві руських князів за князя Свидригайла, а також його мету до 

обєднання православної та католицької церков, що викликав опір багатьох 

литовських князів, через яких було скинуто Свидригайла Ольгердовича та 

проголошено Великим князем Сигізмунда Кейстутовича. Свидригайло мав 

союзників – Тевтонський Орден, ліфляндців, волохів, татар, моковського князя, 

тверського, чехів та спирався на православне населення Полоцької, Вітебської, 
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Смоленської, Чернігово-Сіверської, Київської, Волинської земель і Східного 

Поділля. Боровся проти Сигізмунда Кейстутовича. Книга рясніє посиланнями, 

додатками і посиланнями на документи того часу і наукові праці XVIII-XIX 

століть. Коцебу прихильник твердження того, що русини підтримували 

Свидригайла, а він у свою чергу дуже сподівався на них. Цією ідеєю 

проникнута вся книга. Звеличується роль руського народу у виступах князя 

Свидригайла: «Особлива любов його до руського народу та їх релігії (чим його 

дуже докоряли) дозволила йому за допомогою хитрого маневру руських 

монахів осадити місто. Князю не знадобилося зусиль для оборони Орші та 

деяких укріплень між Двіною та Дніпром, адже русини любили Свидригайла й 

самі здались» [3, c. 41-42]. Коцебу писав: «Скарб Свидригайла заключався в 

любові русинів. Тільки за допомогою них він зміг, навіть коли все було 

остаточно втрачене, зібрати військо для протидії ворогам.» [3, c. 164]. 

Михайло Грушевський в своїй праці «Історія України-Русі», описує події 

боротьби князя Свидригайла за престол у ВКЛ. У четвертому томі 

висвітлюється політична історія українських земель у складі Великого 

князівства Литовського та королівства Польського протягом XIV – середини 

XVI ст. З нього дізнаємося про союзників Свидригайла у боротьбі та їх 

стосунки – великого магістра Тевтонського ордену, Пруссію, чеських гуситів, 

татар, цісара Сигізмунда, лівонців, волохів. Грушевський окреслює причини 

поразки Свидригайла, подробиці суперечок за Волинь і Поділля. Грушевський 

також зачіпає тему співпраці русинів та Свидригайла та з перебільшенням 

описує їх взаємну прихильність. Він пише: «Його моральні звязки з руськими 

елементами просвічуються на кождім кроці, русини цінили в Свитригайлу 

свого вірного прихильника й союзника; його побіда мала бути побідою 

руського елєменту в великлму князївстві. Русини не давали пізнїйше йому 

помиритися з Ягайлом, аби знову в великому князівстві не взяли перевагу 

елєменти литовсько-католицькі, відповідно до уніонних умов» [1, c. 186]. 

Важливою є узагальнююча праця, автора монографії про «Хрестові війни в 

країнах Балтії та Литви в XIII столітті», яка носить назву «Історія Литви з 
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найдавніших часів до 1569 року», написана Едвардасом Гудавічусом в 1989 

році.  

У книзі відомого історика, автора монографії про «Хрестові війни в країнах 

Балтії та Литви в XIII столітті», Едвардас Гудавічюс наводить нові факти та 

інтерпретації історичних подій, зіставити долю литовського народу і держави з 

розвитком світу і Європи, показавши неминучість подій і рішень, змушує 

тверезим поглядом оцінити досягнення і невдачі. Додатки до книги містяться 

карти Великого князівства Литовського XIII - середини XVI століть. 

Е. Гудавічус наголошує, що не було нестачі руських прихильників як у 

Сигізмунда, так і литовських у Свидригайла. А отже не було абсолютної 

підтримки князя Свидригайла, а тим паче вона не спиралась на «любов». Все 

пояснюється просто тм, що Свидригайло був оптимальною альтернативою 

Сигізмунду. 

Ян Тенговський у своєму дослідженні «Pierwsze pokolienie Gedyminowiczów» у 

1999 році зазначає про недовгу, але тісну співпрацю Вітовта та Свидригайла, 

державний переворот та війну проти Свидригайла. Проте не висловлює думки 

щодо відносин руського народу до Свидригайла. [11, c. 157-158]. 

Познанський історик Гжегож Блащик в об'ємній праці з історії польсько-

литовських відносин «Świdrygiełło a Polska i Polacy» представляє конфлікт 

Свидригайла і Сигізмунда Кейстутовича як боротьбу русинів, якими 

Свидригайло нібито опікувався, за зрівняння в правах з литовцями. Численні 

докази, що наводяться Блащиком, його думка в основному спирається на 

висновки вчених кінця XIX– першої половини XX ст. [8, c. 493]. 

Сергій Полєхов сучасний російський дослідник в статті «Свидригайло и 

литовская Русь: стереотипы историографии и свидетельства современников» 

опублікованою у 2014 році розповідає як після смерті Вітовта розпочалась 

боротьба за литовський престол між Свидригайлом, якого підтримувала 

більшість руського населення Литви та Сигізмундом Ольгердовичем, 

прихильним до литовців [4, c. 187]. 

С. Полєхов представляє протилежну сторону щодо відносин Свидригайла та 

русинів. Полєхов відкидає стереотипи щодо зв’язку Свидригайла з руським 
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населенням. Він заявляє, що фактом є присутність литовських бояр в 

Свидригайловій партії та з іншого боку русини дивились на Свидригайла 

прагматично. Проце свідчать неоднаразові їх переходи на бік Сигізмунда 

Кейстутовича. С. Полєхов не підтримує традиційний для історіографії погляд 

про особливу симпатію, яка пов’язувала Свидригайла та Русь. Метою 

Свидригайла було відвоювання литовської землі у Сигізмунда і повернення на 

Віленський престол
 
[4, c. 183-194]. 

Український історик, доктор історичних наук, Віталій Михайловський у своїй 

статті «Історія одного розмежування біля Крилоса в 1412 році» перелічує 

представників галицької шляхти, які мали відношення до поділу землі біля села 

Крилос та згадує призначення подільським князем Свидригайлом свого 

старости в Галичі у 1402 році, уточнюються хронологічні межі правління 

Свидригайла на Галицькій землі. 

Перша половина XV століття – період боротьби Свидригайла за князювання на 

литовських і частково українських землях. Свидригайло Ольгердович – одна з 

найколоритніших фігур XV століття. Польські джерела згадують про нього як 

про відданого пияцтву і розвагам чоловіка, хоча за характером і щедрого, але 

мінливого і запального, до того ж недостатньо розсудливого і майстерного. 

Розум і серйозність нічого для нього не значили, всім правив шалений гнів і 

часта, немов порив вітру, зміна настрою… 

Князь Свидригайло з'являється в джерелах в 1382 році, коли залишив свій 

підпис на договорі з Тевтонським орденом. Він був наймолодшим сином 

Ольгерда та Юліани, принцеси Твері. Він народився близько 1373 року. Він був 

охрещений в Кракові в 1386 році, коли йому було дано християнське ім'я 

Болеслав [8, c. 488]. 

Вперше Свидригайло активно починає боротьбу у Вітебську проти свого брата 

і польського короля Владислава Ягайла в 1392 році [3, c. 40-41]. 

Не встигши організувати якогось союзу, князь помирився в 1400 р. з Ягайлом, 

діставши від нього Поділля й деякі маєтності в Галичині й Малопольщі[1, c. 

185]. У наступному році він брав участь з ним у кампанії проти татар – у битві 

на Ворсклі. У 1400-1401 рр. він був князем Подільським. На додаток до Поділля 
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він мав отримати Новгород-Сіверський (або Новогрудок). На додачу він 

заволодів Сіверщиною – землею, яка не мала постійного правителя і 

переходила з рук в руки. 

2 березня 1402 року орден Тевтонських лицарів підписали договір зі 

Свидригайлом. Це був його перший відкритий виступ проти польсько-

литовського союзу. 

На початку 1408 року він підняв відкрите повстання, а в липні перейшов на 

сторону до Василя I, Великого князя Московського.  

Свидригайло знову вступив в контакт з лицарями Тевтонського ордену. Одним 

з підтверджень цього став Договір від 2 жовтня 1409 року, в якому великий 

магістр ордена пообіцяв відновити "надбання" Свидригайла. Ця конспірація 

закінчилась тим, що Вітовт, викривши її, наказав відрубати голови двом 

князям, прихильникам Свидригайла, а його самого всадив до на 9 років до 

в’язниці. 

Аж в 1418 р. вдалося його прихильникам, під проводом князя Дашка 

Острозького, викрасти його з кременецького замку. Свидригайло подався тоді 

до цісаря Сигізмунда, і за його посередництвом знову було помирено 

Свидригайла із Ягайлом [8, c. 491-492]. 

Після смерті Вітовта у 1430 році литовці та руські єдиноголосно обрали на 

Великого князя Литовського Свидригайла [3, c. 130]. 

28 серпня 1432 року Свидригайло був скинутий з престолу [3, c. 141-142] 

Великим князем Литовським було обрано Сигізмунда Кейстутовича, а князі 

руські та бояри в той час посадили на трон Великого Князівства Литовського 

Свидригайла Ольгердовича [7, c. 284]. 

Список міст Свидригайла, датований 1432 роком згадує про такі міста як: Київ, 

Чернігів, Рильськ, Стародуб, Трубчевськ, Новгород-Сіверський, Путивль, 

Хотмишль, Курськ, Донецьк, Черкаси, Соколець, Чорний Град, Маяк, Караул, 

Качибеїв, Оскол, Милолюбль, Мужеч, Сновськ, Брягин, Мозир, Овруч, 

Кременець, Дашів, Луцьк, Володимир-Волинський, Степань, Острог, Полонне, 

Чорторийськ, Житомир, Звяголь, Олевськ та Летичів [9, c. 330-331]. 
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Даний фрагмент демонструє значні розміри території Свидригайлових 

володінь. Більшість цих міст в сучасності є українськими, також фігурують 

російські землі. Це єдоказом впливовості Свидригайла як правителя та 

завойовника [2, c. 137]. 

У 1435 році що Свидригайло бився з сином Сигізмунда Михайлом при Свіанте 

і отримав поразку. Магістр Ліфляндський пав на полі битви з лицарями своїми. 

Замки Полоцька, Вітебська залишились при Свидригайлі. Римський імператор 

та Гросмейстер після цього поступились та уклали мир з Литвою у 1436 році [3, 

c. 175-180]. 

Свидригайло переходить в південну частину своїх володінь. У 1436 році 

повертає Мценськ, Стародуб. В міжнародному плані Свидригайло приречений. 

Лівонський орден кинув, германський імператор радив піти на мир з Польським 

Королівством, таким чином зрадив. У вересні 1437 року Свидригайло передає 

Луцьк Польщі на умовах миру, а після смерті Свидригайла Польща повинна 

отримати всі його володіння [2, c. 150]. 

Сaмoгo Свидригaйлa нa пoчaтку 1436 р. бaчимo в Києвi, щo пeрeтвoрився нa 

свoєрiдну стoлицю oпoзицiї. Нa бoцi князя лишилися тaкoж чeрнiгoвo-сiвeрськi 

мiстa i сoюзники-тaтaри, з якими вiн здiйснив пoxiд нa Сxiднe Пoдiлля, 

oвoлoдiвши Брaцлaвoм i Вiнницeю. Пiсля кiлькox рoкiв нeрiвнoї бoрoтьби, кoли 

влaду Сигізмунда визнaли вжe фaктичнo всюди, oкрiм Київщини, Чeрнiгoвo-

Сiвeрщини тa Вoлинi, Свидригaйлo oпинився у вкрaй скрутнoму стaнoвищi, 

xoчa пeрмaнeнтнa вiйнa тривaлa й дaлi [12, c. 241-245]. 

В 1440 році Сигізмунд Кейстутович був вбитий змовниками. Свидригайло 

почувши це відправився до Луцька, взяв його. Новим правителем був вибраний 

Казимир брат польського короля. Свидригайло не протистояв такому вибору.  

У 1452 році, коли Свидригайло помирає, то Волинь переходить до Великого 

князівства Литовського. Старий провідник автономістів Великого князівства 

лишився вірним собі до смерті [1, c. 242-243]. 

Після поразок Свидригайла змінювалась розтановка сил. Але при цьому 

Свидригайла не полишали руські землі. Його претензії були обгрунтованими. 

Адже він був одним зі спадкоємців та також мав право на престол. Тому це 
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було несправедливістю, коли Свидригайло мав змагатись за кожне володіння 

починаючи від найпершого у Вітебську [3, c. 230]. 

Можна називати його пересічною особистістю чи пиякою, але ніхто не може 

закрити очі на ті подіїї, в яких він брав участь. На те як розпорядився землею у 

заповіті. Людина, яка все життя дотримувалась однієї лінії – 

неподільності Литви. У той час як навкруги Польща думала як привласнити 

собі її територію, татари та росіяни – розграбувати. 

Свидригайло намагався зробити Литву незележною від Польщі. І в дійсності 

йому це вдалось. Так він не був Великим князем Литовським довгий час, проте 

за правління Сигізмунда його політика стала більш незалежною від Польщі. 

В українській історичній науці допоки нема жодного масштабного та повного 

дослідження присвяченого князю Свидригайлу Ольгердовичу та історії руських 

земель у XV столітті. Ця тема є актуальною і перспективною для розвитку 

історичних досліджень та історії українського народу в цілому.  
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УЯВЛЕННЯ ШЛЯХТИ ЛЬВІВСЬКОЇ, ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ, 

СЯНОЦЬКОЇ ЗЕМЛІ ПРО ЇХНІ ГЕОГРЕФІЧНІ КОРДОНИ НА ОСНОВІ 

СЕЙМИКОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

Сеймики – це зібрання шляхти окремих регіонів(повітів, земель, воєводств) у 

Речі Посполитій. Виникли в XIV – XV ст. в Короні Польській, а на українських 

землях з’явилися з запровадженням поділу на воєводства. У Речі Посполитій 

діяло 69 регіональних сеймиків, 9 з яких збиралися на українських воєводствах. 

Саме XVI – XVIІ ст. у Речі Посполитій  можна сміливо назвати «сеймиковими 

століттями», враховуючи те, що діяльність шляхетських сеймиків призвела до 

накопичення величезної кількості документів різного характеру, які сьогодні є 

чи не найважливішим джерелом у вивченні політичного, соціально, 

економічного життя і держави, і окремих воєводств та земель. 

Звичайно, важко оцінити роль окремих сеймиків та з’їздів шляхти у житті 

держави, де їх вплив був не великим. Але, неможливо недооцінити їх роль у 

житті Руського воєводства і власне окремих земель, де ці нерегулярні зібрання 

користувалися великою популярністю серед зем’ян. Цілком логічно, що  саме 

сеймики стали основними представницькими становими органами окремих 

земель, а з другої половини XVI ст. взагалі основою загальнодержавного 

парламентаризму. 
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Сеймики земель Руського воєводства, а саме – Львівської, Перемишльської і 

Сяноцької – проходили у Судовій Вишні(центрі негродового староства). 

Зрозуміло, що шляхта, яка наводила в документах уявну їй межу кордонів між 

воєводствами  чи державами  створювала багато рівнів георгафічних світів – 

«свою землю» і  «землю інших народів», «свою сусідню землю» і «чужу 

сусідню землю».  Виявлення назв інших територій в сеймикових документах 

дасть змогу визначити де саме, по уявленню шляхти, існувала грань між 

«своєю» землею і землею «інших»(інших воєводств, інших держав). 

Наталя Яковенко у своїй праці «Дзеркала ідентичності» пише, що важливу роль 

у навантаженні змісту «своєї землі» відіграють уставлення його назв. Адже, 

канонізуючись,  вони за конвенцією шляхти перетворюються на священне ім’я 

батьківщини – успадкованої від предків землі. Саме у сеймикових документах 

наводяться назви окремих земель, міст, воєводств, держав і тут вони 

розглядаються не в плані уставлених ще попередніми роками кордонами, які 

прийнято вважати правильними, а в контексті розуміння і уявлення цих 

кордонів звичайною шляхтою. 

Хочеться зазначити, що сеймикових документів – ляуд, протестацій, інструкції, 

маніфестів, указів та інших є дуже багато. Якщо брати до уваги ляуди 

генерального Вишенського сеймику 1572 – 1648 рр. в Бернардинському архіві у 

Львові знаходиться 231 опубліковані документи польською (або латинською) 

мовою. Досліджуючи ці документи, дуже часто поруч з назвами конкретних 

держав, земель, воєводств зустрічаються фрази «вороги», «наші границі», 

«наша земля рідна», «небезпека від ворогів татарських на кордоні нашому по 

Дніпру» і т.д. Наприклад, у ляуді сеймиковій Генерального Вишенського 

сеймику 1572 – 1648 рр. у 52 документі (ст.84-85) – ухвали Сеймику 

львівського 1589 р. шляхтичами пишеться про війська турецькі на кордоні і про 

необхідність рятувати Украйну.  І ці фрази становлять неабияку цінність для 

історика, адже формують уявлення шляхти про географічні кордони 

тогочасного світу. 

Олексій Вінниченко у своїй статті «Сеймики та з’їзди шляхти Львівської, 

Перемишльської і Сяноцької земель Руського воєводства в останній чверті XVI 
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– першій половині XVII ст.» зазначає, що займаючись проблемами місцевого 

судівництва, земської безпеки та збору податків сеймики привертали до себе не 

меншу увагу шляхти, аніж генеральний сеймик воєводства, і мали попри свою 

нерегулярність і самочинність більшу популярність серед зем’ян. Сприяли 

цьому й місця проведення сеймиків, які були територіально зручніші. Тут 

шляхта могла приймати рішення без впливу короля, сенаторів та шляхти інших 

земель воєводства, які перш за все відповідали потребам власної землі. Шляхта, 

яка збиралася на сеймиках через причини, які не стосувалися територій, тим 

самим створила основу для розвитку і вивчення питання про уявлення 

географічних кордонів.  

В польських джерелах та історіографії досить розгорнуто та повно вивчено 

питання, що стосується діяльності сеймиків. В свою чергу питання станової 

репрезентації на українських землях в другій половині  XVI – першій половині 

XVІІ ст., як основного, та парламентаризму як другорядного прикладу розвитку 

демократії в українській історіографії не є цілком висвітлене. 

Отже, підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що 

дослідження діяльності сеймиків окремих земель може пролити світло на цікаві 

і важливі моменти в історії Руського воєводства, та й Речі Посполитої. 

Зокремо, воно створить базу для розвитку такого важливо питання, як 

географічні уявлення кордонів тогочасного світу і дасть зрозуміти, яким 

уявляли, сприймали цей світ звичайні зем’яни і шляхта. На жаль, зараз це 

питання не є повністю досліджене, але будемо сподіватися, що в майбутньому 

ситуація зміниться і такий важливий аспект не буде загублений у океані 

історичних подій. 
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«ХОЗАРСЬКИЙ МІФ» ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА 

ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ІСТОРІОГРАФІЧНІЙ ТРАДИЦІЇ 

 

Дослідження уявлень про походження етнічних спільнот в історіографії 

ранньомодерного часу має велике наукове значення, позаяк дає можливість 

з’ясувати ідеологічні передумови формування модерних східнослов’янських 

націй. Характерною рисою ранньомодерної історичної думки було доведення 

окремішності етнічних спільнот через підшукання їм достатньо престижних 

предків серед давніх племен і народів, відомих у літературній традиції. Саме 

так з’явилися польський шляхетський «сарматизм» та український козацький 

«хозаризм». «Хозарський міф» про походження козацтва було використано для 

обґрунтування окремішності «козацького українського (малоросійського) 

народу». Ця ідеологічна концепція, зокрема, стала у пригоді авторам 

«Договорів і постанов прав і вольностей Війська Запорозького» 1710 р. 

(«Конституції Пилипа Орлика») – видатної пам’ятки української суспільно-

політичної думки ранньомодерної доби [1, с. 260]. Метою нашої розвідки є 

з’ясування походження і побутування «хозарського міфу» як історіографічної 

ідеологеми та причини її використання у «Конституції П. Орлика». 

У ранньомодерний час у східнослов’янських інтелектуалів існувало декілька 

історичних концепцій, що пояснювали наявність низки етнокультурних та 

етносоціальних ідентичностей. Доволі поширеною була, зокрема, концепція 

«руського народу» як етнорелігійної спільноти, що включала всіх східних 

слов’ян за ознакою християнства східного обряду, тобто православ’я. 
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Концепція «руського народу» мала на меті зближення України з Московською 

державою. Тогочасні київські православні церковні інтелектуали 

запропонували ідею «словено-російського» народу, що об’єднував росіян 

(великоросів) та українців (малоросів). Концепція єдиного «руського народу» 

була обґрунтована «Синопсисом» – важливою пам’яткою ранньомодерної 

історичної думки, вперше опублікованою у 1674 р. (автором її є, імовірно, 

Інокентій Гізель).  

Крім того, існувала концепція українського (малоросійського) народу, для 

якого територіальною основою були Гетьманщина та Слобожанщина, де 

провідна роль у соціально-політичному житті належала козацькій старшині. 

Саме ця концепція відбита у козацькому літописанні.  

Уявлення про «руську» та «українсько-малоросійську» спільноти не були 

взаємовиключними, вони співіснували, проте утворювалися за різними 

принципами. Ідентичність «руського народу» існувала на релігійному 

підґрунті, об’єднуючим фактором було православ’я, а ідентичність 

«малоросійського народу» утворилася на соціальній основі, бо козацтво 

виступало соціальною базою цієї спільноти. 

Авторів «Конституції П. Орлика» концепція «руського народу» не 

влаштовувала через акцент єдності православного східного слов’янства, тобто 

України з Московщиною, а їм, навпаки, потрібно було підкреслити 

окремішність «малоросійського народу», щоб таким чином обґрунтувати 

незалежність Гетьманщини від Московської держави. Саме для цього було 

вжито «хозарський міф», який доводив самобутність «козацького народу».  

Ідея походження козацтва від хозарів побутувала принаймні ще з початку XVII 

ст. Одним з перших її висловив польський публіцист Ян Щасний Гербурт у 

творі «Перемога козаків низових над татарами таврійськими року 1608, описана 

Гербуртом». Я.Щ. Гербурт вважав, що козаки є нащадками хозарів («козарів») 

[2, с.19].  

Очевидно, що поява уявлення про козаків як нащадків хозарів була обумовлена 

фонетичною подібністю слів: хозари – козаки.  

Про походження козацтва від хозарів авторам преамбули «Договорів і 
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постанов…», безперечно, стало відомо з «Книги житій святих» знаменитого 

українського вченого-богослова Дмитра Туптала (Димитрія Ростовського).  

У 1700 р. друкарня Києво-Печерської лаври видала другий том цієї книги, що 

містить розлоге житіє святих Кирила та Мефодія (під 11 травня), до якого 

додано статтю «Про козарів», що і була використана для складення преамбули 

«Договорів і постанов…» (є суттєві текстуальні збіги між ними) [3, с.174]. У цій 

статті Димитрій зазначає: «Козари, яких же греки хазарами, римляни ж 

хазарами називали, були народом скитським, мови словенської, чи руської, 

край же їхній був поблизу Меотійського озера…» [4, с.115]. Але найцікавіше 

те, як закінчується ця стаття: «Козарів ім’я у пам’яті залишається у 

Малоросійському нині воїнстві кріпкому, що, подібно тому, з дуже малою 

зміною йменується» [4, с.115], тобто, на думку Димитрія, назва 

малоросійського козацтва мало відрізняється від назви хозарів-козарів. Проте 

постає нове питання: а звідкіля Димитрій взяв вигадку про походження 

козацтва від козарів-хозарів? 

Використання «хозарського міфу» авторами «Конституції П. Орлика» засвідчує 

поширеність, популярність цієї ідеологеми в інтелектуальній еліті 

Гетьманщини. Тут давалися взнаки ідейні традиції польського сарматизму (і 

його відгалуження – «роксоланства»), що стали взірцем для пошуку гідних 

славних предків серед давніх народів. Якщо польські шляхтичі знайшли їх в 

античних сарматах (а руська шляхта – у роксоланах), то українська козацька 

старшина зупинила свій вибір на хозарах. Таким чином доводилася соціальна 

рівність козацької старшини зі шляхтою. Сарматизм і хозаризм мали, власне, 

однакову мету – доводили окремішність, самобутність, глибоку давність та 

знатність народів як певних етносоціальних спільнот (перший – шляхетського 

польського, другий – козацького малоросійського). 

При цьому важливо підкреслити, що існувала і традиція ототожнення хозарів з 

руським народом. Таке уявлення зустрічаємо, зокрема, у творах Мацея 

Стрийковського, автора дуже авторитетного для східнослов’янських 

інтелектуалів XVII – початку XVIII ст., який писав про хозарів як про «людей 

руського народу» [5, с.184]. Відтак утворювався зв’язок між концепцією 
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«руського народу» і хозарським міфом походження козацького 

малоросійського народу.  

«Хозарський міф» проник і в українське козацьке літописання. Найдокладніше 

його репрезентовано у «Літописі Григорія Граб’янки». Г. Граб’янка не лише 

пов’язав «козацький народ» з хозарами, але і вказав його біблійне походження 

– від Гомера, найстаршого сина біблійного Яфета [6, с.12]. Тож у Г. Граб’янки 

козаки є спільнотою вже з певним біблійним статусом, нічим не гіршою за 

сусідів. 

Отже, «хозарський міф» займає помітне місце у східнослов’янській історичній 

думці ранньомодерної доби. Ним послуговувалися для доведення самобутності 

українського народу, провідною соціальною верствою котрого була козацька 

старшина, що вважала себе нащадками славетних стародавніх хозарів. На 

формування цієї ідеологічної концепції важливий вплив мали ідеї сарматизму 

польської шляхти (і роксоланства шляхти руської). Це означає, до речі, що еліта 

Гетьманщини перебувала у полі тяжіння політичної культури Речі Посполитої. 

Водночас «хозарський міф» про походження українського козацького народу 

співіснував з уявленням про руський народ як спільноту, що охоплює всіх 

східних слов’ян на підставі християнства східного обряду, оскільки визнавалася 

«руськість» хозарів. Обидві концепції – руська і хозарсько-козацька – не 

стільки були взаємовиключними, скільки доповнювали одна одну, бо у 

ранньомодерну добу існувала доволі складна система множинних 

ідентичностей. 
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ПОСОЛЬСТВА КИЇВСЬКИХ ІЄРАРХІВ ДО МОСКВИ 

У ДРУГІЙ ЧВЕРТІ XVII СТОЛІТТЯ 

 

Дане дослідження присвячене аналізу посольств київських ієрархів до 

Московського царства в І половині XVII. Запровадження практики церковних 

посольств з українських теренів Речі Посполитої до Москви почасти можна 

пояснити необхідністю київським ієрархам (яких у 1620 році висвятив 

єрусалимський патріарх Феофан, і яку не визнав польський король Сигізмунд 

ІІІ) шукати матеріальної допомоги серед володарів різних держав. До вивчення 

контактів київських ієрархів з московською стороною у другій чверті XVII 

століття зверталося чимало дослідників у різні часи. Однак більшість з них 

давали лише загальну характеристику цих посольств, не зосереджуючись на 

тому, як київські прохачі переконували московських володарів надати 

милостиню. У даній же роботі увагу зосереджено на дослідженні саме цього 

аспекту. Цим і обумовлюється її актуальність.  
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В якості історіографічного забезпечення були залучені дослідження посольств 

київських ієрархів до Москви у другій чверті XVII століття. Одним із перших, 

хто розглядав цей напрямок дипломатичної діяльності Київської митрополії був 

Віталій Ейнгорн. Вчений висунув припущення про панування серед вищого 

київського духовенства у 1620-х роках ідеї про релігійне та політичне 

об’єднання Малої та Великої Росії. А київський митрополит Петро Могила 

культурно був ближчим до Речі Посполитої. Саме цим, на його думку, 

пояснюється різна активність контактів між київської митрополією та 

Московським царством у цей період [4, с. 3-37]. 

Костянтин Харлампович розглядав московський напрямок дипломатичної 

діяльності Київської митрополії насамперед як культурні контакти малоросів з 

московитами [13, с. 25-29]. 

Михайло Грушевський пояснює започаткування контактів між київською 

митрополією та Московським царством неможливістю налагодити взаємини 

між православними та римо-католиками на початку 1620-х років [2, с. 332-333].  

Сучасний дослідник Борис Флоря на основі архівних матеріалів намагається 

простежити ставлення до київських прохачів представників московського 

царського двору [12]. 

Метою даної роботи було дослідження дипломатичних контактів київських 

ієрархів з московськими царями Михаїлом Федоровичем і Олексієм 

Михайловичем, а також московським патріархом Філаретом протягом 1622 – 

1646 років.  

Відповідно до поставленої мети були виконані завдання: висвітлено  

історичний контекст посольств київських ієрархів до Москви у другій чверті 

XVII століття; охарактеризовано дипломатичні контакти Київської митрополії з 

Московським царством у другій чверті XVII ст.; проаналізовано стратегії 

переконання, які київські ієрархи використовували у своїх зверненнях до 

московських царів та московського патріарха. 
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У 1620 році єрусалимський патріарх Феофан, повертаючись з Москви через 

Київ, висвятив ігумена Михайлівського Золотоверхого монастиря Йова 

Борецького митрополитом київським, ієромонаха Мелетія Смотрицького 

полоцьким архиєпископом та ще кількох інших єпископів, які мали очолити 

єпархії київської митрополії. Польський король Сигізмунд ІІІ не визнав 

відновлення вищої православної ієрархії (вона була легалізована 1632 року вже 

за часів правління Владислава IV) [6, с. 119-121]. Це спонукало представників 

київської митрополії шукати матеріальної допомоги серед володарів інших 

держав. Найближчим джерелом такої підтримки в їхніх очах був московський 

цар. Саме до царів Михаїла Федоровича, а згодом до Олексія Михайловича 

київські ієрархи відправляли посольства з чолобитними, в яких просили про 

милостиню. Такий вибір почасти можна пояснити тим, що в XVI столітті 

московський володар видав жалуванні грамоти, згідно з якими представники 

Києво-Печерського монастиря могли приїжджати до Москви задля збирання 

«данини» від приписаних до нього монастирів і церков на Лівобережжі [7, с. 

300-302]. Крім того, з подібними проханнями про матеріальну допомогу до 

московських царів зверталися православні прохачі з різних куточків світу, 

зокрема клірики грецького Сходу [3, с. 212-219].  

За допомогою надсилання чолобитних та  відправлення церковних посольств 

київському митрополиту Йову Борецькому вдалося встановити доволі активні  

контакти з Московським царством. Так, протягом 1620 – початку 1630-х років 

до Москви зверталися митрополит Йов Борецький, київські ієрархи, київські 

братчики, а також ігумени українських монастирів київської митрополії. В їхніх 

чолобитних натрапляємо на прохання про милостиню для будівництва нових  

церков. На початку 1630-х років контакти між київською митрополією та 

Московським царством припинилися – чи-то через культурну близькість 

митрополита Петра Могили до Речі Посполитою [14, с. 175-199], чи-то через 

легалізацію київської митрополії у 1632 році [12]. Поступове зближення 

припадає на 1638 рік, а остаточно відновити контакти вдалося 1640 року – тоді 

митрополит Петро Могила відправив до Москви своє перше посольство. В цей 
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час київські ієрархи просили надати  допомогу для реконструкції повернутих їм 

церков і монастирів. До нового царя Олексія Михайловича надходили листи з 

привітаннями зі сходженням на престол, а також прохання про відновлення 

жалуваних грамот для вільного приїзду за милостинею.  

У Москві до київських прохачів, як і до кліриків з грецького Сходу ставилися 

стримано, а то і негативно [3, с. 212–229]. Тож представники київської 

митрополії у своїх чолобитних використовували різноманітні стратегії 

переконання, аби спонукати московських царів і московського патріарха 

Філарета надати їм милостиню. Вони, зокрема, наголошували на постійних 

конфліктах з римо-католиками і прихильниками Берестейської унії. Також 

київські ієрархи відшуковували ланки, які б тісніші зв’язували Московське 

царство та руські землі Речі Посполитої. Вони, зокрема, називали московських 

царів прямими нащадками представників князівського роду Рюриковичів. 

Різноманітні формули-кліше, на які натрапляємо у чолобитних, не завжди мали 

собою «реальний ґрунт», а переконували московського володаря надати 

матеріальну допомогу представникам київської митрополії. 

Як висновок можна сказати, що невизнання владою Речі Посполитої 

відновленої вищої православної ієрархії  спонукало представників київської 

митрополії шукати матеріальної  допомоги серед володарів сусідніх держав. 

Тож у другій чверті XVII століття київські ієрархи зверталися до московських 

царів і московського патріарха з проханнями про милостиню для будівництва і 

реконструкції церков і монастирів. В їхніх чолобитних натрапляємо на 

різноманітні формули-кліше, які мали переконати московського володаря 

надати матеріальну допомогу представникам київської митрополії. 

Подібне дослідження дозволило краще зрозуміти, за допомогою яких засобів 

київські ієрархи переконували московських царів та Московського патріарха 

надати їм милостиню.  
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ЩОДЕННИК ЄРЛИЧА ЯК ПАМ’ЯТКА ШЛЯХЕТСЬКОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ XVII СТОЛІТТЯ 

 

Щоденник Єрлича є надзвичайно цінною пам’яткою, як історії України так і 

Речі Посполитої зокрема, що відкриває для нас, відсутній у тогочасних 

офіційних документах і мемуарах високопосадовців, погляд на світ пересічної 

людини. Подібні пам’ятки дають нам можливість зрозуміти, яким чином 

представники дрібної руської шляхи, позбавленої суттєвого політичного впливу 

ідентифікували себе та своє оточення у державі, які мали уявлення та як 

сприймали події, що відбувались навколо них. Саме цим обумовлена 

актуальність дослідження запропонованого документу, оскільки визначення 

обставин самоідентифікації людей, що проживали на території сучасної 

України, дає змогу відповісти на питання коли саме, і на якому ґрунті 

розпочалось формування сучасної української свідомості та ідентичності. 

Отже, мета даної історичної розвідки полягає у тому, щоб на підставі нових 

історичних джерел та наукової літератури здійснити спробу висвітлення 

історичних передумов формування української національної ідентичності в 

середовищі руської шляхти XVII століття на прикладі Йоакима Єрлича. 

Звертаючись до історіографії цього питання, слід розглянути у першу чергу 

роботу «Родинний клан Єрличів» І. Тесленка, у якій автор не тільки виклав 

коротку біографію шляхетського роду, але й вказав на особливості, що 

виникають під час аналізу пов’язаних із цією родиною документів. Також, 

серед дослідників цієї тематики варто відзначити проф. Н. Яковенко, що 

впродовж тривалого часу займається безпосередньо питанням вивчення 

щоденника Єрлича та пошуку в ньому тих аспектів, які висвітлюють 

ідентичність тогочасної руської шляхти. Крім того, до цієї теми звертався Юрій 

Мицик та ще ряд науковців.  
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Звичайно, що вивченням хронічки Єрлича займалося чимало дослідників, 

починаючи від Костомарова, Антоновича та Грушевського, закінчуючи більш 

сучасними дослідниками, втім переважна більшість розглядала її виключно в 

контексті вивчення козацьких повстань на чолі з Богданом Хмельницьким і до 

початку ХХІ століття проблема з’ясування ідентичності у цьому джерелі 

практично не піднімалась. 

Починаючи дану наукову розвідку, слід спершу дати загальну характеристику 

клану Єрличів та з’ясувати, що він з себе уявляв на момент життя самого 

Йоакима. Ця інформація відома нам з частини хронічки, що має назву 

«Виписання моїх предків». З нього нам відомо, що про своїх предків автор знає 

не так вже й багато інформації, проте, він чимало пише про свого прадіда, що 

мав кілька маєтків у Литві. Така увага до цієї особистості пояснюється тим, що 

на час написання хронічки сам Йоаким Єрлич мав у своїх володіннях лише 

одне село [1, с. 137] і з огляду на це ми можемо його віднести до дрібної 

шляхти.  

Батьком автора щоденника був Олізар Єрлич, що, як і його дружина належав до 

так званого «Острозького Дому» [2, с. 66], втім, вже після 1606 року вони 

згадуються лише як тимчасові власники кількох сіл на Київщині. Таким чином, 

сам Йоахим опиняється вже не там де прославилися його предки ( w Litwie i na 

Wołyniu [3, с. 16]), а на зовсім іншій території. 

Виходячи з цього, можна окреслити географічні межі його життєпростору – 

Волинь і Київщина. Ці території є ореалом його проживання, а також «малими 

батьківщинами», втім це не означає, що всю іншу територію сучасної України 

він асоціює з Польщею, адже згідно з його записами, польські землі 

окреслюються кордоном по річці Вісла [2, с. 74]. З цих коротких відомостей 

вже зрозуміло, що він відділяє одну територію від іншої, себто не має уявлень 

про ці землі, як про одну суцільну державу.  

Слово «Україна», також присутнє у його щоденниках, проте не до кінця 

зрозуміло, чи має він на увазі, щось більше, ніж просто «кордонні» території 

Речі Посполитої.  
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З цього виходить, що Йоаким Єрилич виокремлює свою певну територію, свій 

життєпростір, конкретної назви якому він і сам по-суті не знає, проте, 

однозначно можна сказати, що воно ментально відокремлене від тієї 

загальнодержавної ідеології, яку в ті часи диктували монархи. 

Наталія Яковенко пояснює такі погляди словом «регіоналізм», що видається 

надзвичайно точним в контексті цього питання.  

Іще одним аспектом Єрличівської «окремішності» може бути православне 

віровизнання [4, с. 222], адже не дивлячись на поширення унії серед шляхти, 

він лишається вірним вірі своїх предків, проте при цьому в його записах не 

знайдено жодного випадку релігійної нетерпимості до уніатів, чи-то римо-

католиків і хоча, переважна більшість його оточення – православні, проте були 

і виключення. З того, що автор писав про своє життя, можна зрозуміти, що він 

не виокремлював людей за релгігійною ознакою і був терпимим до інших 

конфесій, при цьому лишаючись при своїй. 

В противагу усьому вищесказаному можна поставити питання: чому ж Єрлич, 

не вважаючи себе поляком пише щоденник польською мовою?  

На це питання, також існує відповідь. Це зумовлено тим, що по всій Речі 

Посполитій, одразу ж після її утворення, польська мова надзвичайно сильно 

поширилась спочатку на громдсько-релігійне життя, а згодом і практично на усі 

його сфери. А сам Єрлич жив вже в той період, коли польська мова практично 

повністю витіснила руську [5, с.117]. 

Отже, з огляду на все вищезазначене, як висновок можна стверджувати, що 

шляхті, яка проживала на території сучасної України у ХVII столітті була 

притаманна певна окремішність, або ж «регіоналізм». Така позиція дає нам 

можливість розглядати витоки національної ідеї не тільки в контексті козацтва, 

але і в контексті тієї спільноти, що входила у склад Речі Посполитої, проте 

ментально та духовно була інакшою. 
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СТРУКТУРА ТА ВПЛИВ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА У МІСТАХ 

ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА ПЕРІОДУ XV –XVII СТ.  

НА ПРИКЛАДІ КНЯЗІВСЬКИХ МІСТ – ВОЛОДИМИРА І ЛУЦЬКА  

ТА ПРИВАТНИХ – ОЛИКИ І ОСТРОГА 

 

Самоврядування в українських містах XVI –  XVII ст. неодноразово ставало 

предметом наукових досліджень істориків та дослідників права. Вони 

стосувались здебільшого правових засад функціонування магдебурзького права 

на українських землях. 

Дія Магдебурзького права поширюється на українські міста з першої половини 

XIV ст.  За ним міста часткoво звільнялись від центральної адміністрації 

(королівські) або влади власника (пpиватні) та ствоpювали оpгани місцевого 

самовpядування. Запpоваджувався виборний суд, надавалися деякі пільги 

ремісникам та торговцям, дозволялося проводити ярмарки. A вже на час 

досягнення містами високої стадії соціального, економічного розвитку та 

збільшенням кількості населення  надавалося право на побудову ратуші – центу 

міського самоврядування. Cаме вона вважалася головним атрибутом міста з 

Mагдебурзьким правом. І відповідно ці рівні розвитку міста підтверджувалися 

локаційним привілеєм короля. 

Надання магдебурзького права стало історичною точкою відліку для багатьох 

процесів, які загалом та без перебільшення можна назвати революцією у 

міському самоврядуванні. Серед таких процесів – і формування статутного 
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права, і правового статусу міського населення, і формалізація магдебурзького 

права як джерела українського права у XVI – на початку XVII ст.  

Магдебурзьке право є однією з найвідоміших систем середньовічного міського 

права, яка регулювала різноманітні політичні, соціально-економічні та правові 

відносини того часу. Територіально воно поширювалось у Центрально-Східній 

Європі, відтак і на українських землях у Галицько-Волинській державі, а після 

припинення її існування – на українських землях, що увійшли до складу 

Польського королівства, Великого князівства Литовського, Речі Посполитої та 

Російської імперії. Визначальною особливістю  застосування магдебурзького 

права в Україні стало його широке використання органами самоврядування 

міст Гетьманщини та міста Києва, а також у кодифікації українського права у 

XVIII – на початку XIX ст. 

Самоврядування в український містах XVI–XVII ст. неодноразово ставало 

предметом наукових досліджень істориків та дослідників права. Вони 

стосувались здебільшого правових засад функціонування магдебурзького права 

на українських землях.  

Важливі аспекти міського самоврядування висвітлено у працях В.М. 

Владимирського-Буданова. Михайло Флегонтович Владимирський-Буданов – 

доктор  російської історії. 2,5 роки він присвячує роботі над магістерською 

дисертацією по темі «Немецкое право в Польше и Литве». Цей твір став, по 

суті, першим дослідженням питання про проникнення до Польщі та на 

українські землі німецького права, зокрема, інститутів війтівства та 

магдебурзького права.  

В період між двома світовими війнами величезні за обсягом археографічні 

дослідження пов’язуються з ім’ям Олександра Цинкаловського. І саме його 

праці стали одними з основних для опрацювання даної теми.  

Фундаментальними працями вченого, що слугували для написання наукової 

роботи, є історико-краєзнавчий нарис  «Княжий город Володимир» та 

двохтомний словник «Стара Волинь і Волинське Полісся» (описано 5.600 

об'єктів).   
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  Торкнувся питаннь магдебурзького права на Волині історик Андрій Заяць, 

написавши та захистивши у 1994 році кандидатську дисертацію на тему: 

«Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій половині XVII століття». Не 

можна сказати, що розвиток українських міст протягом XVI – першої половини 

XVII ст. не привертав до себе уваги дослідників, але праця львівського 

науковця Андрія Заяця є значною мірою знаковою. 

 Наталія Білоус – фахівець з проблем соціальної історії України раннього 

нового часу, історичної урбаністики, дослідниця історії міського 

самоврядування ХV–ХVІІ ст., соціотопографії міст, соціально-правових 

відносин в містах, світогляд і ціннісні орієнтири міщан та інші проблеми 

соціальної історії Волині й Наддніпрянщини. ЇЇ дослідження присвячені історії 

міського самоврядування теж мають неабияке значення для даної наукової 

роботи.  

Однією з найвідоміших її статей, що стосуються міст Волині у XVI ст. – це   

стаття «Луцьке війтівство в XV–XVII ст.: характеристика інституту та 

персоналії урядників». У ній характеризується уряд луцького війта в XV–XVII 

ст., який був спадковим («дідичним»). Ідеться про його доходи й судову 

компетенцію. Описуються деякі конфлікти з міською громадою, перипетії з 

набуттям уряду та факти передачі його в оренду. За виявленими автором 

джерелами вперше публікується повний перелік луцьких війтів.  

 «Магістрат і юридики в Києві у ХVІ –  першій половині ХVІІ ст. (соціально-

правові взаємини в місті)» – ще одна стаття, що дозволяє порівняти урядову 

організацію міст, що знаходидися під владою ВКЛ і Королівства Польського.   

Важливу роль у дослідженні побудови ратуші міста відіграла стаття 

Володимира Кравченка «Ратуша у самоврядному житті громади міста 

Володимира в кінці XVI століття», видана в Українському археографічному 

щорічнику 2009 року.  Де на основі, добірки документів, що включає 

дванадцять одиниць, виявлених у книгах Володимирського гродського суду, 

автор вперше висвітлив історію виникнення цієї ратуші в місті, її зовнішній 

вигляд, склад і призначення приміщень, використання їх міським урядом та 

значення побудови ратуші для функціонування органів самоврядування міста.  
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 Бортнікова Алла Василівна та її монографія «Державна влада та місцеве 

самоврядування на Волині (кінець XIV – середина XVII ст.)», видана у 2014 р., 

також залишила певний слід для вивчення даної теми, проте праця не отримала 

позитивних відгуків зі сторони багатьох науковців-істориків, професорів.  На 

основі опублікованих матеріалів і документів Литовської метрики та «Архиву 

Юго-Западной России, издаваемый Комиссией для разбора древних актов, 

состоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе» 

досліджено вплив магдебурзького права на організацію і діяльність органів 

управління та самоврядування у самому місті Володимирі. 

Метою дослідження є вивчення етапів становлення міського самоврядування та 

порівняння аспектів функціонування Магдебурзького права у королівських 

містах Володимирі  та Луцьку XV – XVI ст. на основі грамот  Cигізмунда І 

(1509 р., 1532 р., 1534 р.) і Сигізмунда Августа (1560 р.), Владислава Ягайла 

(1432 р.) і Олександра (1497 р.) та приватних містах Острога (за привілеєм 

Костянтин Острозький 1528 р.) та Олики (за привілеєм Миколи Радзивілла 1564 

р.) 

У ході реалізації поставленої мети визначено наступні завдання: ознайомитися 

з історіографію і джерелами даного дослідження; проаналізувати етапи 

встановлення та формування дії Магдебурзького права у приватних містах 

Волинського воєводства на прикладі Міст Олики та Острога; охарактеризувати 

структуру самоврядування Олики, як приватної власності князів Радзивіллів; 

проаналізувати структуру самоврядування Острога, як приватної власності 

князів Острозьких; з’ясувати значення ролі посадових осіб та органів влади у 

приватних  та державних містах Волинського воєводства; порівняти специфіку 

надання привілеїв на Магдебурзьке право державним містам Волинського 

воєводства на прикладі Луцька та Володимира; дослідити грамоти  про надання 

прав на міське самоврядування місту Володимиру  Cигізмунда І Старого (1509 

р., 1532 р., 1534 р.) і Сигізмунда Августа (1570 р.); охарактеризувати привілеї 

на надання Магдебурзького права місту Луцьку на основі грамот Владислава 

Ягайла (1432 р.) та Олександра Ягеллончика (1497 р.). 
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Магдебурзьке право, незважаючи на його широке застосування в Україні, є 

однією з найменш досліджених тем у вітчизняній історико-правовій науці. 

Магдебурзьке право надавалося так званим державним містам: Луцьку, 

Володимиру, Кременецю (адміністративним центрам, що не перебували у 

приватній власності), і приватним, які належали окремим представникам 

соціальної верхівки – шляхти та магнатів: Острог, Олика,  Дубно та ін.  

Магдебурзьке право державним містам надавав великий князь литовським або 

король польський, і оформлялося це так званими ―магдебурзькими грамотами‖. 

Його суть полягала в тому, що міське населення звільнялося з-під урядової 

юрисдикції, місто отримувало можливість запровадження міського 

самоврядування з виборною адміністрацією та виборним судом, право 

власності на землю (зазначену у привілеї), пільги ремісникам і торговцям, 

право проводити ярмарки, а також звільнення від деяких повинностей на 

користь держави. Отримавши магдебурзьке право, місто сплачувало в державну 

скарбницю зазначену суму грошей. Частина натуральних повинностей міщан 

ліквідовувалася, встановлювалися єдині податки з ремесла і торгівлі. 

Так, грамотою, виданою  великим князем литовським  Олександром у 1497 р. 

Луцьку статусу міста у якому на основі магдебурзького права, дозволялося 

проводити у місті торги і три щорічні ярмарки, кожна з яких мала тривати один 

тиждень. Це дало поштовх розвиткові економіки та торгівлі. Німецьке право 

надавало можливість обирати місцеву владу, вершити суд, оскаржувати 

несправедливі дії місцевої влади аж до короля. 

31 травня 1564 р. Олика отримала Магдебурзьке право стараннями власника – 

Миколи Радзивілла «Чорного». Вибори урядовців урочисто проходили 

у ратуші, зведеній через кілька років після Троїцького костелу. Тут же в 

підземеллях відбували покарання ув'язнені. Місто вибирало лавників на чолі 

з війтом та райців на чолі з бургомістром. Обрані чиновники слідкували за 

станом міських укріплень, дотриманням норм торгівлі, за якістю виробів 

ремісників.  

Олика - зараз невеличке містечко на Волині, часи розквіту якого вже давно у 

минулому. Сьогодні ж Олика навіть не є райцентром, проте в часи, коли містом 

https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1564
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80
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володів могутній рід Радзівіллів, воно не поступалось Луцьку ні по кількості 

населення, ані в економічному і адміністративному значенні. 

7 червня 1585р. за клопотанням князя Костянтина Острозького місто отримало 

грамоту польського короля Стефана Баторія на самоуправління згідно 

магдебурзького права. Грамота також підтверджувала і розширювала дані 

торгівельні права в Острозі, сприяла подальшому економічному процвітанню 

міста, його архітектурній розбудові. 

Відповідно до наданого в 1585 р. за магдебурзьким правом самоврядування, в 

Острозі проводилися щорічні ярмарки, щотижневі базари, на які приїздили 

купці навіть із сусідніх країн. Важливим джерелом доходу міста було мито, що 

накладалося на привозні товари 

Підсумуємо, магдебурзьке право визначало порядок виборів і функціонування 

органів міського самоуправління, міського суду, цехових і купецьких 

об’єднань; воно регулювало питання ремесла, торгівлі, суспільної опіки, 

успадкування; воно ж визначало покарання за різні види злочинів тощо. 

Правда, норми права не поширювалися на жінок, бідняків, незаконно 

народжених, нехристиян (насамперед, євреїв) – для них існувала інша 

юрисдикція. 

Магдебурзьке право мало велике позитивне значення в історії України. Як 

зазначають історики, притаманний йому демократизм, менша орієнтація на 

центральну владу, прагнення будувати життя і господарську діяльність на 

основі правових норм сприяли формуванню основ громадянського суспільства. 
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Секція 2.                         Нова та новітня історія України 

 

 

Гулієва  Наргіз (Київ) 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

ДУХОВНО – КУЛЬТУРНІ ВПЛИВИ КИЄВО – ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ В  

ХVII-XVIII СТ.  НА РОЗВИТОК СУСІДНІХ ДЕРЖАВ    

 

         Актуальність дослідження. В сучасних умовах розвитку держави виникає 

нагальна потреба в подальшому об’єктивному вивченні, аналізі й осмисленні 

історичних осередків духовного й культурного розвитку. Чільне місце серед 

них посідає Києво-Печерська Лавра, звернення до проблем якої зумовлено 

насамперед необхідністю переоцінки її духовної спадщини, її домінуючого 

значення в формуванні підвалин національної самосвідомості та вітчизняного 

соціально-культурного середовища. 

Об’єктом дослідження є Києво-Печерська Лавра, як один з провідних 

православних інститутів в Україні у XVII – XVIII ст. Предметом дослідження є 

аналіз політичних, соціальних, культурних впливів Києво-Печерської Лаври на 
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розвиток духовності та культури сусідніх держав у XVII – XVIII ст. 

Хронологічні рамки дослідження обмежуються переважно початком XVII – 

кінцем XVIII ст. Бо саме на цей час припадає «золоте століття» монастиря,  

особливо виразно виявляється духовна місія Лаври. 

Мета і завдання дослідження. На основі комплексного аналізу опублікованих та 

нововиявлених матеріалів створити цілісну картину соціальної, політичної, 

освітньої, культурної діяльності Києво-Печерської Лаври у XVII – XVIII ст. та 

її вплив на духовний розвиток сусідніх держав.  

Досягненню поставленої мети підпорядковані завдання: показати місце Києво-

Печерської Лаври в системі державно-церковних відносин на України у XVII – 

XVIII столітті; розкрити просвітницьку місію Печерського монастиря через 

діяльність його чернецтва в інших країнах; 

Методологічною й теоретичною основою дослідження є  системний підхід до 

вивчення соціально-політичних, релігійних, культурних явищ в їх розвитку і 

взаємозв’язку. Предмет і завдання дослідження обумовили використання в 

роботі загальних методологічних принципів – об’єктивності, толерантності, 

історизму, що передбачає вивчення історичних явищ у всій їх складності і 

різнобічності. 

В сучасній історичній, філософській, релігієзнавчій літературі проблема 

розгляду Києво-Печерської Лаври як духовного чинника розвитку сусідніх 

держав не набула системного характеру. 

Історія розвитку Печерського монастиря, що досить добре розглядалася в 

вітчизняній та зарубіжній історіографії, потребує все ж більш детального 

обґрунтування, що і визначило наше звернення до цієї проблеми. 

Дослідження культурно-просвітницької діяльності Києво-Печерської Лаври 

зазначеного періоду обмежувалась в історіографії вивченням переважно 

видавничої справи в Києві. Водночас просвітянська роль печерського чернецтва 

практично не досліджувалось. У наукових розробках різного плану 

розглядались лише окремі питання, пов’язані з даною тематикою.  
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Роль київських вчених у культурному спілкуванні України з країнами Європи 

знайшла відображення у доробках представників української діаспори. 

Зокрема, Б. Кочмарик, змальовуючи у своїй праці різнобічні  культурні впливи 

України на Росію, подає ряд прикладів просвітницької діяльності  печерського 

чернецтва [1, с. 147]. Окремі питання просвітницької та видавничої діяльності 

Лаври піднімає у своєму огляді Української Православної Церкви І. 

Власовський [2].  

Вищеназвані праці тією чи іншою мірою торкалися лише окремих питань 

культурно-просвітницької діяльності обителі ХVII – XVIII ст. З 

фундаментальних праць, присвячених Києво-Печерській Лаврі, у яких 

відображається й просвітницька роль цього духовного осередку, слід 

відзначити монографію Д. Степовика [3, с.559]. В цьому дослідженні автор 

всебічно відобразив освітянську та мистецьку діяльність Лаври. Даній проблемі 

присвячено і дисертаційне дослідження Кагамлик С. Р. [4, с.19] Спираючись на 

значну джерельну базу, автор висвітлила роль лаврського чернецтва в 

становленні і розповсюдженні освіти як в Україні, так і за її межами у ХVII – 

XVIII ст. та місіонерську діяльність  Лаври. 

Незаперечним історичним фактом є те, що Києво-Печерська Лавра впродовж 

більш ста років – в XVII – першій половині XVIII ст. мала велике культурне 

значення і для сусідніх країн і народів особливо в сфері духовної діяльності. 

Сюди ми відносимо культурно-просвітницьку та церковно-релігійну діяльність, 

маючи на увазі переважно душпастирську, спрямовану на духовне виховання і 

євангелізацію вірних, яка розкривається через проповідництво, місіонерство і 

рівень благочестя ченців обителі. 

Так, найбільше культурні впливи Української православної церкви в особі 

Лаври зазнала на собі Російська держава. «Кожний знає,– писав у 1871 р. 

професор П. А. Безсонов, –  як українські впливи були багаті й сильні для 

Великоросії й особливо Москви» [5, с. 243]. 

  Представники Лаври стали засновниками українських чернечих колонії у 

Росії. Це колонія в Чудовому монастирі, де український культурний вплив, 

пов’язаний впродовж 1657-1675 р. з ім’ям Єпифанія Славинецького, який 
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заснував тут першу в Москві греко-латинську школу і був її ректором. 

Написане їм «Гражданство обычаев детских» мало великий вплив на розвиток 

руської педагогіки. 

            Значною була роль Лаври  в розвитку проповідництва в Російській 

державі. Інститут офіційних проповідників, який діяв в Українській церкві з 

кінця XVI ст. з’явилися в Росії тільки в першій половині XVIII ст. І спирався 

він на приклад проповідництва київських вчених ченців, серед яких видатне 

місце належить лаврському проповідникові Антонію Радивілівському. 

             Одним з найбільших результатів українських і особливо Лаврських 

церковно-культурних впливів на Російську державу було відкриття в Москві в 

кінці 1685 р. «Слав’яно-греко-латинської академії», яка стала – за словами 

істориків – «першою і найважливішою фортецею, в котрій проводилась 

систематична боротьба Київської освіти з московським невіглаством» [6, с.151]. 

             Внесок лаврських діячів у розвиток духовних інституцій Російської 

держави поширювався не тільки на  Московську Академію, а на інші освітні та 

духовні осередки, як-то Троїце-Сергієвий монастир, у який за наказом Синоду 

1742 р. були направлені з Печерської Лаври ченці – Є. Царгородський та А. 

Змієвський. 

Лаврські діячі, які займали різні церковні посади в Росії, заснували низку шкіл. 

Серед них відзначимо школу латинського типу в Ростові (1702 р.), яка 

зобов’язана своєю появою відомому лаврському діячеві Дмитрію Тупталі. 

         Слід зазначити, що три місійних діячі, канонізовані Російською 

православною Церквою за їх подвижництво й велику просвітницьку діяльність, 

– Інокентій Кульчицький – єпископ Іркутський; Іоан Максимович – митрополит 

Тобольський та Павло Канюскевич, – були ченцями Києво-Печерської Лаври. В 

них самих, та їхній по-справжньому апостольській діяльності знайшло своє 

відображення подвижництво насельників Києво-Печерської Лаври [7, с.203]. 

Окрім Російської держави під культурно-освітній вплив Києво-Печерської 

Лаври підпали й ряд інших зарубіжних країн [8, с.114]. Серед них одне з 

провідних місць належить Білорусії, з якою Лавру єднали спільні інтереси в 

боротьбі проти польсько-католицької експансії. Саме з Київської Академії 
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вийшли багато єпископів й настоятелів православних монастирів, які 

знаходились в Білорусії. Пройшовши найкращу школу морального виховання, 

яке проповідували вчителі академій, більшість з яких були вихідцями з Лаври, 

вони все своє життя виступали на захист православних проти уніатів і 

католиків й віддавали багато сил просвітній діяльності.  

Києво-Печерська Лавра відіграла провідну роль в розвитку культурних зв’язків 

між Україною, Молдавією й Валахією. Ще у 30-ті роки XVІІ ст. Петро Могила, 

син молдавського господаря, архімандрит Лаври відсилає до  Валахії на 

прохання господаря Матея Басараба друкарські станки й шрифти (ймовірно з 

друкарні Лаври). 

В той же час Могила налагоджує зв’язки з молдавським господарем Василем 

Лупу й посилає до Молдавії друкарські станки, друкарів й «хорошо обученных 

учителей», які були теж вихідцями з Лаврської братії. У 1641 р. друкарня 

розпочала роботу. У 1640 р. у Яссах за допомогою того ж Петра Могили 

відкрилась перша у Молдавії школа – Слов’яно-греко-латинська колегія.  

Укріпленню українсько-молдавських культурних зв’язків сприяв ще один 

представник Лаврської спільноти Паісій Величковський, який був настоятелем 

Нямецкого монастиря. В обителі Величковський писав книги, займався 

перекладанням, створив бібліотеку. В 1777 р. випустив в Яссах на молдавській 

мові «Слав’янську граматику», а також «Медичні поради». До нашого часу 

дійшли 44 його рукописи [9, с.113]. 

Історія зберегла багаточисельні свідоцтва про культурно-освітні впливи Києво-

Печерської Лаври на інші європейські країни. Перш за все, слід відзначити тісні 

зв’язки між українськими й німецькими просвітниками, початок яким поклав 

Інокентій Гізель. Протягом кількох років він переписувався з Іоаном Гербинієм, 

ректором протестантської школи в Стокгольмі, Ризі, Вільнюсі, якого 

консультував щодо написання книги «Сочинение о подземном Киеве», з питань 

історії міста, зокрема Києво-Печерської Лаври. Ім’я Гізеля було відоме й 

видатному діячеві раннього просвітництва Готфриду Лейбніцю. 

Києво-Печерська Лавра мала широкі і різнобічні зв’язки з зарубіжними 

країнами. Долаючи національні й релігійні забобони, які тяжіли навіть над 
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найкращими умами того часу, Лавра, яка залюбки приймала досягнення 

культури, суспільно-політичної думки інших країн і сама ділилася своїми 

видатними досягненнями.  

Підсумуємо, просвітницька діяльність печерського чернецтва знайшла 

особливо яскраве виявлення в Російській державі. Саме в середині Києво-

Печерської Лаври – з ініціативи П. Могили – визріла ідея шкільної освіти за 

прикладом Києва. Діяльність лаврських вчених переконала духовне правління 

Москви в необхідності проведення церковної реформи і підготувала ґрунт для 

засвоєння в Росії здобутків Європейської культури. 

Упродовж XVIII ст. Лаврське чернецтво служило основним постачальником 

кадрів для розбудови Московської держави і поширення освіти в Росії та за її 

межами. Значну частину шкіл-семінарій Російської держави було 

започатковано і влаштовано турботами Лаврських освічених ченців, які 

працювали педагогами, екзаменаторами, проповідниками. Лаврські богослови 

входили до складу закордонних посольств, їм належала провідна роль у 

влаштуванні шкіл у Білорусії, Молдавії та інших країнах. 

Працюючи в найвіддаленіших єпархіях, Лаврські церковні й освітні діячі не 

втрачали свідомості своєї національної приналежності. Турбота про Лавру – 

загальнонаціональний український культурний та духовний осередок, 

особливий потяг до рідної обителі і намагання повернутися до неї під кінець 

життя, яскраво виявляла духовний патріотизм лаврського чернецтва, відчуття 

ними своєї етнічної, культурної, духовної приналежності [10, с. 12]. Все вище 

зазначене переконливо і безперечно доводить непересічну роль Києво-

Печерської Лаври, яку вона відіграла на ниві освіти України і дозволяє нам 

визнати її, безперечно, наймогутнішим і найвпливовішим просвітницьким 

осередком України у XVII – XVIII ст.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНЗУРНИХ УСТАНОВ У ХІХ – НАПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

 

Інформація є одним з найважливіших інструментів управління 

суспільством, а певна її частина складає таємницю, наявність якої вже є 

об’єктивною умовою існування цензури. Цензура формує світогляд людей з 

самого початку свого існування. На сьогоднішній день створений світовий 

інформаційний простір,  який формується під впливом засобів масової 

інформації. В цьому можна відзначити актуальність питання втручання 

держави в діяльність ЗМІ та регулювання інформаційної сфери держави. 

Проблема цензури не є простою і однозначною. З одного боку, цензура як 

державний контроль за змістом друкованих видань і т. п. неприпустима в 
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демократичному суспільстві. З іншого боку, цензура в різних формах існування 

(економічна, партійна, військова і т.п.) певною мірою є і буде присутня в усіх 

державах. 

Цензурні реформи у Російській імперії й діяльність цензурних установ 

привертала увагу багатьох дослідників. Ще у ХІХ ст. вони звернули увагу на 

імперське законодавство, а також  структуру й функції цензурних комітетів. 

Значну увагу проблемі приділено О.Н. Котовичем [1] питання Київського 

цензурного комітету.  

Радянська історіографія представлена роботами Н.Г. Патрушевої [2]. 

Автор детально описала діяльність Київського цензурного товариства та період 

української історії на початку ХІХ ст.  Також важливий внесок у розгляд питань 

цензури і розвитку наукової діяльності внес В.І. Онопрієнко [4]. У його книзі 

подано цілісну картину становлення і розвитку української науки. Йдеться, 

зокрема, про формування і розвиток наукових товариств, Академії наук, 

численних українознавчих установ, наукових центрів. На основі хронологічної 

схеми і концепції української науки проаналізовано складні колізії її розвитку, 

оцінений внесок у розвиток національної культури.  

Історіографія питання представлена працями Ф. Я. Савченко [5]. У своїй 

монографії у 1930 р. він детально дослідив питання структури та діяльності 

Київського цензурного комітету. Цікаві матеріали нам дає Щербак М.Г. [6] У 

своїй статті, яку він написав разом  з Юрченко В.В.  досліджується листування 

цензурних установ як джерела з історії  України  ХІХ – початку ХХ ст. 

Аналізується джерелознавчий потенціал листування. 

Вплив церковно-громадського руху на сферу цензури в Україні ХІХ ст. в 

цілому й Київський цензурний комітет, зокрема розглянуто в працях В. 

Е. Савчинського [7]. 

А також працями А. П. Корсакова [8], у своїй праці детально описав період 

історії Росії ХІХ – ХХ століття, а саме питання цензури. У його праці було 

висвітлено низку питань, що стосуються Київського цензурного комітету, тому 

праця А.П. Корсакова стала надзвичайно важливою при дослідженні питання 

теми даної  роботи. 
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Метою роботи є дослідження діяльності  цензурних установ що діяли у 

ХІХ ст. Відповідно до мети було сформульовано такі дослідницькі завдання:  

проаналізувати стан наукової розробки теми та її джерельну базу; розкрити 

питання передумов виникнення цензурних реформ у Російській імперії у ХІХ 

на початку ХХ ст. та специфіку їх проведення; висвітлити особливості процесу 

становлення й реформування системи цензурних установ у Наддніпрянській 

Україні у ХІХ на початку ХХ ст.; дослідити діяльність Київського цензурного 

комітету; проаналізувати архівні матеріали про діяльність Київського 

цензурного комітету. 

Так як тема дослідження стосується діяльності цензурних установ, то автор 

детально розглянув це питання з різних сторін. Перш за все, описано реформи 

цензури, які відбулися у Російській імперії у ХІХ ст. на початку  ХХ ст.  

Передумови виникнення цих реформ та їх наслідки, а також  всі тонкощі та 

нюанси їх проведення. Після цього у роботі визначається місце цензури у 

формуванні імперської ідеології. Далі автор розглядає цензуру як інструмент в 

боротьбі з польським і українським національними рухами. Релігіозні утиски 

були важливим важелем у боротьбі з українським народом, тому дослідження 

плавно переходить на  боротьбу духовної цензури з римо-католицької і 

уніатською церквами. Дослідження є достатньо інформаційним, текст 

викладено логічно і послідовно. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

НАДДНІПРЯНЩИНИ У XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст. 

 

Період ХІХ – початку ХХ ст. це час кардинальних змін у культурному 

житті українських земель, обумовлених трансформаціями ідеології, реформами 

й модернізаційними процесами. Він характеризувався розвитком та 

піднесенням літератури, освіти, промисловості. Саме в цей час відбувається 

культурно-національне відродження на теренах України, одночасно 

проводилися реформи в різних галузях.  

 Освіта – є основною частиною розвитку суспільства і держави в усіх 

сферах життя. Важливим є те, в якому стані перебуває школа, адже рівень 

досягнень є показником розвитку суспільства. У період з кінця ХVIII – початку 

ХХ ст. територія України знаходилася під владою Російської імперії, впродожв 

цього періоду проводилась низка реформ. Розвиток державотворчих процесів 

не можливий без активізації інтелектуального і духовного потенціалу народу, 

основою забезпечення якого є насамперед система освіти, навчання і 

виховання.  

Проблема привертала увагу багатьох дослідників. Ще за імперської доби 

її розглядав, М.Г. Халанський, в свої роботі він досліджує діяльність історично-

філологічного Імперського Харківського університету. Науковець розглядає 

особливості та принципи роботи навчального закладу у досліджуваний період.  
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Радянська доба змінила ставлення до освіти. Діяльність навчальних 

закладів розглядалася М.С. Гриценко, автор досліджував мережу початкових та 

середніх учбових закладів, організацію та зміст навчально-виховної роботи. Він 

оцінює новий етап в історії школи, зокрема наводить різні статистичні дані, 

характеризує нові навчальні плани і програми тощо. У зазначеній праці 

розвиток шкільної освіти в Україні не розглядається крізь призму її 

диференціації. Н.А. Константинов розглядає стан початкової освіти у ХІХ ст. 

Автор звернув увагу на питання освітньої теорії й практики, ідеї та новації 

видатник педагогів досліджуваного періоду.  

Праці українських істориків, що були опублікованні після здобуття 

Україною незалежності звертають увагу на зросійщення українського 

населення через систему освіти, відзначають, що нижчий порівняно із 

центральними російськими губерніями рівень грамотності населення 

українських губерній пояснюється не тільки слабким розвитком мережі 

учбових закладів, а й забороною навчання українською мовою. Внаслідок цієї 

заборони навчання значно ускладнювалось, знижувався рівень успішності, 

частими були вападки неписемності.  

Праця Л.А. Медвідя представляє становлення національної освіти в 

контексті розвитку зарубіжної педагогічної думки. В ній подається загальний 

огляд історичних подій, які вплинули на розвиток національної освіти, 

аналізуються особливості освітньої політики на певному історичному етапі, 

пропонується короткий огляд основних напрямів розвитку педагогічної думки.  

Метою дослідження є особливості розвитку реформування та 

становлення системи освіти Наддніпрянської України кінця XIX – початку XX 

ст. Відповідно до мети було сформульовано такі дослідницькі задачі: 

проаналізувати стан наукової розробки теми та її джерельну базу; дослідити 

політику царизму та місцевих органів влади стосовно освіти; дослідити 

особливості системи освіти; дослідити структуру та склад. 

Основною метою царського уряду було використати шкільну систему і 

зміст навчання як знаряддя зміцнення царського режиму і максимальне 

сприяння розвитку в учнів любові до царя, церкви і вітчизни, виховання таких 
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людей, які б могли захищати інтереси царизму і православної віри, для цього 

видавалась низка царських указів. Через початкові і середні заклади освіти 

відбувалася русифікація населення. Діяльність уряду в галузі народної освіти 

знаходилась у прямій залежності від загальної політики царизму і залежала від 

внутрішнього становища у країні. Будь-які зміни політичної ситуації давали 

себе знати і в галузі освіти, справляли на неї відчутний вплив. У 1803-1804 рр. 

було затверджено нову багатоступеневу структуру системи освіти. До неї 

увійшли церковно-народні училища (школи), повітові училища, гімназії, 

університети.  

У 1828 р. прийнято новий Статут про початкові та середні школи, за яким 

закріплювалося існування чотирирівневої системи освіти і проголошувався 

принцип «кожному стану свій рівень освіти»; парафіяльні школи – для нижчих 

станів, повітові училища – для дітей ремісників, купців та інших «міських 

обивателів», гімназії – для дітей дворян і чиновників. Певні зміни зазнала 

середня освіта у 1849-1852 рр., було створено 3 типи гімназій: 1) з двома 

стародавніми мовами; 2) з навчанням природознавства та законодавства; 3) з 

навчанням законодавства. У 1864 р. проголошувався статут середніх шкіл, а 

саме відкриття гімназій класичної і сучасної освіти. У липні тогож року був 

прийнятий статут з початкової освіти, він полягав у тому, що відтепер 

міністерські, земські та приватні навчальні заклади починали співіснувати. 

Також важливою реформую є заснування жіночих гімназій, відміна тілесних 

покарань у школі, а також дозвіл на відкриття нових приватних навчальних 

закладів, вже наприкінці XIX ст. в Україні їх налічувалось 69. У розвитку 

початкової освіти надзвичайно важливу роль відігравали земства. Земські 

установи все наполегливіше стали висувати на перший план питання про 

введення загального навчання. З 1893 до 1897 більше 70% губернських земств 

піднімали це питання, а окремі повітові земства виявляли значну діяльність в 

цьому напрямку. 

У містах та селах відкривалися парафіальні школи при церквах. У місцях, 

де проживали казенні селяни, ці навчальні заклади передавали священикам, а в 

поміщицьких маєтках – поміщикам. Джерелами фінансування були кошти, які 



61 

 

виділяли міські думи, сільські общини, прикази громадської опіки, меценати, 

але держава не виділяла кошти на їхнє утримання. Нажаль, школи перебували у 

жахливому стані, тому під час ревізії у 1820 р. деякі з них не вносили до списку 

працюючих.  

У 1859 р. в Києві вперше в Росії було відкрито жіночу гімназію, яку 

називали Фундуклеївською, назва походить від її засновника, колишнього 

Київського губернатора І. Фундуклея. У ній навчалися діти всіх станів, 

навчання тривало 7 років, це був середній навчальний заклад. Інститут 

шляхетних дівчат у Києві був відкритий у 1838 році. Курс навчання тривав 6 

років, приймали дівчаток віком 10-13 років із дворянських сімей. Головною 

метою навчання було набуття загальних енциклопедичних знань, корисних у 

побуті. Плата за навчання була високою – майже 300 рублів на рік. У 30 – 50-х 

роках в інституті навчалося від 120 до 200 дівчаток. 

У 1907 році був покладений початок нового напряму жіночої вищої 

педагогічної освіти в Україні, який полягав у підготовці вихователів дітей 

дошкільного віку. Товариство Трудової Допомоги для інтелігентних жінок 

заснувало в Києві Фребелівський педагогічний інститут у 1907 році, з 

дворічним терміном навчання «для жінок всіх станів, звані і віросповідань». 

Інститут відкривався за наявності не менш як 25 слухачок. Після його 

закінчення слухачки отримували посвідчення. На навчання приймались особи 

від 16 до 40 років, які мали освіту не менше шести класів гімназії або інших 

навчальних закладів, що за програмою відповідали гімназійному курсу. В 

цілому даний заклад у період 1907 – 1920 рр. здійснив вагомий внесок у справу 

підготовки педагогічних кадрів і поширення жіночої освіти в Україні. Тільки у 

1913-1914 роках його закінчили 89 осіб, що на тлі інших педагогічних закладів 

освіти було досить показовим  

Революційна хвиля 1905 р. змусила уряд вжити заходів, спрямованих на 

задоволення освітніх потреб населення. Опозиціонери відстоювали вимогу 

скасування царських указів 1863 і 1876 рр., введення загальної безплатної й 

обов'язкової освіти, свободу викладання рідною мовою населення в усіх типах 

шкіл. Внаслідок чого Міністерство освіти 20 лютого 1907 р. внесло на розгляд 
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другої Державної Думи законопроект про впровадження загального навчання, 

яке б базувалось на таких принципах: всі діти (хлопчики і дівчатка) віком від 8 

до 11 років повинні пройти курс чотирьохрічної школи; школа має 

обслуговувати населення в районі радіусом не більше 3-х верст; навчання мало 

бути безкоштовним.  

Робота вчителя обмежувалася жорсткими рамками, визначеними 

навчальною програмою та планами. За кожним його словом та рухом було 

встановлено найсуворіший нагляд як шкільного начальства, інспекторів, так і 

попа, урядника та інших. Міністерство народної освіти встановило перелік 

газет та журналів, які могли передплачувати вчителі. При вступі на роботу 

вчитель повинен був надати не тільки документ про освіту, а й довідку про 

«благонадійність» . 

Під впливом соціально-економічних зрушень, що відбувалися в 

Російській імперії у кінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст., особливо після революції 

1905-1907рр. спостерігалось збільшення кількості середніх учбових закладів, 

особливо приватних жіночих гімназій. Відкриваються нові типи середніх шкіл 

– технічні і комерційні училища, учительські семінарії та інститути. Царизм 

усвідомлював, що неосвіченість населення стає гальмом у подальшому 

розвитку країни. Різні навчальні заклади мали різне відомче підпорядкування. 

Наприклад, гімназії, технічні і реальні училища, учительські семінарії та 

інститути тощо були у віданні Міністерства народної освіти. Жіночі гімназії 

перебували під контролем Відомства імператриці Марії, комерційні училища – 

Міністерства промисловості і торгівлі. Церковне православне відомство – 

Святійший Синод – мав у своємі розпорядженні духовні семінарії і єпархіальні 

училища. Результатом відсутності єдиного центру управління середніми 

навчальними закладами країни були різні рівні їх фінансового та матеріального 

забезпечення, неоднакові форми і методи навчально-виховного процесу, різні 

строки навчання тощо .  

Влада проводила цілу низку освітніх реформ, що розпочалися 1802 р. За 

цією реформою замість старих петровських колегій були створені державні 

заклади – міністерства, в тому числі й міністерство народної освіти, до 
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обов’язків якого входило управління загальноосвітніми школами, 

університетами, науковими закладами та видавничою справою. Управління 

освітою здійснювали три установи : міністерство освіти, відомство імператриці 

Марії і Синод, така система діяла до 1917 р. 

Таким чином, система заходів, яку використовував царський уряд у ході 

проведення політики в Україні, полягала у ідейній, політичній та культурній 

маніпуляції, у зміцненні російської національно-політичної переваги на 

етнічних українських землях. . Реформи 60-х pp. дали змогу здобувати освіту 

навіть найнижчим верствам населення в навчальних закладах усіх рівнів. 

Відповідно до «Положення про початкові народні училища», затвердженому 14 

липня 1864 р., запроваджувалася єдина система початкової освіти. Створювати 

початкові школи дозволялося як державним і громадським установам і 

відомства, так і приватним особам, але керівництво навчальним процесом 

покладалося на повітові і губернські шкільні ради, які складалися з царських 

чиновників, представників земств і духовенства. Середня освіта здобувалася в 

класичних і реальних чоловічих і жіночих гімназіях, навчання в яких було 

платним. Навчальна робота в школах здійснювалась на низькому організаційно-

методичному рівні. Не було достатньої матеріальної бази, моральне виховання 

часто зводилось до релігійного. Практикувалося бездумне заучування, 

узаконене було фізичне покарання. Випускники мали низький рівень знань 

навіть з програмних дисциплін — художньої літератури, хімії, фізики, 

математики. У школах працювали недостатньо підготовлені учителі, більшість 

із них не мала вищої, а дехто — й середньої освіти.Право вступу до 

університетів мали лише ті особи, які закінчували класичні гімназії. Під час 

реформування системи освіти було зроблено акцент на поширення писемності 

серед народних мас. Для цього створювалася популярна література, видавалися 

підручники, організовувалися недільні школи для дорослого населення.  
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ЗАСНУВАННЯ І СТРУКТУРА КИЇВСЬКОГО ЦЕРКОВНО -

ІСТОРИЧНОГО ТА АРХЕОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА 

 

На межі XIX-XX ст. Київське Церковно-історичне та археологічне 

товариство представляло собою одне з найперших і найбільших наукових 

установ, яке вивчало історико-культурну спадщину України та займалось її 

збереженням. Проводячи інтенсивну науково-дослідну роботу, члени 

Товариства  зібрали великий масив джерел з історії української Церкви й 

опублікували ряд фундаментальних праць.      
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 Актуальність статті зумовлена недостатнім вивченням Київського 

церковно-історичного та археологічного товариства в сучасній історичній 

науці. Метою статті є дослідження особливостей заснування та структури 

товариства.            

 Усвідомлення основоположного значення пошуку та збереження 

культурних цінностей як самостійної проблеми наукової та громадської ваги 

визначилося наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. У цей час на території 

України, що перебувала в складі Російської імперії, проводилась політика 

русифікації, відбувся тиск на національну культуру, проводилась політика, 

спрямована на знищення етнічної самобутності українського народу. 

Одночасно вирішальну роль у культурному піднесенні відігравала низка 

діючих громадських структур, які вивчали, збирали, охороняли і 

популяризували численні члени київських пам’ятко-охоронних структур. 

Особливістю дій цих структур було глибоке усвідомлення цінності 

вітчизняного історико-культурного надбання.   У Російській імперії 

загалом і Україні зокрема у ХІХ – на початку ХХ ст. функціонували церковно-

археологічні товариства й установи, що займалися охороною пам’яток 

культури. Так, існувало дві групи таких об’єднань: церковно-археологічні 

товариства і церковно-археологічні комітети.   Товариства і комітети 

створювалися з метою збирання місцевих історичних пам’яток і розвитку в 

місцевому суспільстві і особливо у середовищі духівництва і духовних 

вихованців археологічного інтересу і знань. Їх очолював єпархіальний 

преосвященний. За статусом вони були громадськими організаціями, але 

регламентування їхньої діяльності було більш строгим на відміну від інших 

товариств. Форми їхньої діяльності відрізнялися лише за масштабом.  

 Відповідно до статутів, Церковно-археологічні товариства і комітети 

займалися:             

 1) пошуково-охоронною діяльністю, що полягала у виявленні, описі та 

збереженні матеріальних і писемних пам’яток, головним чином монастирів, 

духовних навчальних закладів і єпархіальних установ, а також пам’яток 

архітектури (давніх храмів, каплиць, кладовищ);      
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 2) вивченням церковного життя окремого регіону (опис церковно-

релігійного побуту, місцевих релігійних звичаїв і обрядів);    

 3) пропагандою історико-археологічних знань у середовищі духовенства;

 4) видавничою роботою.         

 Один із найвагоміших внесків у вивченні та збереженні історико-

культурної спадщини України, зробило Церковно-історичне та археологічне 

товариство при Київській духовній академії (далі – КДА).    

 Ідея його створення виникла в кінці 60-х років ХІХ ст., коли за новим 

статутом Академії було дозволено викладання церковної археології як 

самостійної науки. Поряд з цим Академії надавалося право створювати наукові 

товариства для вивчення пам’яток релігії (писемних, архітектурних). Головним 

ініціатором створення при духовних академіях церковно-археологічних музеїв 

та комісій, які б займалися дослідженням та музеєфікацією предметів 

церковного мистецтва, виступив професор Київської академії П. О. Лашкарьов. 

19 травня 1870 р. на засіданні Ради Академії він вперше поставив питання про 

необхідність створення таких установ. Наступного року він разом з 

професорами О. Д. Вороновим та Ф. О. Терновським склав проект статуту 

Церковно-археологічного музею та комісії. Синод затвердив його 31 січня 

1873р., однак робота Товариства розпочалася з осені 1872 р.  Підготовка, 

сам процес утворення Товариства відображені в журналах засідань Ради КДА за                          

1870 - 1871 рр. та у проектах Статуту першої редакції.     

 На цей час бібліотека КДА мала велику колекцію рукописів, стародруків, 

інших пам’яток, зокрема археологічних. Ось чому серед учених Академії 

виникла ідея організувати музей церковної археології. Для вивчення пам’яток 

утворено комісію у складі 32 членів.         

 Період з 1872 по 1881 р. прийнято вважати першим етапом історії 

Церковно-археологічного товариства. Основною його рисою була повна 

підпорядкованість роботи Товариства потребам музею. Спочатку, як відзначив 

С. Заремба, «…товариство займалося винятково вивченням і систематизацією 

рукописних творів, інших пам’яток, які надійшли з академічної бібліотеки до 

музею. Згодом активно почало проводити обстеження, огляди давніх церков, 
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монастирів (і не тільки Києва), вивчення їхніх архівів, пам’яток мистецтва, 

церковного начиння».         

 Після затвердження у серпні 1881 р. нової редакції статуту, 

розпочинається другий етап історії Товариства. Статут комісії та музею при ній 

було представлено на розгляд Святійщого урядового Синоду ще в 1872 р. але 

тільки 10 серпня 1881р. затверджено. Причому Синод замінив назву «Комісія» 

на «Товариство», надавши, крім того, йому незалежність від Академії. За 

Статутом Товариство створювалася для «Для вченої розробки церковної 

археології, а також у справі збереження для науки старожитностей церковних і 

розвитку релігійно-естетичного смаку при КДА існувати Церковно-

археологічному товариству і Церковно-археологічному музею». Товариство 

знаходилося під патронатом київського митрополита. Складалося воно з 

голови, почесних членів, дійсних членів і членів- кореспондентів. До складу 

Товариства входили не тільки представники духовенства (архімандрити, 

єпископи, тощо), але й відомі вчені. Основу ж становили викладачі КДА. 

 Статут другої редакції прикметний тим, що він дав поштовх розвитку 

науково-теоретичної діяльності Товариства, яка стала пріоритетною по 

відношенню до музейної справи.        

 Головою Товариства, як правило, був ректор КДА. З 1882 р. і до його 

ліквідації незмінним секретарем і завідуючим музею Товариства був відомий 

вчений, заслужений ординарний професор КДА, член-кореспондент 

Петроградської академії наук (з 1918р.) Микола Петров.     

 З 1870 р. він викладав у КДА. Водночас з 1907 р. був членом 

Українського наукового товариства в Києві, з 27 вересня 1909 р. – почесним 

членом Київського відділу Російського військо-історичного товариства. 

Микола Петров є автором багатьох наукових праць з пам’яткознавства, зокрема 

археології, етнографії, музеєзнавства, бібліографії, мистецтва.   

 Помічником секретаря Товариства працював доцент КДА 

В.Д. Прилуцький, заступником завідуючого музеєм – професор академії 

С.А. Пісоцький, скарбником – професор академії А.В. Розов ( з 1873 р). 

 Серед почесних членів Товариства були архімандрити, архієпископи, 
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єпископи, протоієреї з Києва, Харкова, Одеси, Херсона, Казані, Варшави, Відня 

і навіть архієпископ Алеутський і північно-американський Платон. Почесним 

членом Товариства був академік, голова Товариства історії та старожитностей 

при Московському університеті В.О. Ключевський (з 1899 р.), академік, 

директор Публічної бібліотеки в Москві А. Ф. Бичков, професор Київського 

університету Т. Д. Флоринський та ін.       

 Членами Товариства були професори КДА С.Т. Голубєв, В. З. Завітневич, 

батько відомого письменника М.О. Булгакова, професори Київського 

університету В. Б. Антонович, М. П. Дашкевич, І. О. Сікорський, Харківського 

університету Д. І. Багалій.         

 З 1881 р. Товариство влаштовувало щомісячні читання наукових 

рефератів не лише з церковної історії, а й в інших галузях академічної науки, 

що викликало необхідність внесення змін до статуту та назви товариства. 

Члени Товариства регулярно проводять дослідження пам’яток, беруть участь у 

відновленні давніх київських храмів.        

 Наприкінці 1890-х рр. керівництво Академії вирішило розширити межі 

діяльності Товариства. Новий статут набув чинності у 1901 р., й відтоді воно 

отримало назву – Церковно-історичне та археологічне товариство з метою 

поширення науково-теоретичної діяльності на історичну науку та богослов’я. 

На це вказує один із параграфів Статуту, яким встановлювалось обов’язкове 

читання  відповідних рефератів на засіданнях Товариства. Музей ставав 

допоміжною установою при Церковно-історичному та археологічному 

товаристві для наукових досліджень його членів. Відповідно змістилося і поле 

його наукової діяльності: археологія відсувається на другий план, а замість неї 

чільне місце займає церковна історія. Так розпочався третій період в історії 

Товариства. Відтепер основна увага приділяється розробці науково-

теоретичних питань.           

 В роки Першої світової війни робота товариства занепадає: зменшується 

кількість засідань, через фінансову нестабільність припиняється друкування 

його видань. За радянської влади, у 1920 р., товариство разом із Духовною 

академією було ліквідовано, а колекція Церковно-археологічного музею 
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потрапила до Музею культів і побуту, організовано на території Києво-

Печерської лаври.         

 Таким чинoм, Київcьке Церкoвнo-icтoричне та археoлoгiчне тoвариcтвo в 

прoцеci рoзвитку прoйшлo не один етап. Такий винсновок можна зробити 

дивлячись на кількість cтатутів. Зoкрема, спочатку у 1872 – 1881 рр. характерна 

пoвна пiдпoрядкoванicть рoбoти тoвариcтва пoтребам музею, наукoва 

дiяльнicть мала практичний характер i пoлягала в дocлiдженнi пам’ятoк 

давнини з метoю пoшуку музейних екcпoнатiв. Надалі у 1881 - 1901 рр. 

незрiвняннo бiльшoї уваги придiляєтьcя теoретичнiй рoбoтi (запрoваджуєтьcя 

читання рефератiв, запoчаткoванo видавничу дiяльнicть). В останні роки 

існування товариства археoлoгiя вiдcуваєтьcя на другий план, як і робота зі 

збереження нерухомих пам’яток не набула загальноукраїнського масштабу, а 

замicть неї на передній план виходить церкoвна icтoрiя, більше уваги 

приділялося науковому вивченню й опису об’єктів культурної спадщини.  
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ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ МІСТ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 

НАПЕРЕДОДНІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

Об’єктивне висвітлення історії Першої світової війни неможливе без 

ґрунтовного вивчення соціально-економічних передумов цієї вселенської 

катастрофи, полум’я якої поглинуло мільйони людських життів та обпекло 

і скалічило долі переважної більшості українців. Історики продовжують 

аналіз причин і наслідків війни у контексті світового історичного розвитку. 

Якщо самій війні та її різноманітним чинникам у працях переважної 

більшості авторів приділено значну увагу, то питання добробуту й 

матеріального становища населення міст Правобережжя напередодні 

війни, як правило, майже не розглядалися. 

В роботі використані дослідження Молчанова В. Б. «Добробут 

населення міст Правобережної України напередодні війни», та 

«Матеріальне становище населення губернських центрів Правобережної 

України напередодні Першої Світової війни». 

Мета та завдання: визначення рівня доходів різних верств населення 

та кількісних показників матеріального забезпечення жителів міст 

Правобережної України напередодні Першої Світової війни.   

На початку XX ст. Україна була одним із найбільших світових 

виробників і експортерів хліба. Щорічний обсяг виробництва чотирьох 

головних зернових культур – пшениці, жита, ячменю і вівса – перевищував 

34 пуди на душу населення. За цим показником Україна знаходилась на 

чільному місці серед європейських країн –  виробників хліба. Крім того, їй 

належало важливе місце у виробництві цукру, забезпеченні населення 

продуктами тваринництва, олією, овочами, фруктами тощо. Головним 

чинником доволі високих показників загального економічного зростання 

та поліпшення добробуту населення в губерніях підросійської України 
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напередодні війни було проведення аграрної реформи, зініційованої 

Петром Столипіним. 

Останній передвоєнний 1913 р. став піком піднесення економічної 

могутності імперії Романових, адже саме в цей період країна вийшла на 

перші місця в світовому економічному розвитку за переважною більшістю 

показників.  

Загалом у науковій літературі матеріальне становище людей 

пов’язують із поняттям добробуту, яке визначається як соціально-

економічна категорія, котра характеризує ступінь задоволення фізичних, 

духовних та соціальних потреб людей. Він передбачає не лише 

задоволення потреб фізичного життя, а й тих, що породжуються певними 

суспільними умовами, в яких люди перебувають і виховуються. В цілому 

добробут визначається, з одного боку, ступенем розвитку самих потреб 

населення, з іншого – кількістю та якістю життєвих благ і послуг, які 

використовуються для його задоволення. Він виражається системою 

якісних та кількісних показників: загальним обсягом споживання благ, 

реальними доходами населення, рівнем споживання продовольчих і 

непродовольчих товарів і послуг, житловими умовами, розвитком освіти, 

охорони здоров’я, культури тощо. 

Аналізуючи соціальну структуру населення міст Правобережжя, що 

найвищий рівень доходів (від 15 до 72 тис. руб. на рік) мали представники 

вищої адміністрації з числа акціонерів, яких нараховувалося на кожному 

підприємстві від 5 до 10 осіб. 

Набагато більшим у кількісному відношенні був середній клас з 

річним доходом від 1 до 10  тис. руб. на рік. Такий рівень доходів мав 

офіцерський склад, вищі чиновники та духовенство, середні власники 

нерухомості та невеликі торгівці. Найбільше таких осіб нараховувалось у 

Київській губернії, а найменше –  на Волині. Загалом структура торгово-

промислової буржуазії губернських міст Правобережної України 

характеризувалася помітним переважанням середньої її групи, питома вага 

якої, становила 94,7 % від загальної кількості підприємців. 
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Нижчу соціальну верству складали робітники – промислові робітники, 

кустарі, поденники. їх кількісний склад залежав від урожайності 

сільськогосподарських культур, адже в неврожайні роки до міст на 

заробітки приходило набагато більше селян і, щоб прогодуватися, вони 

суттєво поповнювали ряди робітництва. Загалом напередодні Першої 

світової війни середньорічна  заробітна плата в українського фабрично-

заводського робітника мала стійку тенденцію до зростання і збільшилася з 

215 руб. 06 коп. у 1904 р. до 241 руб. 09 коп. у 1913 р., тобто на 12%. 

Досліджуючи сферу споживання різноманітних товарів і послуг, слід 

акцентувати увагу на порядку задоволення різноманітних потреб людини. 

На першому місці, поза будь-яким сумнівом, є споживання харчових 

продуктів і напоїв. Найбагатші люди харчувались удома, де страви для них 

готували власні кухарі з найкращих продуктів, а також у ресторанах 

вищого класу. Переважна частина середнього класу харчувалась також 

удома (страви для них готували домогосподарки), а також у трактирах та 

інших закладах громадського харчування; незаможні міщани — за місцем 

проживання, готуючи їжу самотужки. Дехто знімав квартиру разом «зі 

столом» або користувався «домашніми обідами» в домогосподарок. 

 

Таблиця 1. Обсяг середньодобового споживання харчових продуктів 

міщанином у Російській імперії на початку XX ст. 

Продукти Вел

ичина 

добового 

споживан

ня, г 

Продукти Ве

личина 

добового 

спожива

ння, г 

Хлібопрод

укти 

807,

5 

Цукор 64 

Картопля 333,

6 

М’ясо 20

5 
Овочі та 

фрукти 

121,

4 

Риба 34,

3 
Олія 22,8 Всього 

м’ясних 

продуктів 

24

0 
Молоко і 

молочні 

продукти 

287,

9 

Яйця 23,

8 З таблиці видно, що переважну частину їжі міщан становили продукти 

рослинного походження. Порівняно з ними частка продуктів тваринного 

походження була майже вдвічі меншою. Значне місце у харчуванні 

займали молочні продукти, які становили майже третину раціону. 

Важливим фактом, який свідчить про купівельну спроможність 

громадян, є ціни на основні харчові продукти напередодні війни (табл. 2). 
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Таблиця 2. Ціни на основні харчові продукти на Україні напередодні Першої 

світової війни  

Назв

а товару 

О

дин

иця 

в

иміру 

Ц

іна в 

руб. 

Назв

а товару 

О

диниц

я 

в

иміру 

Ц

іна в 

руб. 
Мук

а житня 

к

г 

0,

07 

Кру

па гречана 

п

уд 

2 

Пшо

но 

к

г 

0,

09 

Мед п

уд 

7

,5 
Яло

вичина 

к

г 

0,

34 

Греч

ка 

к

г 

0

,11 
Олія к

г 

0,

5 

Горо

х 

к

г 

0

,08 
Риба 

солона 

к

г 

0,

45 

Сало 

свиняче 

к

г 

0

,6 
Циб

уля 

к

г 

0,

05 

Цук

ор 

к

г 

0

,35 
Сол

од 

к

г 

0,

15 

Булк

и 

к

г 

0

,17 
Ман

на крупа 

к

г 

0,

17 

Гірч

иця 

к

г 

1

,25 
Сало 

внутрішнє 

к

г 

0,

62 

Пере

ць 

к

г 

0

,62 
Мас

ло 

вершкове 

к

г 

1,

27 

Чор

нослив 

к

г 

0

,37 
Сир к

г 

0,

22 

Риба 

свіжа 

к

г 

0

,75 
Сви

нина 

к

г 

0,

32 

Ковб

аса з 

шинки 

к

г 

0

,62 
Мол

око 

в

ідро 

1,

2 

Огір

ки 

1

 сотня 

1

,4 
Теля

тина 

к

г 

0,

3 

Ікра 

щуча 

к

г 

0

,62 
Мас

лини 

к

г 

0,

75 

Мал

ина 

к

г 

1

,25 
Гуск

а 

1

 шт. 

1,

2 

Хліі

б житній 

к

г 

0

,07 
Ябл

ука 

1

 шт. 

0,

01 

Родз

инки 

к

г 

0

,35 
Цит

рини 

1

 шт. 

0,

05 

Шин

ка 

к

г 

0

,62 
Заєц

ь 

1

 шт. 

0,

5 

Мак к

г 

0

,35 
Качк

а 

1

 шт. 

0,

6 

Том

ати 

к

г 

0

,14 
Кур

ка 

1

 шт. 

0,

85 

Кара

сі 

к

г 

0

,6 
Пом

аранчі 

1

 шт. 

0,

1 

Щук

а 

к

г 

0

,6 
Гру

ші 

1

 шт. 

0,

02 

Ковб

аса 

к

г 

0

,57 
Хліб 

білий 

к

г 

0,

09 

Яйц

я курячі 

1

 сотня 

4 

 

Як видно з таблиці, ціни на переважну більшість продуктів були 

помірними. 

До харчового раціону населення входили також напої — 

безалкогольні, сла-боалкогольні та алкогольні. Робітники, які перебували 

на артільному харчуванні, вживали чай тричі на день. Місячною нормою 

споживання для них було 100-200 г чаю та 800 г цукру на одну особу. 

Крім харчових продуктів, важливим показником добробуту є 

використання одягу та взуття. Напередодні війни в побуті міщан дедалі 

більше утверджувались готові фабричні вироби. Загалом по Російській 

імперії у 1913 р. на душу населення було випущено 13,4 м тканини. Ціни 

на текстиль були помірними. Приміром, у Житомирі в 1912 р. аршин сукна 

коштував 2-3 руб., а аршин бумазеї – 20-30 коп. 

Військовим, поліції та пожежникам видавали взуття, уніформу або 

тканини безкоштовно. Командування приділяло значну увагу 



74 

 

забезпеченню своїх службовців цими предметами. Загалом витрати на одяг 

становили незначну частку бюджетів міщан. Так, у 1913 р. київський 

робітник витрачав на одяг близько 13,9% свого річного бюджету, а 

сімейний учитель – 15%. 

Важливою потребою в загальній шкалі добробуту є житлове забезпечення. 

Найбагатші люди проживали в одно- та двоповерхових особняках або у 

великих вишуканих квартирах. На літо сім’ї заможних міщан виїжджали 

відпочивати на дачі, що були їхньою приватною власністю або 

орендувались. Держслужбовці на житло отримували додаткові грошові 

виплати. 

Аналогічні пільги мали службовці цукрових заводів Правобережжя. 

Власники підприємств забезпечували їх не тільки квартирами, а й 

опаленням та освітленням. 

У сфері оренди житла і власники квартир, і квартиронаймачі 

створювали свої громадські організації. Ринок житла набирав щодалі 

більш цивілізованих форм. Для найбідніших міщан відомий благодійник 

М. Терещенко заснував у 1908 р. безкоштовні квартири. Завдяки відомому 

київському громадському діячеві О. Мікуліну в Києві споруджувалось 

дешеве житло для робітників37. Але, незважаючи на ці благодійні акції, 

дешевого житла катастрофічно не вистачало. Так, за даними Г. Наумова, 

щорічні витрати робітника на оренду житла становили приблизно 20-30 % 

його бюджету. Поступово, в процесі економічного розвитку, втілювались у 

життя такі комунальні зручності, як водогін, каналізація, електричне 

освітлення, телефон тощо. 

У цілому ж забезпечення міщан житлом було недосконалим через 

його високу вартість і відсутність державної політики в галузі житлового 

забезпечення робітників. Не такими інтенсивними, в міру задоволення, але 

не менш важливими були культурні, духовні й інформаційні потреби.  

Напередодні війни населення міст відвідувало театри, сінематографи, 

громадські парки, мало можливість навчатися в різноманітних освітніх 

закладах. Інформаційні потреби задовольняли за допомогою книг, 
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періодичних видань і газет. 

Підсумуємо, матеріальне становище й добробут населення міст 

Правобережжя напередодні Першої світової війни, безперечно, були 

досить високими, та все ж їх не можна вважати досконалими. Разом з тим 

завдяки розвитку ринкових відносин і відповідним заходам державної 

політики вони мали сталу тенденцію до значного поліпшення. Після 

початку війни матеріальне становище мешканців міст почало швидко 

погіршуватись, а добробут – занепадати. 
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ІДЕЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В РОБОТАХ 

ЛІДЕРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ В БЕРЕЗНІ – 

КВІТНІ 1917 Р. 

 

Однією з найвизначніших і найцікавіших сторінок української історії є 

період Української Центральної ради (далі – УЦР). Історіографічний аспект 

проблеми є достатньо вивченим історичною наукою. Однак постановка 

дослідження ідеї українського державотворення революційних провідників 

перебувала у полі конкретно–історичного аналізу й уточненого відтворення 

реалій березня – квітня 1917 року. 
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2017 рік – річниця української революції. Тому дослідження ідей лідерів 

УЦР є дуже вагомим кроком для осягнення значення цього періоду в історії 

України. 

Актуальність дослідження обумовлена,  тим, що тема розкриває  

реалізацію державотворчої політки Української Центральної Ради в березні – 

квітні 1917 року в роботах її лідерів. 

Метою  роботи був аналіз основних ідей у працях М. Грушевського та С. 

Єфремова, у яких висвітлені ідеї державотворення в березні – квітні 1917 року. 

При дослідженні теми ідей українського державотворення важливо 

з’ясувати основні думки діячів першого українського парламенту щодо 

розбудови державних інститутів. Зокрема варто згадати працю Михайла 

Грушевського «Хто такі українці, і чого вони хочуть», де автор висвітлює 

історію України, аналізує саму назву «українці» та виводить аргументи з 

приводу суспільно-політичного ладу для України. Наступною працею є «Якої 

ми хочемо автономії та федерації», де автор розмірковує над поняттями 

«автономія» та «федерація».  Також  використовувалися статті Сергія 

Єфремова, які сам автор публікував у періодичних виданнях, і в яких наводить 

власну точку зору з приводу революції та УЦР. 

На думку автора, праці Михайла Грушевського «Хто такі українці, і чого 

вони хочуть» та «Якої ми хочемо автономії та федерації»  є основоположними 

для осмислення його ідей про державотворення.  

Михайло Грушевський  вважав, що Російська імперія пройде революцію і 

стане демократичною країною, де Україна буде автономією. «Широка 

автономія України з державними правами українського народу в федеративній 

зв'язку – се та програма даного моменту, від котрої не може бути уступлення 

назад» [7, с. 99- 100]. 

  Лідери українського національного руху сформулювали вимоги 

створення автономної України у складі федеративної російської республіки. 

 «Українці хочуть, щоб з українських земель Російської держави (бо про 

них говоримо поки що, не зачіпаючи іншого питання – об’єднання всіх 
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українських земель) була утворена одна область, одна національна територія». 

[1] 

 Тобто він вважав, що Україна в федерації з Росією матиме великі права, 

буде рівність і виборна влада. Про це він пише в брошурі «Який повинен бути 

той новий лад, котрогось хочуть українці?». М. Грушевський прагматично 

вважає що створена Центральна Рада була «задля осягнення широкої 

національно-територіальної автономії в Російській федеративній республіці» [8, 

543]. 

Уже 3 березня 1917 р., з ініціативи Товариства українських поступовців 

(ТУП) у київському клубі «Родина» було утворено Центральну Раду.  

5 березня з'явилося невелике повідомлення в газеті «Киевская мысль», з 

якого випливало те, що 4 березня на зборах всі присутні українські організації, 

включаючи молодіжні, об'єднуватися і ввійшли до складу комітету Центральної 

Ради [10]. Також повідомлялося про надсилання вітальної телеграми голові 

Тимчасового уряду з висловлюванням сподівань, що у вільній Росії, будуть 

задоволені права українського народу. З цього випливає те, що вже тоді 

українські революціонери заявляли про створення українського політичного 

центру і про вільний розвиток України.  

 В газеті «Киевская мысль» від 6 березня 1917 року говорилося про 

«робота по вопросам о поддержке нового российского правительства». Навіть 

наводилася телеграма УЦР до міністра юстиції А.Ф. Керченського про «захист 

справедливих вимог українського народу» [11]. Автором цієї телеграми є 

Сергій Єфремов  –  один з перших, хто почав творити українську модерну 

публіцистику. Саме йому належить близько 800 статей, які він опубліковував в 

періодичних виданнях.  

Але як на місцях так і в Києві відчувався брак фахівців, тому в першому 

випуску «Вістей Центральної Ради» було поміщено відозву до українців поза 

межами України, де їх закликали допомогти будувати Україну [15]. 

В газеті «Киевская мысль» від 14 березня 1917 року говориться про 

рішення «о соединении всех украинских земель и присоединении к свободной 
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федеративной России», від 15 березня 1917 року «Да здравствует федеративная 

демократическая республика» [12;13]. 

 Сергій Єфремов у своїх статтях закликав українців підпирати новий 

державний лад, бо «він несе волю Україні і що більша наша участь у ньому, то 

ширших прав собі здобудемо.  Всі прихильники нового ладу мають перейти до 

ідеї федеративної республіки, що забезпечила б автономію і вільний розвиток 

усім народам і краям держави.» [2;3, 2]. 

 Навіть з цієї невеликої цитати можливо помітити, що погляди Михайла 

Грушевського та Сергія Єфремова про устрій України майже не відрізнялися.  

Оскільки на той час ніхто не міг усвідомити, що робити зараз після повалення 

царизму, відділення від Росії не розглядалося ще й тому, що на момент початку 

революції продовжувалась Перша світова війна.  

 У  передреволюційний час Сергій Єфремов входив до Української 

демократично-радикальної партії (далі – УДРП), яка була побудована на 

принципах парламентаризму й федералізму: Україна мала здобути в рамках 

конституції Росії широку автономію. УДРП з 1908 р. по 1917 р. постала під 

назвою Товариство українських поступовців (далі – ТУП).  

Михайло Грушевський  у передреволюційний час був членом Української 

Національно-Демократичної партії (далі – УНДП). У своїй програмі партія 

ставила завдання здобуття культурної, економічної та політичної самостійності 

українського народу. З 1908 року входив до ТУПу. 

Сергій Єфремов у статті «До питання про автономію» складає проект 

статуту автономії. «Неподільна автономна частина держави Російської і в своїх 

внутрішніх справах сама порядкує спеціальними установами на підставі своїх 

місцевих законів» [4]. 

Найважливішою подією початку української революції був 

Всеукраїнський національний конгрес. Перше повідомлення про скликання 

з'їзду було опубліковано 19 березня 1917 року у газеті «Вісти з Української 

Центральної Ради». 28 березня у газеті «Киевская мысль» були оприлюднені 

програма з'їзду та інструкція про вибори до нього, розроблені Михайлом 

Грушевським. З'їзд призначили на Великодні свята  –  6, 7, 8 квітня. Лідери 
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Центральної Ради мали намір провести з'їзд на принципах територіального 

представництва за участю всіх регіонів України, щоби перетворити організацію 

на загальноукраїнську. 

У своїй статті «На Всеукраїнський з'їзд», опублікованій 29 березня 1917 

року, Михайло Грушевський помістив заклик до українців і неукраїнців «всіх 

областей, країв і закутків нашої національної території, що стоять на 

українській політичній платформі», взяти активну участь в його роботі, яка 

сприятиме успішному виконанню покладених на нього сподівань. Автор 

наголошував: «Центральне завдання з'їзду  – завершити нашу організацію. 

Центральна Рада, створена у Києві з представників усіх київських верств і 

доповнена делегатами організацій … З'їзд має дати йому останню форму, 

вибрати його в постійнім уже складі … одним словом, привести в систему і 

порядок всеукраїнську національну організацію» [9, с.145]. 

Активність делегатів можна схарактеризувати як бурхливу — протягом 

трьох днів відбулося понад 200 публічних виступів. Тим не менш, гасла 

«Україна для українців» та «Самостійна Україна» вважалися небезпечними, 

«Українська автономія в федеративній Російській республіці» — найбільш 

популярними. 

З'їзд ухвалив у перший день роботи: «З'їзд визнає необхідним, щоби в тих 

країнах Федеративної Російської Республіки, в яких український народ складає 

меншість людности, українському народові будуть забезпечені права меншости 

на таких же умовах, на яких на Україні забезпечуються права меншости 

неукраїнців» [14]. 

Газети урочисто описували другий день зборів, як «день незабутньо 

величного братання представників мало не всіх народів Росії», в якому 

«одбився настрій всіх недержавних народів, які прагнуть здобути волю». 

Вибори Голови УЦР розпочалися з овацій: «Маємо голову», «Батько 

Грушевський наш голова». Головою УЦР Михайло Грушевський, був обраний 

практично одностайно. Заступниками Голови було обрано Володимира 

Винниченка і Сергія Єфремова. 
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  Відомо, що Національний конгрес став завершальною ланкою на етапі 

державотворення.  Він продемонстрував Тимчасовому уряду серйозність 

української революції. Він відіграв важливу роль у піднесенні авторитету 

Центральної Ради, перетворення її на  центр політичного життя.  

Сергій Єфремов у статті «Початок нової доби», де особливу увагу 

заслуговує «привітання од офіціальних установ та од російських партійних 

організацій». Та «йти до здобуття автономії України в федеративній республіці 

російській» [5]. 

На початковому етапі української революції було сформовано 

представницький орган. Михайло Грушевський та Сергій Єфремов, як лідери 

УЦР справді боролися за автономію для України. 

Очільники Центральної Ради вважали федералізм найбільш доцільною й 

ефективною системою управління в державах великих розмірів, одним з засобів 

долання бюрократичного централізму і формою соціалістичної державності.   

У підсумку – федералістські ідеї М. Грушевського та С. Єфремова, що 

мали значний вплив на українську політичну еліту, зіграли вирішальну роль у 

боротьбі за автономію в березні – квітні 1917 року.   Автономно-федералістські 

погляди Михайла Грушевського ґрунтувались на твердому переконанні, що 

автономія України базується на чесній, справедливій федерації з Росією.  

Автономно-федералістські погляди проглядалися з боку України, оскільки 

Росія не виявляла бажання про федералізм з УЦР. 

Отже, ідеї М. Грушевського та С. Єфремова лежали в основі ідеології та 

діяльності Центральної Ради, визначали тенденції українського революційного 

процесу. Центральна Рада реалізовувала федералістичну ідею, підготувавши 

підстави для української державності. Погляди лідерів в цей час залишалися не 

лише суто теоретичними, а й отримали змогу розвиватися та наповнюватися 

новим баченням в процесі діяльності  Центральної Ради.    
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ДРУГИЙ ЗИМОВИЙ ПОХІД АРМІЇ УНР У КОНТЕКСТІ  

УКРАЇНСЬКО – ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН 1920 – 1921 РР. 

 

Актуальність. Україно-польський аспект є важливим у дослідженні 

Другого Зимового походу. У міжвоєнний час Польща позначилася  активними 

кроками у східному напрямку зовнішньої політики, в тому числі відносно 

українського питання. Слід зазначити, що як в українській, так і в польській 

історіографії зазначена проблема ще не знайшла належного висвітлення.  

Аналіз наукових досліджень.  Дослідження процесу формування 

українсько-польських відносин розпочались ще у міжвоєнний період. У зв’язку 
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з тим що українське питання було об’єктом гострої міжнаціональної та 

ідеологічної боротьби, українські науковці та політичні діячі, наприклад С. 

Томашівський і М. Лозинський, у своїх працях обґрунтовували розв’язання 

проблем з правом українського народу на самовизначення. Проблема 

українсько-польських стосунків знайшла своє відображення у працях 

українських істориків І.  Срібняка, О. Ковальчука, Т. Зарецької, В. Солдатенка, 

Д. Вєдєнєєва, В. Соловйової, М. Литвина, О. Красівського.  

Недостатньо вивчені аспекти: в українській і в польській історіографії 

зазначена проблема ще не знайшла належного висвітлення. Лише за часів СРСР 

її побіжно вивчали в межах радянсько-польських стосунків. Залишається 

недостатньо досліджена історія українськопольського співжиття в часи 

української національної революції.  

Мета: з’ясувати роль Польщі у Другому зимовому поході. У 

зовнішньополітичних акціях уряду УНР виразно окреслюються  три  

найважливіші  напрямки.  Це  відносини  з  країнами  Антанти,  Польщею  й  

Радянською  Росією.  Саме  навколо  них  розгорталася гостра боротьба, від якої 

в кінцевому підсумку залежало існування УНР. Від перших днів існування 

Директорії УНР її керівництво усвідомлювало необхідність порозуміння з 

Польщею, оскільки радянська Росія розпочала агресію проти України. 

До здобуття незалежності в Польщі виробилось дві основні концепції 

національної політики. Перша з них, сформульована національними 

демократами, передбачала підпорядкування непольських політичній,  

культурній  і економічній домінації поляків. 

На початку 1920-х рр. політика національної асиміляції, яку проводили 

польські  уряди  показала  свою  неспроможність,  призвівши  до  різкого 

загострення стосунків між українцями і поляками. Питання  про  Варшавський  

договір  між  С.  Петлюрою  і  Ю.  Пілсудським посідає значне місце в 

історіографії. Слід визнати, що Варшавський договір був і залишається  

предметом  найсуперечливіших  оцінок  в  історіографії,  а  також найбільш 

вразливим аргументом в оцінках діяльності С. Петлюри.  
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З одного боку Варшавська угода була прорахунком у зовнішній політиці 

Української Народної Республіки. Проблеми,  пов’язані  з  Варшавським  

договором  та  українсько-польськими відносинами, більш прихильно до 

Петлюри розглядалися у працях Ф. Крушинського, І. Мазепи, М. Стахіва.  

З метою поширення дипломатичної присутності України в країнах світу та 

активізації діяльності відомства на початку 1920 року було реорганізовано 

Департамент іноземних зносин. Зовнішньополітичне відомство УНР 

намагалося не лише зберегти свої представництва за кордоном, а й засновувати 

нові. Водночас уряд УНР, Головний отаман С.  Петлюра та Міністерство 

закордонних справ продовжували наполегливу дипломатичну діяльність з 

метою укладення договору з Польщею та з її допомогою визволити Україну. 

Внутрішніми факторами, які загальмували українськопольські переговори 

до весни 1920 року були, перш за все, протиріччя між політичними таборами. 

26 березня С. Петлюра зібрав широку нараду вищого складу армії для 

обговорення проблеми розбудови українського війська за європейським 

зразком. Створено Вищу Військову Раду, затверджено штати Військового 

міністерства.  

Статті договору, підписаного 21 квітня 1920 року міністрами закордонних 

справ України і Польщі А. Лівицьким та Я. Домбським, зазначали: Військова 

конвенція, підписана 24 квітня 1920 року генералом В. Сінклером містила 

статті, в яких викладалися аспекти спільних військових операцій на 

Правобережній Україні з метою визволення її від більшовиків, передбачалося 

продовження формування українських військових частин на території Польщі.  

Польський уряд має намір підтримати національний український рух, щоб 

створити самостійну українську державу і таким шляхом значно послабити 

Росію. Провідною ідеєю утворення самостійної України є утворення бар’єра 

між Польщею і Росією та перехід України під польський вплив і забезпечення. 

Але в результаті відомої Варшавської битви 14-17 серпня і поразки військ 

Тухачевського на фронті стався перелом Червоної армії під ударами 

польськоукраїнського війська. Польщі були запропоновано анулювати угоди з 
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УНР, не утримувати на своїй території її війська та інші, які означали повну її 

капітуляцію. 

Це було грубим порушенням статті 4ї Варшавського договору Ризький 

мирний договір між Польщею та РСФРР був підписаний 18 березня 1921 року. 

За ним припинялись бойові дії, анулювався Варшавський договір 1920 року між 

Польщею та УНР, встановлювався кордон (до Польщі відійшли Західна 

Україна й Західна Білорусія.  

Для України Ризький договір та закінчення польськорадянської війни 

позначили завершення поразкою національновизвольних змагань 1917-1921 

рр. Для поляків після підписання Ризького договору необхідність утримання 

Армії УНР відпала, тим більше що серед її вояків виникли антипольські 

настрої. Окрім того, Росія вимагала розформувати українські військові частини 

й, згідно домовленостей, надсилала до таборів у Польщі спеціальні 

репатріаційні комісії. 

Висновки. Україно-польський аспект важливий в контексті визвольних 

змагань і потребує подальшого дослідження. Українське питання залишається 

об’єктом гострої міжнаціональної та ідеологічної боротьби. 
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РАДЯНСЬКА РИТУАЛІСТИКА ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІНА СПЕЦИФІКА НА 

ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕНОЇ УКРАЇНИ У 1920-Х РР.  

 

Майже 100 років відокремлює нас від подій жовтня 1917 р., коли 

внаслідок більшовицького перевороту в Росії сталася не просто зміна правлячої 

верхівки, а відбулися події, які мали справді історичне значення для усіх частин 

колишньої Російської імперії. Новий ліворадикальний (висловлюючись 

сучасною політичною термінологією) режим взяв курс на кардинальний 

переустрій усього суспільного життя, включаючи при цьому його духовний 

сегмент, до якого належить і сфера свят. Здобувши у ході запеклої 

Громадянської війни владу на більшій території України, більшовики вдалися 

до викорінення старих порядків і активного насадження власного 

революційного світогляду. При цьому значна увага приділялася знеціненню і 

ліквідації дореволюційних знаменних дат і формуванню власної комуністичної 

обрядовості, важливою складовою якої стали свята.    

 Вищевикладене питання, звичайно, потребує неупередженого наукового 

дослідження, оскільки є актуальним історичним прикладом революційних змін 

у повсякденній культурі населення певної країни. Тим більшої важливості воно 

набуває у контексті процесів декомунізації культурної сфери нашої держави, 

звільнення свідомості громадян від ціннісних атавізмів радянської доби. 

. Вивчення радянських свят, звісно, не є новим явищем для історичної 

науки, оскільки традиційно викликало інтерес дослідників як у самому СРСР, 

так і за його межами. Спроби наукового обґрунтування «класової», «соціально-
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мобілізаційної» ролі нового «революційного календаря» розпочалися відразу ж 

із впровадженням нових комуністичних свят, тобто вже у 1917 р. [9]. 

Практично кожні зміни у законодавстві СРСР про працю та свята 

супроводжувалися відповідною реакцією у радянських науковців.  

У подальшому так звана «червона обрядовість» знайшла своє 

відображення у працях і публікаціях В. Воловика, Т. Гаєвської, Д. Генкіна, Б. 

Глана, В. Довбуша, М. Заковича, В. Зоц, Ю. Каганова, А. Коновича, А. Мазаєва, 

Шт. Плаггенборга, М. Рольфа, В. Руднєва, Л. Тульцевої С. Шаповалова та 

інших учених.  

Звичайно, що сучасні дослідження мають бути спрямовані не лише на 

перерахування емпіричних фактів минулого, які стосувалися перших 

радянських свят, а на глибинний аналіз їх функціонального призначення, в 

основі якого знаходилося конструювання нових ціннісних пріоритетів 

суспільства.   

 Виходячи із вказаного, метою статті є розгляд радянської ритуалістики на 

теренах Південної України у 1920-х рр., як прикладу одного з найбільш етнічно 

забарвлених  територій УСРР та регіону, котрому притаманна посилена 

традиційність культурного устрою . 

 Хронологічними рамками наукової розвідки обраний період 1917  1928 

рр. Нижня межа цих рамок закономірно обумовлена подіями більшовицького 

перевороту 25 жовтня (7 листопада за новим стилем) 1917 р., а верхня – 

остаточним видаленням з переліку офіційних вихідних днів у СРСР релігійних 

свят (1928 р.). 

Свята, які були важливою складовою «революційного календаря» 

більшовиків, відігравали вагому роль в пануючій у СРСР комуністичній 

ідеології.  Радянська влада із перших днів свого існування взяла рішучий курс 

на викорінення ціннісних пріоритетів минулого і насаджування ідеалів 

«свободи, рівності й братерства» (у розумінні партії В. Леніна).  

Радянська влада із перших днів свого існування взяла рішучий курс на 

викорінення ціннісних пріоритетів минулого і насаджування ідеалів «свободи, 
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рівності й братерства» (у розумінні партії В.Леніна). Оскільки із 

консервативним політичним устроєм Російської імперії було покінчено ще на 

початку 1917 р., а інституції нової «демократичної Росії» так і не встигли 

остаточно сформуватися, будучи поваленими жовтневим переворотом, новий  

режим фактично отримав змогу розпочати культурну політику «з чистого 

аркушу». Водночас за певний взірець, бралася політика революціонерів у 

Франції кінця ХVІІІ ст. 

Одним із пріоритетів ідеологічної політики більшовиків (як і їх ідейних 

попередників часів Французької революції) став «революційний календар» [1, 

с. 123]. Його характерними рисами були: простота, орієнтованість на масового 

читача і глядача, заполітизованість, залежність від ідеологічних орієнтирів 

більшовицької верхівки, тобто кон’юнктурність. Соціальна мобілізуюча роль 

нового революційного календаря полягала у мотивації населення СРСР, у т.ч. і 

радянської України, на трудові звершення в ім’я соціалістичної держави.  

Велика роль при цьому відводилася святам як важливій складовій 

життєвого укладу громадян нової країни. Календарна сітка, де робочі дні 

поєднувалися з неробочими та святковими, знаходилася в період 1917  1928 

рр. у стані динамічних змін, вектор яких задавався пріоритетами внутрішньої 

політики комуністичного режиму, що було нами висвітлено вище в 

обґрунтуванні хронологічних меж розвідки. 

 Розглядаючи специфіку радянських пореволюційних свят на прикладі 

окремих регіонів Україні, зокрема в південній її частині, слід зазначити 

наступне. Система нових свят загалом повільно сприймалася населенням УСРР, 

більшість якого на першу половину – середину 1920-х рр. становило селянство, 

яке намагалося дотримуватися старих звичаїв та календарної обрядовості. У 

сільській місцевості південних регіонів України представники громади 

додержувалися традиційних уявлень про релігійні свята, відзначаючи Різдво, 

Великдень, Трійцю, шануючи Великий піст тощо. Крім того релігійна 

обрядовість передбачала відповідне святкування весілля, хрестин та інших 

подій. 
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Специфічною рисою саме Півдня України упродовж 1920-х рр. була 

наявність тут значного числа поселень етнічних меншин, а саме – німецької, 

єврейської, грецької, болгарської, татарської та інших національних спільнот, 

кожна з яких характеризувалася власними релігійними та іншими 

календарними святами, які не мали жодного відношення до нової «червоної 

обрядовості». Більше того, представники етнічних меншин Півдня України, 

мешкаючи на цих теренах упродовж кількох століть (починаючи з часів 

колонізації Російською імперією Дикого поля у ХVІІІ ст.), виробили власний 

тип замкненої культури, спрямований на збереження своєї національної 

самобутності на відстані від батьківщини.  

На противагу  цим настроям українського населення та етнічних меншин 

радянський режим намагався здійснити впровадження нових традицій – т.зв. 

«червоного весілля», «червоних хрестин» (згодом – «октябрин»), «червоного 

Великодня» тощо. Власне, новорічна обрядовість якраз і була прообразом 

«червоного Різдва», спрямованого на поступове витіснення Різдва справжнього 

[2]. 

Утім,  в південних районах України пріоритет саме релігійних свят над 

заідеологізованими радянськими «червоними датами» був збережений попри 

переслідування й репресії та витримувався навіть після Другої світової війни. 

Так, як стверджує миколаївська дослідниця В. Ревенко, «незважаючи на появу і 

розвиток нових форм весілля, селяни використовували деякі елементи старого 

традиційного весілля, вкладали в цю форму новий зміст, який відбивав нові 

матеріальні й духовні умови їхнього життя… Відбувалося все більше 

відвідування церкви, здійснення релігійних обрядів на дому й святкування 

великих релігійних свят – Різдва, Хрещення, Великодня, Трійці, Спаса, Маковія 

та інших. Найбільш масово населення села відзначало Пасху й Різдво Христове. 

Ці дні святкування відбувалися при значній активізації віруючих» [2, с. 18, 19]. 

Таким чином, саме на Півдні України, де відбувався синтез багатьох 

національних культур, дореволюційні звичаї і традиції, у т.ч. пов’язані зі 

святковою обрядовістю, виявилися настільки міцними, що не дозволили 

революційній радянській ритуалістиці забезпечити своє повне домінування.  
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Підсумовуючи вищевказане, відзначимо , що на території України і особливо в 

її південних регіонах, які характеризувалися поліетнічним складом населення 

та релігійним різноманіттям, система нових радянських свят повільно 

впроваджувалася у масову свідомість. Довгий час більшовицькі свята «не 

витримували» конкуренцію з традиційною календарною обрядовістю українців 

та інших мешканців Півдня нашої країни. Водночас у подальшому нові свята 

все ж доволі міцно увійшли в народну свідомість, насамперед за рахунок дії 

потужного агітаційного механізму, проте все ж не змогли витіснити такі 

видатні релігійні дні як Різдво, Великдень, Трійцю, а також свята української 

національної обрядовості.    
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     УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ НАПРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

Уже більше як 65 років тому територія всієї України була звільнена від 

німецько-фашистських загарбників та їхніх союзників, але роль і місце подій 

Другої світової та Великої Вітчизняної війни у плані впливу на свідомість 

українців і досі є болючими питаннями для нашого народу. Тож актуальною 

залишається проблема історичної проекції геополітичного становища України в 

роки війни на сучасні міжнародні відносини та місце в них нашої держави. Крім 

того, плани іноземних держав щодо України в їх сукупності та реальному 
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втіленні у зазначений хронологічний період, а також їх порівняння з політикою 

та діями керівництва СРСР, до складу якого входила більшість українських 

територій,  ще не були предметом окремого комплексного самостійного 

вивчення, а тому не висвітлені як окреме цілісне історичне дослідження. 

Врахування уроків геополітичного становища України протягом років Другої 

світової війни сприятиме розробці владними структурами більш раціональної 

сучасної зовнішньої політики. У цьому контексті значний науковий інтерес 

становить комплексний аналіз політики урядів держав Європи щодо 

українського питання напередодні та в роки Другої світової війни, коли Україна 

опинилася у вирі боротьби між державами гітлерівського блоку та 

антигітлерівської коаліції. Не менш важливим було місце України і в політиці її 

найближчих сусідів. Аналіз планів іноземних держав, реакція на них з боку 

західноукраїнського політикуму та радянського керівництва допоможе уникнути 

політичних помилок у політиці сучасного керівництва України.  

Мета дослідження полягає у з’ясуванні політики іноземних держав-

учасниць Другої світової війни щодо України та визначенні протиріч між ними, 

які з’явилися при реалізації цих планів. 

Для досягнення зазначеної мети передбачається розв’язати такі завдання: 

визначити ступінь наукової розробки теми; виявити інформативні можливості 

джерел та ступінь їх достовірності; обґрунтувати методологію дослідження; 

розкрити історичні витоки, особливості формування та зміст політичних планів 

держав-учасниць німецько-фашистського військового блоку щодо України. 

На перший погляд, запропонована тема не належить до «білих плям» історії. 

Але сучасні суспільно-політичні трансформації і пошук нових візій історії 

Другої світової війни однаково надають їй актуальності. Звернення до цієї 

проблеми, всебічне осмислення її в контексті сучасних наративів дають нам 

ключ до відповідей на питання: «Якою для українського народу за характером 

була минула війна з нацистами?», «Роль і місце України в боротьбі з фашизмом і 

нацизмом?». У 1925 р. в книзі «Моя боротьба» Гітлер писав: «Якщо ми сьогодні 

говоримо про нові землі і території в Європі, ми звертаємо перш за все свій 
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погляд до Росії, а також до сусідніх з нею і залежних від неї країн… .  Ця 

величезна держава на Сході визріла для загибелі». 

       У східній політиці Третього Рейху Україна завжди займала особливе 

місце. На початку «нацистського маршу» лідер Третього Рейху заявляв: «Ми 

важко відвойовуємо у моря кілька метрів, ми мучаємося, осушуючи болота, а на 

Україні безмежні родючі землі… лежать, очікуючи нас». За планами нацистів, 

територія України мала бути перетворена на німецьку колонію. З наближенням 

Другої світової війни Гітлер і його оточення всебічно використовували 

«українську карту». Р. Гелен, один з керівників розвідки нацистської Німеччини, 

занотував в своїх щоденниках: проектуючи плани боротьби за світове панування, 

фюрер підкреслює значення для майбутньої війни нафти Кавказу, хліба, металу, 

вугілля України. Без цього він не бачить успіху. Напередодні Другої світової 

війни тема України є досить актуальною у секретних дипломатичних 

перемовинах. Щоб приспати пильність керівників Польщі, з якими нацисти 

заключили договір про ненапад (1934), українські землі стали об’єктом 

безапеляційних торгів з офіційним керівництвом тодішньої Польської держави. 

Нацистські дипломати натякали своїм зарубіжним колегам, що не проти 

здійснити проект Великої Польщі «від моря до моря» і спільного походу проти 

більшовиків. Приблизно в цей же час відбуваються секретні контакти німецької 

дипломатії з лідерами ОУН «Б» і ОУН «М». Кожному з них обіцяна підтримка у 

створенні незалежної держави, вільної від поляків і комуністів. Щоб зрозуміти 

брутальність нацистської дипломатії, треба звернути увагу на стенографічний 

запис таємних розмов Гітлера під час таких перемовин: «Нехай не сподіваються, 

Україна буде належати Німеччині». Доля України стала об’єктом маніпуляцій 

берлінських керманичів. Близький до нацистського Олімпу доктор Г. Раушнинг 

занотував роздуми Гітлера після однієї із зустрічей: «В центрі я поставлю 

стальне ядро, сковане в неподільне ціле Німеччини. Блок сотен мільйонів людей, 

непорушний, без тріщин і без інородців. Потужний і фундаментальний для 

нашого панування. Далі – Східна Федерація. Польща, держави Балтії, Угорщина, 

Балканські держави, Україна, Поволжя, Грузія. Федерація – це, звичайно, не 

наші рівноправні партнери, а союз допоміжних народів, без армій, без 
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самостійної політики, без самостійної економіки і нікому не буде поліпшень» 

[10]. 

Як свідчать документи, в українському питанні не було єдності між 

армійськими генералами Вермахту і злочинними нацистськими структурами СС. 

Перші допускали можливість певної автономії України в орбіті інтересів 

Німеччини. Керівники СС і СД розглядали Україну тільки як колонізовану 

територію, населену расово неповноцінними людьми [15].  

Із документів рейхсфюрера СС Г. Гіммлера: «Ми вищою мірою зацікавлені 

в тому, щоб ні в якому разі не об’єднувати народи східних областей, а навпаки, 

дрібнити їх на якомога дрібніші парості і групи… Вже через кілька років, я 

гадаю, через 4–5 років, поняття ―кошуби‖, приміром, повинно стати невідомим, 

оскільки на той час кошубська народність вже більше не існуватиме… Я 

сподіваюсь, що нам повністю вдасться ліквідувати поняття ―євреї»… . Деякий 

час буде потрібен для того, щоб на нашій території зникли такі народності, як 

українці… Ще в більшій мірі це стосується поляків». Після початку війни 

Німеччини з СРСР ці плани стали реальністю. За роки гітлерівської окупації 

України (з червня 1941 р до жовтня 1944 р.) нацистами, їх союзниками, 

поліційними підрозді- лами було знищено 8,5 млн цивільного населення. Якщо 

жертвами Голокосту стало більше 1,5 млн євреїв, то на інше населення припадає 

понад 7 млн загиблих. За етнічним походженням більшість з них були 

українцями.  

Підсумком нацистського панування на території України стало понад 350 

місць масового знищення людей, 245 населених пунктів, спалених карателями 

разом з населенням. 2,5 млн мешканців України було вивезено на примусові 

роботи до Німеччини. За спогадами одного із діячів ОУН, «добрі» німецькі 

господарі ставились до своїх робітників зі Сходу як британські колонізатори до 

місцевого населення в Індії. В історії України було три трагічні фази Другої 

світової війни. Перша пов’язана з проголошенням незалежної держави 

Карпатська Україна, якій доля відвела на життя всього кілька днів. Як свідчить 

аналіз тогочасної європейської преси, назва «Україна» не сходила зі шпальт 

провідних засобів масової інформації. На сторінках часописів пророкували 
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Велику європейську війну, формування нової карти Європи, яка існувала після 

Версальського договору. Передбачалось, що Гітлер, захопивши Карпатську 

Україну, рушить далі на Схід, приєднавши до неї Галичину, Правобережну і 

Південно-Східну Україну. В найвищих політичних колах і військових штабах 

«не без зацікавлення» прогнозувались подальші події на Сході. Але на територію 

Карпатської України вступили за згодою з Німеччиною угорські війська. Про 

всю таємну дипломатію ми навряд чи дізнаємось, але окремі факти дають 

матеріал до роздумів [11].  

Наприклад, 30 травня 1939 р. представник німецького МЗС Вайцзекер 

повідомив радянському дипломату Астахову про те, що Німеччина, 

відмовившись від Карпатської України, зняла привід для війни і щиро 

сподівається на встановлення добрих відносин з СРСР. В умовах геополітичної 

боротьби великих світових гравців укра- їнський народ один на один обстоював 

свої національні інтереси. Як свідчать матеріали львівських часописів «Нова 

Зоря» і «Жіноча воля», «тоді, коли 8 млн чехів віддавали себе під панування 

німецької держави без найменшого спротиву, в той же час тисячі українців 

виступили проти мадярської кількатисячної армії… Під Хустом відбулась велика 

битва, в якій з обох сторін полягло багато сотень вояків… Не можна не 

підкреслити, що український народ… хоробро боровся». Наступна фаза 

стосується початку Другої світової війни.  

Ганс Франк, якого Гітлер призначив намісником на землі Західної України, 

цинічно стверджував: «Після нашої остаточної перемоги я відправлю українців 

на фарш». Невипадково Галичина і Західна Волинь стали центрами формування 

антинацистського руху Опору — Української Повстанської Армії. Найбільш 

подразливою видається нам третя фаза війни, пов’язана з нападом фашистської 

Німеччини на СРСР. Зважаючи на всі тягарі історії (голодомори, репресії та ін.), 

вважаємо об’єктивною точку зору професорів-україністів О. Субтельного та А. 

Жуковського про те, що напередодні 22 червня 1941 р. УРСР була державною 

одиницею, але її права були значно обмежені. А от коли на території України 

встановився «новий порядок», УРСР як адміністративно-територіальна одиниця 

взагалі зникла з карти світу [2]. 
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Значний джерельний матеріал, різноманітні наративи, присвячені Другій 

світовій війні, відкривають для нас можливість об’єктивно зрозуміти трагедію 

України під час нацистської навали. Із спогадів офіцера СС П. Ноймана: «Кілька 

місяців тому ми вступили в українські села. Нас вітали як визволителів, 

тріумфальні арки будувались практично скрізь (на Західній Україні відчувалось 

незадоволення радянізацією 1939–1941 рр.) [12].  

      Але пройде трохи часу, коли німців будуть ненавидіти». Узагальнюючи 

значний масив зарубіжних і українських джерел, спеціаліст з військової історії 

Німеччини Й. Бекстер підкреслює, що селяни України, змучені голодомором, 

вітали війська Вермахту і взагалі добре ставились до німецької армії. Але після 

дій СС та її підрозділів, які ставились до місцевого населення як до нижчої раси, 

почався активний спротив німцям. У Галичині виступили проти двох 

тоталітарних систем, нацистської і сталінської тоталітарної. Перемога над 

нацизмом мала доленосне значення для України. В лавах радянської армії і 

партизан боролось з гітлеризмом до 7 млн українців. Внесок у розгром нацизму 

приніс Україні і українському народові світове визнання і шану демократичних 

суспільств. Тому спроби принизити роль України у цій боротьбі безпідставні. 

Жертовний і безсмертний подвиг українців не підлягає ніяким ревізіям. 

Невипадково писав у своїх щоденниках великий О. Довженко: «Ми б’ємося за 

те, що є у нас іше. Ми б’ємося за Україну». 

      Отже, величезні жертви радянського народу в тому числі і українського, 

в ім'я свободи і незалежності Вітчизни, тяжкі страждання, звитяжна праця і 

бойові подвиги в тилу і на полях битв, масовий героїзм людей не пропали 

даремно – війна закінчилася довгожданою перемогою. 

      За більш як пятидесятирічний час після перемоги у вітчизняній історії 

розкрито багато подій Великої Вітчизняної війни, питань боротьби народів 

України проти окупантів. Але багато сторінок української історії другої світової 

війни залишились ще поза увагою істориків, або висвітлені занадто однобічно. 

      Україна як суб'єкт державного права перестала існувати, коли її 

території захопили німецькі фашисти. Гітлеру і третьому рейху в їх змаганні за 

світове панування була потрібна тільки така Україна як невичерпний 
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постачальник «продовольства і сировини, німецька Індія». Гітлер розглядав її 

територію і як зручний плацдарм для подальшого просування на схід. Тому 

фашистське керівництво особливу увагу приділяло саме українському театру дій 

[9]. 

       Але не тільки Гітлер тримався за Україну двома руками. Український 

геостратегічний фактор у глобальних розрахунках Сталіна також посідав 

важливе місце - і як найважливіший театр воєнних дій, і як наріжний камінь 

усього військово-промислового комплексу [4]. 

       Саме залежність воюючих сторін від українського економічного, 

сировинного потенціалу, людських ресурсів обумовила вкрай безкомпромісний, 

гранично запеклий характер бойових дій на території республіки. Через те 

Україна неймовірно й потерпіла, розплачуючись і за гітлерівську агресію, і за 

згубні прорахунки сталінського керівництва. 

      Україна була центральною ділянкою європейського театру воєнних дій. 

З нею пов'язані основні події на 4,5 – тисячному радянсько-німецькому фронті, 

який був вирішальним у системі фронтів Другої світової війни (у 1941-1945 рр. 

тут знаходилось від 56 до 76% загальної кількості дивізій вермахту, причому 607 

з них було розгромлено саме на цьому фронті, тоді як на інших фронтах зазнали 

поразки 176 німецьких дивізій). 

       Саме на українській землі більше всього тривали активні бойові дії, 

велися такі великомаштабні операції 1941 року, як танкова битва в районі Луцьк-

Броди-Рівне, Київська та Одеська операції, бої у 1942 році під Харковом. На 

території республіки відбулися і найбільш успішні наступальні операції у другій 

половині 1943-1944 роках: Донбаська, форсування Дніпра, Нікопольсько-

Криворізька, Кримська, Львовсько-Сандомирська, Корсунь-Шевченківська 

битви, подолання гірських масивів Карпат. 

       Війна на території України не припинялася ні на годину з 22 червня 

1941 року до 28 жовтня 1944 року. З цих 40 місяців 35 припадають на активні 

бойові дії регулярних військ. Запеклі бої й битви відбулися в більш ніж у 100 

населених пунктах України. 
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      На території України була проведена майже половина стратегічних 

операцій Великої Вітчизняної війни. У бойових операціях на території 

республіки взяло участь 54 армії збройних Сил СРСР. Дії регулярних військ 

поєднувались зі збройною підпільно-партизанською боротьбою, яка розпочалась 

на грунті несприйняття ідеології фашизму українським народом.     В роки війни 

виділилось три течії цієї боротьби: 1) радянське підпілля та партизанський рух;  

2) оунівське підпілля та партизанський рух;  3) саботаж робітників, селян та 

інтелігенції на підприємствах та в установах. 

     Червона Армія з її багатонаціональним складом вирішувала долю 

України на полях битв. А в тилу, поряд з іншими народами, створювали 

матеріально-технічний потенціал перемоги евакуйовані українські підприємства 

та колективи наукових закладів [8]. 

     На фронтах, піднімаючи бойовий дух, працювали письменники, поети і 

митці, журналісти і фотокореспонденти, прославляючи безсмертні подвиги 

радянських, в тому числі й українських воїнів. 

     Розглядаючи історію України періоду Другої світової війни, слід 

відзначити і такий сумний факт: українське суспільство ні на початку німецької 

окупації, ні в кінці її не було єдиним, його розколола незрима ідеологічна 

барикада, причому цей розкол поглиблювали різні історичні, соціальні, релігійні 

умови, в яких розвивались західна та східна гілки української нації. Розділивши 

гірку долю інших роз'єднаних націй, українці нерідко воювали в збройних силах 

супротивних країн. Певна їх частина у формуваннях Української повстанської 

армії зі зброєю в руках відстоювала ідеали державної незалежності України. 

Переважна ж більшість синів та дочок України у складі Збройних сил СРСР 

билася за саме існування України як такої, за врятування українського етносу. 

     Намагаючись переосмислити історичне минуле, приходимо до розуміння 

того, що період Другої світової війни є особливим, переломним у тривалому й 

суперечливому процесі формування незалежності України. Активна участь 

українського народу в антигітлерівській коаліції, його величезні людські жертви, 

колосальні матеріальні збитки сприяли поглибленню національної свідомості як 

у радянській, так і в національно-патріотичній формах, сприяли усвідомленню 
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його місця серед інших народів, а відтак активізували процес поступового 

реального наповнення державницького потенціалу України, зміцнили її престиж 

в СРСР та за кордоном. Причому це відбулось в умовах жорсткої централізації 

унітарної держави. 
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ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ  

МІСТА СТАРОКОСТЯНТИНІВ У ПЕРІОД  

НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 8 ЛИПНЯ 1941 – 9 БЕРЕЗНЯ 1944 РР.  

 

Одним із найтрагічніших періодів вітчизняної історії є війна нацистської  

Німеччини та Радянського Союзу 1941 - 1944 рр., коли Україна зазнала великих 

демографічних і матеріальних втрат. Мільйони наших співвітчизників 

опинились у нестерпних злиднях та пережили не  людські тортури. На 

сучасному етапі розвитку історичної науки бракує досліджень, предметом 

вивчення в яких були б аспекти, пов’язані з повсякденним життям населення 

України в період нацистської окупації 1941-1944 рр.  
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Тому тема «Повсякденне життя населення м. Старокостянтинів у період 

німецької окупації 8 липня 1941 – 9 березня 1944 рр.» актуальна.  

Адже сьогодні Україна переживає не найкращі часи. Знову на її шляху 

складні військові випробування, можна сказати «новий окупаційний режим», 

режим який приніс горе, страждання і руйнацію східних областей України. 

Актуальна тема й тому, що не всі її аспекти вивчені на достатньому науковому 

рівні.  

Досліджуючи дану проблематику, ми ставили перед собою наступну мету: 

реконструкція повсякденного життя населення міста Старокостянтинів  у  

період німецької окупації 1941-1944 рр.  

Меті роботи підпорядковані наступні дослідницькі завдання: 

проаналіувати історіографію та джерельну базу з даної тематики, показати 

особливості сфери дозвілля та відпочинку мешканців регіону в даний період. 

Новизна нашого дослідження полягає в тому, що використаний матеріал 

літератури та публікації джерел дозволив показати в загальному вимірі 

Старокостянтинівщину в роки окупаційного режиму. 

Багато сторінок минулого краю впродовж багатьох років не 

досліджувались, оскільки мали на собі гриф «Таємно» та не підлягали 

розголошенню. І все ж не дивлячись на незначну кількість джерел нам вдалось 

відшукати багато цінних повідомлень про ті події, які відбувались у краї в часи 

нацистської окупації. 

Нам вдалось опрацювати збірник документів «Поділля у Великій 

Вітчизняній війні» за редакцією М.І. Мехеди, Книгу Пам’яті і Книгу Скорботи. 

Кожне з даних джерел не значне за своїм об’ємом, але несе в собі дуже важливу 

інформацію. 

Надзвичайно важливою у розгляді даної проблеми є стаття Олени 

Алтухової «Розсекречені фонди Державного Архіву Хмельницької області (далі 

ДАХО) про німецький окупаційний режим на Старокостянтинвщині (1941- 

1944 рр.)». найголовніше це те, що у своїй роботі Алтухова користувалась 

розсекреченими фондами Державного Архіву Хмельницької Області. 
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Загальну картину повсякденного життя населення України в умовах 

окупаційного режиму нам дає Валентина Шайкан у своїй праці «Повсякденне 

життя українців у роки німецької окупації. 1941 – 1944». 

Варто пам’ятати той факт, що Старокостянтинів – це єврейське містечко. 

Усім відомо, що для цієї верстви населення гітлерівці мали особливий план. І ці 

події неодноразово висвітлювали дослідники у своїх працях. Але у пошуку 

матеріалів для дослідження ми натрапили на одну досить цікаву книгу 

«Староконстантиновские новеллы». Автором цієї книги є Ісаак Вайншельбойм 

– єврей за походженням, народився і виріс у Старокостянтинові, і найголовніше 

є безпосереднім свідком усіх тих подій, які відбувались з початком окупації 

міста. 

Нам вдалось знайти безліч протоколів допитів євреїв. Усі вони були 

записані уже в після воєнний час. У нашому пошуку ми торкнулися лише 

маленької часточки досліджень тих важких і  героїчних часів, що відбувалися 

на території краю. Глибокі дослідження ще у майбутньому чекають, як 

науковців, так студентів. 

Для Старокостянтинова війна розпочалась бомбардуванням великого 

військового аеродрому на околиці міста вранці 22 червня 1941 року. Майже всі 

льотчики були у відпустці. Через 16 днів після початку війни місто було 

окуповане [2, 54]. 

Про німецький режим на Старокостянтинівщині та про те, як жилось 

місцевому населенню за цього режиму можна частково дізнатись із місцевої 

газети-часопису «Нове життя». У перших номерах газети надзвичайно яскраво 

висвітлено ту радість з якою була зустрінута німецька армія: «Мусимо 

охороняти порядок і спокій та допомагати у цій справі Німецькі Армії…Слава 

Гітлерові! Слава Україні!» [1, 171]. Такі слова можна пояснити тим, що 

населення було втомлене сталінським терором та репресіями і сподівалось на 

допомогу німецьких армій, сподівалось, що гітлерівці йдуть із «рукою 

допомоги». 

З перших днів окупації м. Старокостянтинова, шеф окружного гестапо на 

прізвисько Граф, віддав наказ про створення в’язниці. Під створення цієї 
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будівлі було виділено приміщення собору і будинок військкомату, за часів 

радянської влади у підвалах цих будівель була катівня НКВС.  

В кінці 1942 році бранців розмістили в одній з казарм військового 

містечка, обнесеній колючим дротом. Через відсутність будь-якого медичного 

обслуговування в антисанітарії поширилися інфекційні хвороби [4, 287]. 

Місцеве населення зобов’язувалося надавати власне житло в користування 

німецьких військових підрозділів та представників цивільної адміністрації. На 

їхню вимогу вони не могли знаходитися у своєму помешканні. З перших днів 

окупації був проведений перерозподіл житлового фонду у місті. Ліпші 

квартири і будинки отримали службовці німецьких та місцевих органів влади 

[7, 4]. 

Одним з напрямків діяльності органів місцевого управління стали 

паспортно-реєстраційні заходи. Окрім того, штрафи за порушення 

встановлених правил видачі паспортів, прописки стали важливим джерелом 

поповнення місцевих бюджетів. 

За наказом начальника відділу гестапо Графа було розвалено 4 великі 

житлові будинки. З уцілілої цегли Граф руками заарештованих громадян 

збудував собі дачу. З перших днів приходу в Старокостянтинів німці 

перетворили міську лікарню в казарму для своїх солдатів. Вони знищили 

районну бібліотеку, експонати музею та пошкодили приміщення замку XVI ст. 

Гітлерівці пограбували та зруйнували дві церкви міста [3, 401]. 

Людей виснажували рабськими роботами. У разі невиходу на роботу, 

гітлерівці карали не тільки українців, але й місцеву адміністрацію. Для 

прикладу, за неявку робочої сили на зведення дороги Славута-Ганнопіль-

Берездів кожного старосту 9-ти сіл гебіту оштрафували на 20 крб.[10, 73]. 

З метою розвитку ремісництва, окружний комісар заборонив без дозволу 

бірж праці та погодження голів районних ремісничих спілок забирати 

ремісників на роботи до Німеччини. Осіб, які займалися ремісництвом, 

окупаційна влада поділила на три категорії: до першої було віднесено тих, хто 

мав спеціальну професійну підготовку і могли займати адміністративні посади; 
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до другої належали недостатньо кваліфіковані і третю - склали ремісники, які 

виконували фахово окремі технологічні операції. [10, 75] 

На теренах генеральної округи розпочалась широкомасштабна кампанія з 

«вербування» населення до праці в Німеччині. Населення, яке відправлялось на 

заробітки до Німеччини називали – «Остарбайтери». І вже у своїх перших 

листах невільники розвінчували ворожу пропаганду про «райське життя» 

остарбайтерів у Німеччині. У Німеччині невільники були позбавленні 

найелементарніших прав, піддавались жорстокій експлуатації, ставали 

предметом торгівлі на невільницьких ринках. Про це вони писали у своїх 

листах.  

Таким чином, на території генеральної округи гітлерівські загарбники 

мали на меті, крім економічного пограбування, використати в своїх цілях і 

трудові ресурси. Дефіцит робочої сили в Німеччині призвів до збільшення 

плану набору робітників до 1 млн. осіб. Щоб його виконати, встановлювалися 

квоти для рейхскомісаріату «Україна» [9, 26]. 

Вже на третій день після окупації міста почались розстріли євреїв. Поки 

що вони носили вибірний характер. На осіб єврейського походження 

накладались принизливі обмеження: спочатку євреї повинні були носити 

пов’язку із шестикінечною зіркою, пізніше їх замінили на круглі жовті лати на 

грудях та спині; також заборонялось користуватись тротуарами [8]. 

Нам вдалося простежити процес масового знищення євреїв за даними 

Старокостянтинівського краєзнавчого музею: 27.07.1941р. знищено (в лісі) -

600-650 чол.; 06.08.1941р. (в лісі) -500 чол.; 20.05.1942р. (елеватор) -3000-4800 

чол.; 28.11.1942р. (біля лісу) - 6000-8000 чол. Після окупації тут було виявлено 

13 могил різного розміру, де поховані 3691 євреїв.  

Заяви рейхміністра Розенберга про врахування національно – культурних 

потреб українців спочатку створили враження щодо можливості вільного 

розвитку української культури. Але, як то кажуть – у медалі є дві сторони. І, з 

однієї сторони у період окупації рейхкомісаріату «Україна» зникла радянська 

диктатура, яка у довоєнний час всіляко зупиняла розвиток української 

культури. А з іншої – діячам культури та інтелігенції доводилось працювати під 
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пильним наглядом німецької влади, яка у свою чергу вимагала підкресленої 

лояльності та возвеличення «нового порядку». 

Німці відкрито не перешкоджали роботі театрів, музеїв, концертних 

колективів, проте вони жорстоко контролювали ідеологічну складову. 

Фінансування катастрофічно не вистачало і якби не українську допоміжні 

управи, на плечі яких ліг основний тягар з утримання духовної сфери, 

культурне життя завмерло б [9, 66]. 

Дослідниця повсякденного життя українців у період окупації В. Шайкан у 

своїх дослідженнях доводить, що німецьке керівництво всіляко підтримувало 

діяльність театрів. І ми з нею погоджуємось, оскільки театри 

використовувались для задоволення культурних потреб німецької армії.  

Культурне життя міщан Старокостянтинова у цей період не стало 

винятком. Як ми дізнались із газети місто мало свій театр, який функціонував і 

в період окупації. 10 серпня 1942 року у газеті було надруковано замітку 

директора Старокостянтинівського театру ім. Шевченка: «… на днях 

Старокостянтинівський театр ім. Шевченка закінчив гастролі по районних 

центрах нашої округи… дав 35 вистав. У своєму репертуарі театр мав кращі 

твори класиків української драматургії, як «Чорноморці» Старицького, 

«Безталанна»… Останні гастролі ми проводили в Старій Синяві, тут німецька 

влада і районний староста п. Степашин на прощання влаштували бенкет…» [1, 

177].  

Це були останні вистави театру. Директор трупи у замітці щиро дякує, як 

німецьким керівникам, так і районним управам Острополя, Старої Синяви за 

допомогу в організації вистав. Тому, як бачимо окупанти не забороняли 

діяльність театру.  

Місто не лише мало свій театр, який гастролював по всій окрузі, а також 

приймало театралів , які збирали велику кількість людей у такий не простий 

час. Такі заходи хоча б трішки допомагали відволіктись від усього того жаху 

який відбувався у краї. У випуску газети від 30 січня 1943 року є публікація у 

якій розповідається про те, що до міста приїжджали київські артисти [1, 177]. 
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Але військове становище не дозволяло про себе забути. Про це ми 

дізнаємось із оголошення в газеті від 15 грудня 1943 року: «Розпорядження про 

затемнення вікон наказує, щоб із настанням смерку вікна в домах, не залежно 

від того, чи виходять на вулицю, чи на подвір’я були так заслонені, що б світло 

цілком не пробивалось навіть через штори. Хто не виконує цих заходів наражає 

себе і свої мешканців на небезпеку, і буде притягатись до суворої кари [1, 176]. 

Отже, незважаючи на те, що Старокостянтинівський край багатий на 

історичні події, все ж грунтовних та глибоких історичних досліджень, які б 

були присвячені спеціально вказаній темі немає. Усе це пов’язано з тим, що 

багато джерел, які висвічують реалії повсякденного життя мирного населення у 

період нацистської окупації не досліджувались, оскільки мали на собі гриф 

«Таємно» та не підлягали розголошенню. 

Німецька влада Рейхкомісаріату «Україна» у своїй політиці, щодо мирного 

населення використовує принцип колективної відповідальності, а основним 

методом покарання є смертна кара. Про це населенюю окупанти нагадувала за 

допомогою періодичних газет [5, 57]. Ці два принципи стали основними 

аргументами у відносинах між нацистською владою та мирним населенням. 

Релігійне життя в умовах окупації проходило під диктовку представників 

німецької влади. Так, місцева влада в обов’язковому порядку примушувала 

селян хрестити всіх дітей віком 10-12 років, видавалися спеціальні 

розпорядження про хрещення всієї нехрещеної молоді, вводилася практика 

сповідування.  

Але, німецькій владі вдалося багато чого відновити. За роки окупації було 

запущено близько 30-ти електростанцій, створено ремонтні автотранспортні, 

авіаційні, артилерійські, панцирні бази. Німці, серед іншого, не перешкоджали 

приватній ініціативі, чим вигідно протиставляли себе радянській владі [6, 153]. 

Гострою залишається проблема створень і функціонувань єврейських гетто, у 

яких зустріли свою смерть тисячі людей. 

Таким чином, можна сказати, що в результаті дослідження з’ясовано, що в 

початковий період війни  на території Старокостянтинівщини нацисти 

встановили «новий порядок». Окупація тривала з 8 липня 1941року, з дня 
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завоювання Старокостянтинівщини до 9 березеня 1944 року. Аналізуючи 

динаміку цифр кількості населення по-роках, ми помітили, що спочатку 

окупанти були більш поблажливими до мирного населення, навіть до євреїв. 

Але із стабілізацією ситуації на радянському фронті у 1942 році, гітлерівці 

більше скаженіли і чинили жорстокі розправи не дивлячись на національність. 

Будь-який окупаційний режим не приносить щастя поневоленим. Німецький – 

не виняток.  
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ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У СПРИЙНЯТТІ ДІТЕЙ 

 

 

Для покоління ХХІ ст.  Друга світова війна – це далеке минуле, а для 

людей, які пережили ці події – драматичне випробовування. З кожним роком 

стає все менше живих свідків, а кожен з них є носієм безцінної інформації. 

Особливе місце серед них займають діти. Невипадково в Україні в окрему 

соціальну категорію виділені «діти війни». 

Сучасна українська історіографія позначена розвідками стосовно 

історичної пам’яті про останню світову війну. Зокрема І. М. Симоненко 

проаналізував стан історичної пам’яті українців щодо подій Другої світової 

війни [7]. Р. І. Пилявець у кількох публікаціях дослідив сприйняття сучасним 

українським суспільством Другої світової війни як історичного феномена [5; 6]. 

Автор наголошує на необхідності деміфологізації історії війни, у здійсненні 

якої провідна роль належить історикам. У монографії Г. М. Голиша здійснена 

спроба показати становище дітей України в роки Другої світової війни [2]. 

Важливу інформацію для вивчення життя дітей в умовах війни містять 

мемуари, вивчення яких «без купюр» лише розпочалося. З огляду на нагальну 

потребу залучати до наукового обігу ширшого кола джерел особового 

походження метою даної розвідки є аналіз спогадів «дітей війни» про реалії 

німецької окупації, які й виступили інформативною основою.  

Останніми роками з’являються збірки спогадів про Другу світову саме 

дітей. Вони містять вражаючі життєві історії. Так, у виданні «Діти війни – 

свідки війни» серед інших наведена розповідь Коваленко Марії Антонівни, яка 

народилася на Чернігівщині у травні 1929 року. Батьки її працювали в колгоспі. 

Крім Марії, в родині було ще 5 дітей. З початком війни всіх чоловіків забрали 

на фронт, тож, тяжка фізична праця лягла на руки жінок і дітей. Її сім’я, не 

зважаючи на загрозу, переховували партизанів: «Ми потайки прали їхній одяг, 
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сушили по горищах» [1, 20]. За спогадами авторки окупанти вилучали  у селян 

все, що знаходили в господарстві – птицю, продукти харчування – через що 

їсти особливо було нічого, увесь час супроводжувало відчуття голоду. Пізніше 

все ж дозволили посіяти просо та овес, то мати пекла хліб із додаванням 

картоплі. На цьому тлі дисонують враження старшої сестри Марії, якій було 

лише 14 років, коли її примусово вивезли до Німеччини. У листах вона 

повідомляла, що на чужині її не ображали, не голодувала, вчили німецькій мові. 

Ще одну історію життя повідала Алла Іванівна Суятинова з Путивля. Їй, 

маленькій дівчинці, було дуже страшно під час бомбардувань, коли літаки, 

здавалося, летять прямо над головою, а на очах падали будинки. Дівча 

оточували моторошні картини смерті. Якось вона побачила, як німецькі 

військові скидали єврейських дітей до колодязя. Іншого разу вона стала свідком 

каральної операції, коли на деревах були повішені партизани. 

Антоніна Василівна Лелюшкина, яка народилася в 1927 року на Сумщині, 

розповіла, як дві бабусі з її села зустрічали окупантів з хлібом і сіллю. Це 

шокувало та викликало непорозуміння у всіх. Під час окупації було поширене 

доносительство, кожен міг вказати на стахановця, бригадира, після чого німці 

їх могли катувати і навіть розстріляти. 

У рамках проекту «Живі свідки історії: збереження та вшанування 

історичної пам’яті про жертви нацистського окупаційного режиму на 

Луганщині», здійсненого у 2013 році, були зібрані спогади свідків нацистської 

окупації на Луганщині. Увагу привертають спогади Великих Ельзи 

Костянтинівни 1931 року народження, з м. Ворошиловград. Зокрема вона 

згадує навчальний процес: «Вчителі були в основному ті ж, предмети 

викладалися теж ті ж за програмою 4 класу. Додаткових дисциплін не було, 

залишилося тільки в моїй пам'яті те, що у кожного вчителя лежала на столі 

лінійка, якою вони били дітей по руках за непослух» [4,76]. Закінчувати 

навчання доводилося в бараку, оскільки шкільне приміщення було зруйноване. 

Щоб якось прожити, її мама їздила до міста міняти речі на продукти. 

Віра Тихонівна Швець розповідає, що на початку війни «з колгоспів 

нашого селища вивезли: техніку, худобу, коней за Донець, подалі в інші села, 
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щоб не лишалось ворогу» [3,7]. Через те населенню було дуже тяжко жити. Під 

час окупації її селища Печеніги простежувалася повна покірність німецькій 

владі. Заборонялося виходити із селища в будь-якому напрямку, бо могли 

покарати, навіть стріляти без попередження. Ніхто не знав про події на фронті. 

Тобто люди повністю були ізольовані від зовнішнього світу. Коли після бою 

були порозкидані всюди по землі бойові запали, схожі на олівці червоного 

кольору, то були випадки, коли діти збирали їх і вони зривались в їхніх руках. 

Зі всіх сторін маленьких дітей очікувала небезпека.  

Отже, спогади містять інформацію, яка дозволяє «олюднити» знання про 

Другу світову війну, поглянути на ті роки з позицій пересічної маленької 

людини. Далеко не всі прагнуть прилюдно згадувати драматичні дні останньої 

світової війни, частіше на відверту розмову відгукуються жінки. Загалом серед 

вражень «дітей війни» – тяжка праця, катування дітей і дорослих, голод і холод, 

смерть близьких людей, зрадництво, – тобто все, чого не мали бачити в 

дитячому віці. Оскільки тема практик виживання в умовах війни є 

невичерпною, перспективи вивчення проблеми пов’язані з розширенням поля 

усної історії щодо покоління війни. 
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ОСВІТА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ  

МІСТА ГОРЛІВКИ У  1941–1945 РР. 

 

У період Другої світової війни об’єктом знищення було не тільки 

військове, але й цивільне населення. До її пекла було втягнуто представників 

різних соціальних верств і вікових груп населення УРСР. Осторонь воєнних 

подій не могли залишитися діти та підлітки. Для них, як для менш захищеної 

верстви населення війна стала найтяжчим випробуванням.  

З початком Другої світової війни відбулися перші зміни у житті підлітків, 

що зачепили реформування системи підготовки кваліфікованих робітничих 

кадрів, саме до якої широко у примусовому характері залучали неповнолітніх. 

Підлітки котрі залишалися в школі, активно приєднувалися до оборонно-

фізкультурної роботи. Протягом 1941 навчального року в школах м. Горлівки і 

по всій Сталінській області діяли гуртки і секції по різним видам спорту і 

військової підготовки. Це допомагало мілітаризувати молодь та підготувати їх 

до екстремальних умов життя [1]. 

Радянсько-німецька війна своєю жорстокістю торкнулася всіх сфер життя 

молодого покоління (особисте, навчальне, громадське тощо). Під час окупації 

діти залишилися без належної батьківської опіки, погіршилися умови життя, на 

них покладалися невластиві для них обов’язки, тому діти швидко дорослішали, 

не фізично а морально. В період окупації було багато випадків смертей дітей із-

за хвороби, голоду тощо, в наслідок чого смертність молодого покоління 

помітно підвищилася. Порівняно з 1940 р. у 1941 р. у м. Горлівка 

народжуваність знизилася на 11%. [2]. 
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З початком нацистської окупації на території Донецької області різко 

зменшилася кількість дитячих садочків та навчально-виховних закладів. 

З’явилося багато дітей-сиріт, постало питання організації їхньої 

життєдіяльності та виховання. Ускладнювала процес організації повсякденного 

життя дітей та підлітків Донбасу, руйнація народного господарства, дефіцит 

кваліфікованих кадрів, нестача  фінансування, що особливо гостро проявилося 

на маленьких містах таких як Горлівка. 

З перших моментів окупації з робітників народної освіти створювалися 

оперативні групи, котрі керували евакуацією дітей, вихованців дошкільних 

будинків. Фашистська політика винищення народу України передбачала не 

тільки фізичну розправу, але й духовне знищення. Останнє здійснювалося через 

освітню політику. Німецькі загарбники в умовах окупації міст створювали так 

звані «народні школи», головною ідеєю якої було онімечення українського 

населення, так як вважали німецький народ вищою расою. Доступ до середньої 

освіти був обмежений. На початку окупації ще були доступні 7 класні школи. 

Навчальний план і випускне свідоцтво передбачали оцінки в першу чергу за 

поведінку, а також з таких предметів як: релігія, німецька мова, українська 

мова, історія, географія, рахунок, природа, геометрія, малювання, музика, 

зарядка і жіночі роботи. Вчителя утримувала община. Але навіть у такий 

скрутний та трагічний період того часу для кожного із дітей, вони крізь свою 

дитячу не опосередкованість займалися творчою діяльністю писали вірші. 

Наприклад, у газеті «Голос Донбасса» [4], присвячений пасхальній неділі 

виділена ціла рубрика присвячена віршам дітей окупованої території. З боку 

окупаційної влади  збільшилася увага до військової та фізичної підготовки 

дітей та підлітків. До 14 років діти повинні були відвідувати спортивні відділи 

при школах, а ті, що старше 14 років відправлялися до Німеччини в якості 

робочої сили [5, с. 24, 241].  

Багато підлітків, намагаючись самостійно організувати своє життя тікали 

до партизанських загонів. У когось там вже були батьки, брати чи сестри, хтось 

хотів брати участь у боротьбі проти нацистських порядків. 
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Багато хто з таких дітей у воєнних чи партизанських загонах знайшли 

свою родину, можливість реалізувати себе та допомагати у боротьбі проти 

загарбників. Там вони проходили сувору школу воєнних буднів, ризикували 

своїм життям. У районах України, котрі були під контролем партизан, школи 

працювали за радянською програмою. На окупованих територіях діяли 

підпільні організації. Іноді це були молодіжні організації, які складалися із 

старшокласників.  

Нацистський окупаційний уряд створив такі умови, в яких українські діти 

та підлітки не мали змоги навчатися. Його метою було позбавлення української 

молоді мати освіту і бути повноцінними громадянами своєї держави. 

Представники нацистського уряду не тільки нищили українську культуру, але й 

прагнули позбавити її ґрунту, основи, на якій вона могла б відродитись. Цією 

реакційною ідеєю керувалися окупанти, ліквідуючи систему освіти на Україні, 

перетворюючи школи та інші навчальні заклади в казарми і стайні. В одній із 

бесід з Розенбергом, характеризуючи нацистську політику в окупованих 

областях, Гітлер говорив: «Надмірного навчання не можна допускати… Історія 

знов і знов підтверджує, що люди, які мають більше знань, ніж це потрібно для 

їхньої роботи, стають піонерами революційного руху. Те, що кмітлива українка 

робить вибухівку в Німеччині, важливіше, ніж її навчання на Україні». Він 

вимагав, щоб освіта на Сході була зведена до мінімуму. Ось який приблизно 

обсяг знань, допустимий для східних народів, цинічно визначив Гітлер: «У 

крайньому разі їм можна дозволити вивчити не більше, ніж смисл дорожніх 

знаків. Вивчення географії має бути обмежене одним реченням: столиця рейху 

– Берлін. Математика і подібні до неї науки зовсім не потрібні» [6, с. 12]. 

Окремі впливові представники німецької верхівки підтримували наміри 

А. Гітлера. Так, Мартін Борман, Генріх Гімлер, Еріх Кох, Герман 

Герінгвважали, що відкриття шкіл і вищих навчальних закладів у майбутньому 

призведе до пробудження національної свідомості українців, що можестворити 

передумови для повстання проти окупаційного режиму. Пізніше райхсфюрер 

СС Г. Гімлер в одному з документів стосовно освіти місцевого населення 

України наголошував: «Для ненімецького населення на Сході не повинно бути 
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ніяких шкіл, окрім чотирикласної початкової школи. Початкова школа має 

ставити своєю метою навчати учнів тільки рахувати максимум до 500 і вмінню 

поставити підпис, старанність і слухняність є Божою заповіддю. Вміння читати 

я вважаю не обов’язковим. Щорічно повинна проводитись фільтрація дітей у 

віці від 6 до 10 років для відбору повноцінних і неповноцінних дітей» [6, с.14]. 

Цю тему продовжив Е. Кох у промові, виголошеній у травні 1942 р. у 

Рівному, в якій зазначалося: «Ми можемо не звертати увагу на те, що рівень 

освіти українського народу не зростає...У майбутньому в розпорядженні 

українців буде не більше, ніж перших три класи народної школи як джерело 

освіти», а потім на зібранні своїх підлеглих у серпні 1942 р. знову і знову доволі 

чітко формулював, що лише він відповідає перед фюрером, і заявляв: «Немає 

ніякої вільної України. Мета нашої роботи – українці працюють для 

Німеччини» [7, С. 27-28], тому його заходи мали вирішальне значення для її 

функціонування. Хронологічний порядок цих заходів склала Б. Єржабкова: 

указом райхскомісара від 12.01.1942 р. Е. Кох дозволив навчання в школі дітей 

віком до 11 років. Дозвіл вступив у силу з першого лютого. Указом 

райхскомісаравід 13.08.1942 р.ще раз підтверджується, що для освіти місцевого 

населення дозволяється створювати тільки народні школи з чотирма класами 

навчання;– попередні директиви щодо шкільної освіти місцевого населення в 

Райхскомісаріаті «Україна» від 15 серпня 1942 р., якими передбачалося 

загальну освіту населення здійснювати у чотирирічних народних школах і 

надання дозволу на їх створення районними комісарами.  Указом 

райхскомісаравід 24.10.1942 р. усі школи, крім народних з чотирма класами 

навчання, дією цього указу припиняють свою роботу [7, с. 34]. Виходячи з цих 

та інших розпоряджень в цивільних районах райхскомісаріату керівництво, 

яких точно слідувало розпорядженням і вказівкам райхскомісара Е. Коха, усе 

робилося для занепаду шкільної освіти. 

Усі школи Горлівки, як і більшість середніх навчальних рейхскомісаріату 

«України» та зони військової окупації були закриті. Окупаційна влада 

дозволяла на спеціальне клопотання місцевих громад відкривати лише нижчі 

чотирикласні школи з дуже обмеженою програмою навчання, та й цьому 
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чинили перешкоди. У грудні 1941 р. Розенберг видав спеціальну директиву, за 

якою всі учні, вік яких перевищував вік учнів четвертого класу, повинні були 

використовуватись на різних роботах, а не навчатися в школі. За 

розпорядженням німецьких властей усі учні, яким минуло 15 років, а також 

викладачі підлягали відправці на роботи в Німеччину [6, с.12]. Особлива увага 

до молодого покоління була з боку радянського підпільного керівництва, воно 

робило все, щоб залучити молодь до активної боротьби проти нацистів. Перед 

учителями шкіл було поставлено завдання зміцнювати й виховувати у нашої 

молоді почуття радянського патріотизму.  

У січні 1942 р.  з'явилася листівка «До радянських юнаків, дівчат і 

підлітків», в якій містився заклик «збирати відомості про противника, псувати 

його комунікації, вчиняти диверсії, допомагати партизанам...» [8, с. 246]. Багато 

дітей та підлітків брали участь у партизанських загонах. Однак досі не вдалося 

встановити точну цифру неповнолітніх учасників руху Опору. За різними 

даними  загалом їх кількість коливається від 103 до 1811 осіб [9, с. 251].  

Загалом така картина переконливо свідчить про існування досить важких 

умов організації навчального процесу, багатьох обмежень і труднощів, 

викликаних умовами війни. 
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ЖІНОЧИЙ ВИМІР В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

В ХХ – ХХІ СТ.: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Доцільність наукового дослідження жіночого чинника в історичному 

минулому українського суспільства обумовлена сучасними проблемами 

творення української національної держави, соціальної організації суспільства, 

його демократизації та гуманізації суспільних відносин, відродженням 

національно-культурного життя.  

Як і в минулому, нині зростає роль жіночого фактора в житті нашого 

суспільства. Сучасний жіночий рух набирає все більш організованого 

характеру. Жіночі питання дедалі стають предметом уваги не тільки науковців, 

громадськості, але і державних органів влади та управління. 

Однак зростаючий інтерес до низки проблем, пов’язаних із «жіночим 

питанням», деякі спроби їх вирішення наштовхуються на відсутність 

історичного досвіду, певних знань, наукової інформації, цілісних досліджень, 

які б об’єктивно відтворювали роль та значення жінки в історії нашого народу. 

Теоретичні та історичні обґрунтування жіночої проблематики відстали від 

практичних потреб часу. Це зумовлює необхідність наукового пошуку, нового 
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осмислення національної історії України в контексті світової історії, зокрема 

ролі та місця в них української жінки. 

Вивчення жіночого фактору в тогочасній і теперішній історії нашої країни, 

висвітлення історичних постатей видатних українських жінок сприяє 

усвідомленню глибинних зв’язків між минулим і сьогоденням, розумінню 

основ української ментальності, що являється актуальністю даної теми. 

Об'єкт дослідження – жіноцтво різних станів та суспільних груп в Україні 

періоду XX – XXI ст. Предмет дослідження – роль та місце жінок в системі 

суспільних відносин в Україні XX-XXI ст. Метою дослідження є наукове 

обґрунтування соціально-станового характеру діяльності та життєвої позиції 

жінок в системі суспільних відносин в Україні протягом XX – XXI ст. 

Для досягнення поставленої мети у роботі визначені завдання: дослідити 

права та можливості жінок різних верств населення впливати на громадсько-

політичне та соціально-економічне життя українського суспільства, розкрити 

форми та засоби їх реалізації; висвітлити особливості становища жінки в 

системі родинних відносин української спільноти; розглянути прояви духу 

свободи і волі в діях українських жінок; узагальнити напрями, форми та методи 

культурно-просвітницької діяльності жінок, показати їх активність у духовно-

церковному житті та роль у національно-культурному відродженні України; 

Історіографію представлено двома групами наукових доробків. Перша з 

них репрезентує розвідки, в яких знайшло відображення дослідження розвитку 

гендерного питання в Україні під кутом зору таких фундаментальних наук як 

філософія, соціологія, політологія, тощо. Друга група наукових праць 

висвітлює та безпосередньо досліджує «Жіночий вимір» в системі суспільних 

відносин в Україні в контексті соціокультурних процесів ХX – ХХІ ст. в 

історичній площині. 

Так, безпосереднє відношення до першої групи доробків щодо визначеного 

питання має студія філософа І. Грабовської [5]. У праці «Ґендерний аналіз 

українського суспільства» [7] вперше було обрано ґендерний підхід до аналізу 

становища жінок і чоловіків в українському суспільстві.  

Свої візії запропонували дві провідні сучасні дослідниці жіночих студій в 
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Україні- О. Маланчук - Рибак і О. Кісь, які в своїх працях [10, 14, 15]. Друга 

група праць нараховує великий масив доробків. Серед них  монографічні 

джерела, які в свою чергу також поділяється на підгрупи. До першої 

відносяться ті, які обіймають проблему в цілому. Прикладом може бути 

фундаментальна праця Т.Орлової [14], а також результат спільної праці 

провідних дослідників історії жіноцтва України «Жіночі студії в Україні. Жінка 

в історії та сьогодні» [9]. Окрему групу джерел складають колективні 

монографії, присвячені висвітленню ролі і статусу жіноцтва у певній сфері 

суспільного життя [1], праці, підготовлені двома авторами [3], або одноосібно 

[2, 4], в яких викладено результати дослідження ролі жіноцтва чи то на певному 

історичному етапі, чи у певній сфері, але найчастіше – у поєднанні першого і 

другого [12, 13].  

Важливими для написання роботи є видання біографічного плану, такі як 

біографічні енциклопедичні словники, «Жінки України» [8], «Українки в 

історії» В. Борисенко.  

З метою ознайомлення громадськості із видатними діячками української 

історії були видані праці І. Кузича-Березовського [11], О. Лугового [12], Д. 

Юсипа [17], Гриник-Сутановська В. [6]. У даній роботі використано періодичні 

видання (українська преса в часи національно-визвольних змагань 1917-1921 рр 

«Молодий більшовик» (1923-1931 рр), «Селянський журнал» (1929-1931 рр), 

журнал для жінок «Комунарка України»), статистичні дані досліджень рівня 

освіти і професійної підготовки жінок, також офіційні документи (Постанова 

ЦК КПРС (жовтень 1966 р.)). 

Дослідження гендерної рівноваги в суспільстві поступово стає 

невід’ємною складовою більшості соціальних і гуманітарних наук. При цьому 

різні галузі знання мають різний ступінь чутливості щодо включення гендерної 

тематики у своє проблемне інтелектуальне поле. Найчутливішими гендерно є 

антропологія, філософія, психологія, соціологія, значно менше – філологія та 

історія. 

Уся наша історія засвідчує, що жінка в суспільстві відігравала вагому роль. 

Вона постає невід’ємним суб’єктом, носієм та транслятором традиційної 
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етнокультурної інформації, зокрема – системи цінностей та соціокультурних 

норм. Історія відтворила суспільний генотип жінки як особи, що мусила 

підпорядковувати свої цінності потребам спільноти задля Вітчизни та родини. 

Провідну роль жінки на стадії родового ладу в період матріархату вчені схильні 

пояснювати культом сил природи – культом родючості, а звідти – вагітності, 

пологів, годування.  

Треба наголосити, що жіноча тематика не є самозамкненою, 

самодостатньою. Між репрезентацією ролі жіноцтва і суспільною свідомістю 

українства відбувається постійний взаємовплив. Існує взаємозв’язок між 

питаннями жіночої проблематики у минулому та актуальними питаннями життя 

сучасної України і буття в ній жіноцтва [16]. 

У суспільній свідомості українського етносу жінка на усіх історичних 

етапах посідає одне з вагомих місць. Вона постає невід’ємним суб’єктом, 

носієм та транслятором традиційної етнокультурної інформації, зокрема - 

системи цінностей та соціокультурних норм.  

В ході Першої світової війни в країні неодноразово відзначалася істотна 

нестача працездатних чоловіків, внаслідок чого традиційні чоловічі функції 

лягли на плечі жінок. Безліч жінок надійшло на державну службу, де зайняли 

посади чоловіків, дозволивши останнім піти на фронт. Жінки різних соціальних 

верств брали активну участь у цій війні. Навіть дами з вищих прошарків 

суспільства не залишалися осторонь:вони були медсестрами,санітарами, 

рядовими солдатами,шоферами,авіаторами тощо. Геройськими подвигами 

прославились українські дівчата–січовички, які, не вагаючись, стали поруч 

чоловіків на боротьбу з московською владою. 

На фронтах жінки оволоділи всіма воєнними спеціальностями: в авіації і 

на флоті, в піхоті й кавалерії, розвідці, зв’язку, медицині. Масово жінок 

використовували для праці в тилу на військових підприємствах, 

сільськогосподарських роботах, будівництві протитанкових ровів, окопів, 

бліндажів. Тисячі їх примусово вивезено у Німеччину для виснажливих робіт. 

Образ радянської жінки, як соратника чоловіка у щоденній соціалістичній 

«боротьбі», поступово із предмету гордості трансформувався в щоденну 
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практику. 1960-х роках жінка і без закличного подвигу нарівні з чоловіками 

працювала на виробництві. 

За часів горбачовської «перебудови» відбулося збільшення відсотку жінок 

на керівних посадах. Станом на 1980-і роки більш ніж половина зайнятих на 

виробництві були жінки. У журналах з’являється все більше публікацій, 

присвячених жінкам-керівникам. 

Після здобуття Україною незалежності вплив держави на роль української 

жінки у сфері сім'ї і соціальних комунікацій значно змінилося. З’явилися якісні 

змін в розумінні сучасної ролі української жінки у сфері сімейно-шлюбних 

відносин та соціальних комунікацій. За часів незалежності України почав 

формуватися тип ідентичності української жінки – «ділової жінки». Революція 

Гідності внесла важливу і суттєву поправку в жіночий образ, який нав'язувався 

владою в Україні.  

Майдан і війна на південному сході України породили потужний  

волонтерський рух, який практично повністю взяв на себе забезпечення того, 

що залишилося від української армії, за роки незалежності України. У перших 

рядах волонтерського руху стояли українські жінки, яких об'єднує єдина ідея – 

незалежна, сильна і непереможна Україна. Українські жінки приймають 

активну участь ще в одній важливій битві – в інформаційній війні. Робота 

журналіста не менш важлива, ніж участь у бойових діях на передовій. 

Отже, вперше у своїй історії українські жінки не слідували в руслі 

державних ідеологем, а своїми вчинками і діями їх встановлювали і визначали. 

Самовідданість, безкорисливість, виразний патріотичний порив українських 

жінок, високо підняв планку відношення до війни, цілісності України і до тих 

перетворень, до яких наша держава черговий раз приступила.  

Підсумуємо. Образ жінки в історії та народному світогляді ґрунтується на 

ієрархічному протиставленні чоловічого та жіночого начал. Попри переважання 

в українській свідомості патріархального канону у відносинах між чоловіком і 

жінкою, ще з середніх віків правосуб'єктність жінки була закріплена 

законодавчо: вона мала право обстоювати свою безпеку, гідність та майнові 

права в суді. 
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Становище жінки в українській сім'ї зумовлене особливими господарсько-

майновими правами жінки. Володіння рухомим і нерухомим майном, контроль 

над певною господарсько-виробничою сферою та змога розпоряджатися 

деякими грошовими сумами сприяли доволі високому статусу заміжньої жінки-

господині. У сім'ї зберігався гендерний розподіл праці. 

Процес гендерної соціалізації охоплював декілька етапів, що відрізнялись 

за змістом і формою та були спрямовані на підготовку дівчини до виконання 

ключових жіночих соціальних ролей – дружини, матері, господині. 

Еволюція статусу зумовила природну зміну гендерної ролі жінки в 

сучасному, зокрема українському, суспільстві: вона часто перебирає на себе 

обов'язки глави сім'ї, збільшує свій публічний статус, домінує в ряді 

гуманітарних галузей суспільства – освіті, медицині, культурі тощо.  
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ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА КАМАНІНА (1850 - 1921) 

 

Іван Михайлович Каманін (1850 - 1921) належить до плеяди найвідоміших 

українських учених кінця ХІХ – початку ХХ ст. Видатний історик, архівіст, 

археограф, палеограф та археолог протягом 45 років працював у Київському 

архіві. Ще у студентські роки Іван Каманін, за підтримки професора 

Володимира Антоновича, розпочав вдосконалювати навички роботи з 

документами, ставши згодом одним із представників Київської історичної 

школи.  
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Тематика його наукових праць повністю залежала від архівознавчих студій, а 

на основі ретельного вивчення документів вчений робив вагомі висновки. 

Багато років пропрацювавши співробітником, а з 1903 р. – завідувачем архіву, 

дослідивши величезну кількість матеріалів, Іван Каманін залучив до наукового 

обігу багато раніше невідомих документів з історії України, Росії, національних 

меншин, церкви тощо. У його науковій діяльності та спадщині археографія і 

архівознавство завжди займали домінуюче місце.  

Однак, незважаючи на значні заслуги дослідника перед вітчизняною наукою, 

нині його постать призабута, а праці з часу написання ще жодного разу не 

перевидавалися. Публікацій, присвячених дослідженню творчого доробку Івана 

Каманіна, небагато.  

Перші статті з’явилися через декілька років після смерті вченого. У 1926 р. 

видано другий і третій том «Записок соціально-економічного відділу ВУАН», у 

якому вміщено праці Володимира Щербини [9] та Миколи Василенка [1]. 

Перший написав біографію дослідника та коротко охарактеризував його 

архівознавчу діяльність, а другий дослідив його історичну спадщину. У 

радянський період ця тема замовчувалася. Виняток становили лише коротка 

замітка В. Панашенко до 120-річчя від дня народження Івана Каманіна [6] та 

невеликі повідомлення у енциклопедіях, де здебільшого визнавалася цінність 

праць ученого лише з української палеографії [8].  

Після проголошення незалежності України дослідники відновили вивчення 

наукової спадщини вченого. Вперше на необхідності поглибленого 

опрацювання доробку Івана Каманіна наголосив Олександр Ситник, однак його 

стаття мала оглядовий характер та була побудована на основі попередніх праць 

Володимира Щербини та Миколи Василенка [7]. Наприкінці 1990-х років 

з’явилися розвідки О. Ємець, Юрія Мицика та О. Крячка, у яких проаналізовано 

історичні праці, археографічну діяльність дослідника [3], його листи до 

Михайла Грушевського [5] та документи особового фонду у ЦДАМЛМ України 

[4].  

Метою дослідження є джерелознавчий аналіз життя, наукової та громадської 

діяльності Івана Каманіна, а також визначення інформаційного потенціалу та 
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значення праць науковця та їх місце у вітчизняній історіографії. Наукова 

спадщина ученого досі залишається недостатньо дослідженою, що надає 

даному дослідженню актуальності та наукової новизни.  

Іван Каманін народився в містечку Димер Київської губернії. Його батько, 

Михайло Каманін, був офіцером артилерії, росіянином за походженням, мати – 

Олександра Олександрівна Щуровська. Можливо під впливом матері, в родині 

переважав український дух. З часом родина переїхала до Києва. У Києві він 

навчався в Другій гімназії, по закінченні якої в 1868 р. поступив до Київського 

університету Святого Володимира на історико-філологічний факультет, який 

закінчив у 1872 р. [2].  

Ще за студентських років під керівництвом професора Володимира 

Антоновича прилучився Іван Каманін до джерелознавчих студій та архівної 

справи, працюючи з документами Київського архіву давніх актів. По закінченні 

Київського університету через хворобу він змушений був змінити діяльність. 

Працював акцизним наглядачем на Київській тютюновій фабриці.  

До роботи в Київському центральному архіві давніх актів повернувся в 1883 р. і 

присвятив їй сорок років життя, пройшовши науковий шлях від помічника 

бібліотекаря, архіваріуса, до посади директора з 1890 року [2].  

Разом із розробкою системи описування архівних документів, 

експертизи автентичності документів, вивченням палеографії та філіграней, 

протягом усієї творчої діяльності Іван Каманін ініціював й особисто виконував 

великі видавничі проекти.  

Підготовлені ним томи «Архива Юго-Западной России», збірники, присвячені 

часам Богдана Хмельницького, історії козаччини, «Палеографический 

изборник. Материалы по истории южно - русского письма в XV-

XVIII вв.» мали схвальні відгуки колег, останнє видання отримало Уварівську 

премію. Праці та діяльність Івана Каманіна сприяли збереженню архівних 

документів, нових виявлених архівних збірок. Він здійснював обстеження та 

описування приватних, монастирських, відомчих архівів, деякі матеріали 

вдавалося отримати для зберігання в рукописних колекціях наукових установ. 



123 

 

Важливим наслідком цієї роботи було сприяння пошуковій та збирацькій роботі 

по різних місцях України.  

У 1870 р., як член Київської археографічної комісії Іван Каманін брав участь у 

збиранні пожертвувань, консультаціях та відкритті пам'ятника Богдану 

Хмельницькому в Києві. До цієї події ним була написана стаття «Богдан 

Хмельницький – гетьман». Разом з науковими товариствами і установами, 

членом яких був Іван Каманін, він робив великий внесок у науково-

організаційну діяльність, підготовку екскурсій та XI Археологічного з'їзду в 

Києві, читав публічні лекції.  

Іван Каманін був активним дописувачем часопису «Киевская старина». Брав 

участь у роботі Українського наукового товариства в Києві, Київської 

археографічної комісії, Наукового товариства імені Шевченка у Львові, 

Київського відділу  Імператорського Російського військово-історичного 

товариства та ін.[2].  

Не раз Іван Каманін був учасником археологічних з'їздів, працював у комісіях 

УАН (нині Національна академія наук України) для складання історико- 

географічних та біографічного словників України, був одним із 

засновників Київської губернської вченої архівної комісії  у 1914 р. тощо.  

Із 1911 р. Іван Каманін брав участь у археологічній події, результатом якої 

стало обстеження, відкриття та збереження унікальної пам'ятки: внаслідок 

зсувів гори на київському Звіринці відкрилися два входи до печер, що дістали 

назву Звіринецьких печер. У серпні 1912 р. під керівництвом члена Київського 

товариства охорони пам'яток старовини та мистецтва О. Д. Ертеля розпочалися 

археологічні розкопки. Відкритий лист на ці дослідження був наданий 

Імператорською Археологічною комісією старшому раднику Київського 

губернського правління князю В. Д. Жевахову.  

Іван Каманін одним з перших оглянув печери, спостерігав за дослідженнями, 

аналізував знахідки й зібрав великий масив джерел не лише безпосередньо про 

цю пам'ятку, а й про історію київських печер, їхнє наземне оточення, устрій та 

багато інших  відомостей, використовуючи писемні, іконографічні, 

картографічні матеріали. 
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Під час робіт було розчищено три підземні галереї з підземними приміщеннями 

(церква, келії, поховальні ніші). Знайдені настінні написи-графіті, виконані 

план та креслення всього підземного комплексу. Весь цей матеріал було 

опрацьовано та покладено в основу книжки Каманіна «Зверинецкие пещеры в 

Киеве. Их древность и святость», яка побачила світ у 1914 р. На думку 

Каманіна, в печерах був похований ігумен Кловського монастиря кінця XI 

століття Клімент. Ця унікальна пам'ятка майже з самого початку її дослідження 

привернула увагу киян, для яких проводили екскурсії вже в 1912 р.  

Із 1918 р. Іван Каманін викладав архівознавство й палеологію студентам 

Київського археологічного інститут [2]. У 1919 - 1921 роках він був керівничим 

над працями Комісії для дослідження історії західноросійського та 

українського права УАН. Іван Каманін запропонував УАН створення першої 

української актографії (систематичного переліку актового матеріалу) за зразком 

історико-правничих бібліографій [2].  

Звіринецьким печерам була присвячена одна з найбільших праць вченого, в 

якій він висловлював сподівання, що «освічена історичним знанням Русь буде 

берегти свої пам'ятники старовини і зуміє їх захистити від нових варварів» 

(российская просвещенная историческим знанием Русь будет беречь свои 

памятники старины и сумеет их защитить от новых варваров). Коли 1921 р. Іван 

Михайлович Каманін помер, його було поховано згідно заповіту [2] саме у 

Звіринецькій печері за головним входом. 

Підсумовуючи, можна сказати, що дослідження Івана Михайловича Каманіна 

мають значний інформаційний потенціал. В архівознавчих публікаціях вченого 

обґрунтовано і розроблено методику складання описів, принципи експертизи 

документів, вперше поставлено питання про створення української актографії 

тощо. Археографічні праці дослідника відзначаються значною тематичною 

різноманітністю. Завдяки його документальним публікаціям до наукового обігу 

залучено джерела з архівосховищ України та Росії, а також забезпечено їх 

належне збереження. Як джерело праці Івана Каманіна будуть цікавими 

насамперед історикам, джерелознавцям, археографам, архівістам. 
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Дослідження життя, наукової і громадської діяльності українських істориків 

третьої чверті ХІХ – початку ХХ ст. для нас, майбутніх істориків ХХІ ст. має 

актуальне значення. Імена, життя, науковий доробок, громадська діяльність 

багатьох із них, на жаль, ще недостатньо відомі не тільки вченим, а й широкому 

загалу істориків і людей, які цікавляться не тільки питаннями української 

історії, а й тими істориками, які досліджували історію рідного краю.   
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До таких, ще недостатньо досліджених і відомих  істориків і належить Никандр 

Молчановський. Він закінчив Університет Св. Володимира у Києві і був учнем 

професора Володимира Антоновича, який протягом 1880-1890-х років 

заохочував  талановиту молодь до дослідницької діяльності в галузі 

середньовічної історії України і сформував київську школу істориків – 

документалістів, до якої із повним правом належить і Никандр Молчановський.   

Осмислення життєвого і творчого наукового шляху та внеску в українську 

історичну науку Никандра Молчановського, ім’я та наукова спадщина якого 

згадуються рідко, а тому потребують на популяризацію й всебічне вивчення та 

аналіз, складають актуальність теми даного досліження.   

Мета роботи: дослідити життєвий та науковий шлях Никандра 

Молчановського. Завдання дослідження: визначити та  проаналізувати джерела 

та літературу по темі дослідження; висвітлити життєвий та науковий шлях  

Никандра Молчановського. 

Джерельну базу дослідження складають праці Никандра Молчановського, які 

ми розглянули у курсовій роботі: «Гореніус» [4], «Очерк известий о 

Подольской земле до 1434 года» [1], « Цеховая система в Пруссии XVIII в. и 

реформа цехов при Штейне и Гарденберге» [6], матеріали  Никандра 

Молчановського в 6 томі 3 частини «Архива Юго-Западной России» під назвою 

«Акти шведської держави, що відносяться до історії Малоросії (1649-1660 рр.)» 

[5], «Донесение венецианца Альберто Вимина о козаках и Б. Хмельницком» [3], 

«Арест Т. Г. Шевченка в 1859 г. (Материалы для биографии)» [2]. 

Історіографію дослідження складають праці таких дослідників, як -  В.С. 

Прокопчук «Никандр Васильович Молчановський – історик, краєзнавець» [13],  

В.Г. Сарбей «Молчановський Никандр Васильович» [14],  Ю.Ф. Іванов «Жизнь 

и судьба украинского историка Н.В. Молчановского» [9] та «И.В. Лучицкий – 

выдающийся ученый, педагог и общественный деятель» [10], Л. В. Баженов 

«Поділля в працях дослідників і краєзнавців XIX-XX ст.» [1]. 

Майбутній історик народився  в 1858 р. в с. Лозувата, Балтського повіту 

Подільської губернії. Сім’я була багатодітною, батько був священиком. Тому, 

як було прийнято за звичаями церковнослужителів, малого Никандра 
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зарахували на навчання до єпархіального училища. В училищі зберігалися 

суворі дореформені устої, які були тягарем для Никандра, тому згодом батьки 

перевели сина до Уманської гімназії, а пізніше в Київську другу чоловічу 

гімназію. Гімназія мала хорошу репутацію, та і сам Никандр сумлінно навчався, 

вирізнявся серед однолітків здібностями до навчання, розумом і пам’яттю. 

Успішно закінчити середню освіту вдалося в 1876 р.  

У 1877 р. Никандр Васильович вступив до Київського університету Св. 

Володимира на історико-філологічний факультет, але невдовзі його вислали на 

два з половиною роки до В’ятської губернії. Тому закінчити університет 

вдалося лише в 1884 р. Після отримання диплома Никандр Васильович 

працював управляючим канцелярією київського генерал-губернатора.  

Ще під час навчання в університеті займався науковою роботою. За словами 

професора Лучицького, Никандр Молчановський, був предметом конкурування 

між викладачами, які викладали в нього, настільки блискучими були його 

здібності та потенціал [2, с.158]. 

Никандром Молчановським були написані в 1885 р. «Очерк известий о 

подольской земле до 1434 года», в 1887 р. «Цеховая система в Пруссии и 

реформы цехов при Штейне и Гарденберге». Багато статей Никандра 

Васильовича з історії України розміщено в журналі «Киевская Старина». 

Досліджував відносини України з Швецією та іншими країнами за Богдана 

Хмельницького [1, с. 5]. Перебуваючи в заслані, він написав статті про 

діяльність в’ятського земства, які були опубліковані в журналі «Слово». 

Вивчення нелегкого життєвого шляху Никандра Васильовича Молчановського 

дозволить відтворити його життєвий шлях та зрозуміти його як особистість, 

людину, громадянина, історика, дослідника у контексті його доби. Син 

священника, він закінчив Університет Св. Володимира у Києві і був учнем 

професора Володимира Антоновича, який протягом 1880-1890-х років 

заохочував талановиту молодь до дослідницької діяльності в галузі 

середньовічної історії України і сформував київську школу істориків – 

документалістів, до якої із повним правом належить і Никандр Молчановський. 

Також Никандра Молчановського можна вважати і учнем професора 
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Лучицького. Через свої переконання Никандр Молчановський був на початку 

навчання в Університеті Св. Володимира звільнений та відісланий у заслання. 

Тавро «неблагонадійного» після того все життя супроводжувало Никандра 

Молчановського.  

Раптова смерть Никандра Васильовича на 48 році життя від розриву серця 

викликала жаль та сум серед тих, хто знав його як відданого своєму народові 

чоловіка, як чесну, гуманну людину, яка на своїй впливовій позиції багато 

допомагала всім людям, як наукову силу, втрачену для науки через 

репресивний поліцейський режим Російської імперії.  

Никандр Васильович Молчановский мав природний дар дослідника, прекрасну 

професійну підготовка, знав європейські мови, у т.ч.  угорську, італійську, 

шведську, польську. Побіжна загальна характеристика  наукової спадщини 

історика засвідчила, якою багатообіцяючою могло б бути його кар’єра 

викладача – дослідника. Проте його глибокі знання були використані в 

незначній мірі, оскільки тавро «неблагонадійного» висіло над ним все життя, 

влада заборонила йому викладати та змусила працювати не за фахом.  

Внесок Никандра Молчановського в українську історичну науку був вагомим. 

На жаль, університети «недоотримали» самобутнього вченого, а Никандр 

Васильович міг стати предметом їх гордості. Влада ж не дозволила йому 

розкрити свій потенціал як дослідника та викладача.  

У біографії Никандра Васильовича Молчановського є ще чимало невідомого – 

дитячі та юнацькі роки, сімейне життя, відносини з родиною Лучицьких, із 

вчителем професором Антоновичем, із композитором Миколою Лисенком, 

педагогом, редактором «Киевской старины» Володимиром Науменком. Ще 

глибокого осмислення і вивчення потребують його науковий доробок, життя, 

наукова і громадсько-політична діяльність.  
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Київський університет імені Бориса Грінченка  

 

ЙОСИП ЮРКЕВИЧ: ОСОБИСТІСТЬ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ 

 

Йосип В’ячеславович Юркевич (1855–1910), суспільний діяч другої половини 

XIX століття, журналіст, земський лікар, є постаттю, діяльність котрої, будучи 

несправедливо замовчуваною радянською історіографією, й досі залишається 

недостатньо вивченою, потребуючи комплексного дослідження. 

Актуальність статті зумовлена необхідністю відновлення історичної 

справедливості щодо постаті Й. Юркевича шляхом глибокого вивчення його 

багатоаспектного наукового доробку і громадської діяльності, осмислення його 

місця в національно-культурній історії України. 

Метою статті є узагальнений аналіз діяльності Й. Юркевича в контексті 

історичної доби.  

Рід Юркевичів сягає своїм корінням в глибину віків, ті представники роду, про 

котрих знаходимо згадки в документах, походили від Войцеха Юркевича. 

Йосип Юркевич був вихідцем із родини дрібних поміщиків, поляків та 

католиків. Однак пізніше він прийняв православ’я. 1876 року він став 

студентом медичного факультету Київського університету св. Володимира. 

Вже на студентській лаві, у березні 1878 року, Йосип Юркевич брав участь у 

студентських заворушеннях. За це був виключений зі складу студентів без 

права вступу до будь-якого іншого вищого навчального закладу впродовж двох 

років та, за наказом київського генерал-губернатора, висланий до власного 

родового маєтку в село Криве під гласний нагляд поліції. Згодом таки завершив 

медичну освіту, отримавши 1881 року диплом лікаря. 

http://tsvetaeva.synnegoria.com/WIN/nastya/verochka.html
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Йосип Юркевич належав до другої генерації громадівців, увійшов до їхнього 

кола у середині 1870-х рр., під час навчання на медичному факультеті 

Київського університету. Так само, як Т. Рильський, а раніше В. Антонович, Й. 

Юркевич вирішив розірвати із польським оточенням Правобережжя, де до 

початку XIX ст. лише одна десята части шляхти походила з етнічних поляків, 

решта була українського роду. Слідом за В. Антоновичем Й. Юркевич міг 

сказати: «По воле судьбы, я родился на Украине шляхтичем; в детстве […] 

долго разделял все сословные и национальные предубеждения людей, в кругу 

которых воспитывался; но когда пришло для меня время самосознания, я 

хладнокровно оценил свое положение в крае, я взвесил его недостатки, все 

стремления общества, среди которого судьба меня поставила, и увидел, что его 

положение нравственно безвыходно, если оно не откажется от своего 

исключительного взгляда, от своих заносчивых посягательств на край и его 

народность…»
 
[1, с. 88]. 

Після закінчення медичного факультету Київського університету працював у 

Харкові, потім на Чернігівщині. Щоб бути поблизу від дому, Й. Юркевич почав 

працювати лікарем на цукровому заводі Сетгофера в містечку Корнін 

Сквирського повіту. На початку 1900 року він остаточно оселяється в рідному 

селі. 

Штатним земським лікарем він був лише обмежений час, проте лікарською 

практикою займався все життя, переважно в селі Кривому та навколишніх 

населених пунктах. Судячи з усього, лікарем Й. Юркевич був чудовим. 

М. Рильський в своїх спогадах згадує про нього як про «сонячного лікаря»: 

посидить Йосип В’ячеславович біля хворого, поговорить з ним, пожартує – і 

тому вже стає краще [5, с. 30]. 

1 червня 1895 року імперський уряд затвердив «Положення про установи 

дрібного кредиту», що спростило процедуру заснування кредитних та ощадно-

позичкових кооперативів [4]. Й. Юркевич брав активну участь в організації 

союзних об’єднань кредитної і споживчої кооперації Київщини, був членом 

ради Київського кредитного союзу і членом ревізійної комісії Київського союзу 

споживчої кооперації, брав участь у кооперативних з’їздах та нарадах. 
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Й. Юркевич писав в оповіданні «Наше позичкове товариство»: «…в моїй хаті 

надумали ми, що гарно було б закласти позичкову громадську касу» [7, с. 5]. 

Палким прихильним цієї ідеї виявився волосний писар Чемериківський. Як 

зазначав Й. Юркевич, він був «чоловік молодий, досить розумний, безперечно 

чесний і з великим хистом і здібностями до громадських справ і думок» [7, с. 7]. 

Статут товариства писали Й. Юркевич, його дружина Олександра Африканівна, 

писар Чемериківський, сусіда-поміщик з містечка Корнін і дехто з селян. 

Видатний діяч пропагував українську кооперацію також у формі літературно-

публіцистичній. Він написав нариси «Наша товариська крамниця» та «Наше 

позичкове товариство». Ці твори були надруковані в часописах та видані в 

збірникові «Сучасні сільські малюнки. Перший рік співробітництва у вільній 

українській пресі». 

На межі XIX–XX ст. Й. Юркевич виявив власний хист в україномовній 

журналістиці. Його статті виходили під псевдонімом «О. Ю», крім того, він був 

членом українських освітніх товариств «Просвіта», «Родина», в яких 

співробітничали М. Старицький, М. Лисенко, Т. Рильський та багато інших 

відомих українофілів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Й. Юркевич був 

активним дописувачем у таких виданнях, як у газета «Рада», що виходила в 

Києві з 15 вересня 1906 до 2 серпня 1914 рр., маючи статус 

загальнонаціонального друкованого органу, тижневик для селян і робітників 

«Село», що виходив у Києві у 1909–1911 рр., щомісячник «Літературно-

науковий вісник», перший всеукраїнський літературно-науковий і громадсько-

політичний часопис. 

З 1909 року Й. Юркевич більше часу проживав у Києві. Тут на його замовлення 

на вулиці Паньківська 8, за проектом арх. М. Шехоніна було побудовано дім
 
[3, 

с. 878–879]. Цей будинок вже після смерті власника увійшов в українську 

історію багатьма цікавими фактами й іменами. Тут містилася редакція 

педагогічного місячника для сім’ї і школи «Світло», який виходив у 1910–1914 

роках у видавництві «Український учитель». Співробітниками часопису були 

українські педагоги та низка відомих діячів-українофілів. Через це журнал 

зазнавав утисків від царської влади. У цьому ж будинку також містилася 
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редакція літературно-художнього місячника «Сяйво», який виходив за 

підтримки діячів української культури від березня 1913 року до початку війни 

1914-го. При журналі діяло однойменне українське видавництво, з ним і 

часописом співпрацювали десятки відомих тогочасних діячів української 

культури та молодих початківців. У різний час у будинку Й. Юркевича 

мешкали українські письменники Б. Грінченко, М. Вороний, М. Рильський. 

Відповідно, гостювали теж цікаві люди. 

Зайнятий багатьма справами, сам лікар Й. Юркевич невчасно звернув увагу на 

погіршення свого здоров’я. Як писав у некролозі С. Єфремов, «кілька днів тому 

Юркевич був між нами, як звичайно, веселий, говіркий, жартівливий» [2, с. 2]. 

Вранці 11 листопада 1910 р. у нього почався приступ ниркової хвороби, і о 8 

годині вечора Й. Юркевич помер від ниркової недостатності. 

Про вдачу Й. Юркевича найкраще висловився його онук Юрій: «Главное в нем 

было – активная практическая доброта. Демократ в лучшем значении этого 

слова. Умел доброжелательно подойти к каждому, кто бы это ни был, и вместе 

с тем поставить себя как должно…» [6, с. 17]. 

Таким чином, суспільно-громадська діяльність Й. Юркевича з початку1880-х до 

початку 1900-х років була організована відповідно до основних тенденцій 

громадсько-суспільного життя Наддніпрянської України на межі XIX–XX ст.: 

становлення ті розвій «громадівського руху», розвиток земської лікарської 

справи, запровадження сільського кооперативного руху, започаткування та 

підтримка україномовної преси. 
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МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ ТА КИЇВСЬКА СЕМІНАРСЬКА ГРОМАДА 

КІНЦЯ 1880-х – ПОЧАТКУ 1890-х РР. 

 

У 2017 ріці ми відзначаємо 100-річчя Української демократичної революції, 

серед активних творців якої почесне місце займає Михайло Сергійович 

Грушевський (1866-1934) – український історик, громадський,  політичний, 

державний діяч, організатор української науки, літературознавець, соціолог, 

публіцист, голова Центральної Ради Української Народної Республіки (1917-

1918 рр.), член Історичного товариства імені Нестора-Літописця, дійсний член 

Чеської академії наук (1914 р.), почесний член Київського товариства 

старожитностей і мистецтв (1917 р.), член-кореспондент Всеукраїнської 

академії наук (1923 р.) та Академії наук СРСР (1929 р.), багаторічний голова 

Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові (1897-1913 рр.), завідувач 

кафедри історії Львівського університету (1894-1914 рр.), автор понад 2000 

наукових праць.  

Михайло Сергійович Грушевський був дуже патріотично налаштованою 

Людиною, яка жертовно працювала все своє життя на благо українського  

народу та України. Саме на прикладі його життєвого шляху та багатогранної 

діяльності ми можемо прослідкувати як відбувалося формування української 

національної еліти доби Грушевського. Яскравим, зразковим, унікальним 

представником цієї еліти був він сам а також його побратими із Київської 
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семінарської громади, зокрема його чотириюрідний брат Марко Грушевський, 

Сергій Єфремов, Олександр Лотоцький, інші.  

Як відомо, наприкінці ХІХ ст. в Україні значно активізується процес 

самовизначення української інтелігенції та осмислення нею своєї належності до 

української культури. Значна частина тогочасної патріотично налаштованої 

української молоді походила із родин духовенства, перебувала в полі впливу 

народної культури. Здобуваючи освіту, переважно в духовних семінаріях та 

академіях, та згодом працюючи по селах, українська молодь брала активну 

участь у національно-визвольному русі [1]. 

Український рух у Києві у 1880-х – на початку 1890-х років майже виключно 

концентрувався навколо семінарської молоді місцевої духовної семінарії» [2]. 

Семінарія лише тим відрізнялася від цивільної гімназії, що там навчалися діти 

священиків. І передусім тому, що навчання для них було безкоштовним. 

Оскільки ж родини священиків були великими до десятка дітей і більше, 

продовжували справу батька заледве один-двоє дітей, решта обирали цивільні 

професії, після семінарій вступали до університетів і політехнічних інститутів, 

обирали інші вільні професії. […] Значна частина семінаристів, йдучи на 

навчання, вже наперед знала, що ніколи не піде служити в церкву. Рівень освіти 

в семінарії був достатньо високим. […] Освітній рівень семінарського 

викладання дозволяв успішно навчатися у гуманітарних університетах, 

політехнічних, технологічних і комерційних інститутах та навіть у 

консерваторіях і художніх училищах (бо хоровий спів був там одним із 

головних предметів)» [2]. 

Про одного із засновників Київської семінарської громади, чотириюрідного 

брата Михайла Грушевського  – Марка Грушевського – згадує у своєму 

щоденнику Сергій Єфремов
 
[3]. Про Марка Грушевського як про одного із 

активних членів Київської семінарської громади споминає Олександр 

Лотоцький [4], який пригадує, що Марко часто приходив на дообідній чай в 

Київську духовну академію для обговорення нагальних проблем громадського 

життя. 
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Активний громадський діяч Олександр Кониський також заохочував молодь 

семінарської громади, яка складалася переважно зі студентів Київської 

духовної семінарії, академії та університету   до українознавчих студій і до 

написання літературних творів українською мовою [2]. 

Олександр Кониський та Володимир Антонович, викладачі Михайла 

Грушевського в Університеті св. Володимира, наставляли свого учня не тільки 

на наукову, але  і на  громадську працю [5]. Духовні та культурні традиції, він 

успадкував і від перших своїх вчителів – батька та матері, це стало підґрунтям, 

на якому відбувалося формування Михайла Грушевського. Адже батьки 

пробудили у своїх дітях національне почуття, виховали любов до української 

мови, пісні, традицій, були справжніми українськими патріотами.   

 Значущою з київських адрес Михайла Грушевського можна вважати будинок 

Олександра Кониського на Бібіковському бульварі. Своє помешкання – досить 

просторий особняк із садом навпроти пам'ятника Бобринському – господар 

перетворив на справжній український клуб, де збиралося найближче коло його 

молодих однодумців. Олександр Якович мешкав окремо від родини і займав 

простору кімнату з вікном, що виходило на бульвар, яка слугувала йому 

одночасно кабінетом, бібліотекою, вітальнею, спальнею та їдальнею. Вплив 

Олександра Кониського на формування громадянської позиції молодого 

Михайла Грушевського був визначальним» [5]. 

Поступово Грушевський здобув у громадівських колах Києва поважний 

авторитет і висунувся на фактичного керівника української семінарської 

громади (наприкінці 80-х – на початку 90-х років XIX ст.). Відбувалося його 

становлення як вченого і дослідника, а під впливом діячів Київської Старої 

Громади він остаточно обрав шлях громадського діяча, метою якого стало 

служіння українському національному відродженню. Згадуючи про ті часи, 

Михайло Грушевський писав, що «під кінець курсу я почав виходити з 

крайностей свого психічного настрою, почав більше зближатися з людьми – 

бував в літературних і політичних кружках української молоді»
 
[5].  

Київськими семінаристами були також музиканти Олександр Кошиць, Кирило 

Стеценко, академік Кость Воблий, економіст Кость Мацієвич, історики Василь 
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Доманицький і В’ячеслав Прокопович, історик українського права Андрій 

Яковлів, історик української літератури Сергій Єфремов, щевченкознавець 

Василь Доманицький, публіцисти Федір Матушевський і Мефодій 

Павловський, український прозаїк, перекладач, письменник Іван Нечуй-

Левицький, священики Тихін Добрянський, Григорій Грушевський (Грицько 

Чулай), Марко Грушевський, перший директор української гімназії Тараса 

Шевченка в Києві Володимир Дурдуківський та багато інших видатних 

українських діячів [2]. 

Відзначаючи участь семінаристів у суспільно-політичному житті, варто 

наголосити, що вони були більш активніші за  гімназистів: українські гуртки 

існували в Києві при духовній семінарії і академії, але їх майже до кінця ХІХ 

ст. не було в чоловічих гімназіях. У київській семінарії в 1890 рр. 

нараховувалося до  півсотні  українофілів, наприкінці ж 1890-х – на початку 

1890-х рр. українські гуртки виключно перебували в Києві у духовній семінарії 

[2]. 

Колишні громадівські семінаристи у майбутньому стали не лише визначними 

культурними діячами, а й лідерами організацій, партій, товариств, міністрами  

Центральної Ради, УНР, Української держави, брали активну участь у збройній 

боротьбі українського народу за незалежність і соборність, відроджували 

Українську автокефальну православну церкву, цікавилися історією та 

етнографією рідної землі, збирали фольклорні матеріали, любили народні пісні, 

живу українську мову, допомагали Михайлу Грушевському з написанням 

рецензій і оглядів для «Записок НТШ», займалися редакторською і видавничою 

справою, писали твори красного письменства. 

Підсумуємо, в останні роки університетських студій Михайло Грушевський 

опікувався гуртком вихованців Київської духовної семінарії, став його 

керівником. У нього вдома відбувалися таємні зустрічі семінаристів, яким він 

допомагав у виборі відповідної літератури, давав користуватися книжками із 

своєї бібліотечної колекції, а осередок Київської семінарської громади впливав 

на його становлення як громадського діяча. Складання збірного портрету 

членів Київської семінарської громади кінця 1880-х – початку 1890-х років 
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дозволило нам відчути середовище побратимів і друзів, яке оточувало Михайла 

Грушевського, після того, як він поринув у громадську роботу на третьому році 

навчання в Університеті Св. Володимира. Це коло однодумців різко 

контрастувало із холодним офіціозним імперським середовищем Університету 

Св. Володимира.  
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ОЛЕНА СТЕПАНІВ – ЖІНКА-ГЕРОЙ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНІ  

 

Перша світова війна 1914–1918 рр. стала переломним етапом в історії. 

Сучасники назвали її великою війною, тому що вона породила нові небувалі 

раніше явища та зміни. Вона була довгою, смертоносною, тотальною. У цей 

період відбулися незворотні зрушення в соціально-економічному, суспільно-

політичному та духовно-культурному розвитку держав, змінилось ставлення до 
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цих процесів усіх верств населення. Ця війна спричинила фізичну і культурну 

мобілізацію і військових, і цивільного населення, чоловіків та жінок.  

До поля зору дослідників потрапляють питання повсякденного життя, воєнної 

економіки, соціальних конфліктів тощо. Проте, саме у часи Першої світової 

війни військова справа перестала бути суто чоловічою. Серед добровольців, які 

йшли на війну, були дівчата і жінки, що отримали професію медичної сестри і 

працювали в госпіталях по догляду за пораненими. Деякі з них перевдягались у 

чоловічий одяг і йшли санітарами, щоб допомагати пораненим безпосередньо 

на полі бою, а з деяких формувались жіночі військові частини діючої армії. 

Чимало жінок несли службу при булавному та заводо–розчислювальному 

відділах. У всіх військових канцеляріях працювали машиністки, писарки та 

інші. Їх ще називали «жіноча помічна сила» або «канцелярна помічна сила» [5, 

339]. Варто зазначити, що воєнний досвід жінок у роки війни був дуже різним – 

залежно від віку, національності, суспільного положення та матеріального 

стану. 

Питанням участі жінок у громадських і благодійних організаціях у період 

Першої світової війни та появі жіночих військових формувань присвячені праці 

українських науковців А. Байцара, І. Книш, С. Липовецького, М. Рудницької, 

Ж. Тітовської, Г. Черкаської та інших. Проте, ці питання залишаються 

недостатньо висвітленими у фаховій літературі. З огляду на це актуальності та 

особливої ваги в історії Першої світової війни набуває дослідження саме 

жіночого досвіду війни, оскільки роль жіноцтва у світових і регіональних 

війнах до цього часу залишаються майже не вивченими.  

Мета наукової розвідки полягає у з’ясуванні долі жінок, що стали першими 

українськими жінками-добровольцями, які виявили бажання служити у війську 

не як санітарки чи в іншій ролі, яка б пасувала жінці в той час, а саме як рядові 

стрільці, пліч-о-пліч з чоловіками. Відповідно до мети сформульовано завдання 

охарактеризувати життя та творчий шлях Олени Степанів – найвідомішої 

українки, яка однією з перших виявила бажання служити у війську, стала 

стрільцем-добровольцем. 
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Олена Степанів народилась у 1892 р., на Львівщині в сім’ї священика. 

Навчалась у першій дівочій школі ім. Шевченка у Львові. З 1910 р. навчалася в 

семінарії Українського педагогічного товариства (м. Львів). У 1921 р. вступає 

до Львівського університету, щоб вивчати географію та історію. Саме там вона 

знайомиться з багатьма молодими українськими патріотами, які відвідували 

молодіжні військові формування в очікуваній у майбутньому боротьбі за 

незалежність нації. Олена виступає на секції студенток і говорить про 

обов’язкову участь жінок у політичному житті. Вона була членом створеної 

Іваном Франком радикальної партії, Академічної громади, Драгоманівського 

гуртка, працювала з Євгеном Коновальцем у проводі Українського 

студентського союзу.  

Дівчина остаточно вирішила, що її місце в рядах стрілецтва. У 1914 р. 

створюються Січові Стрільці-2, куди приймали і жінок (їх виявилося 33 

добровольці). Олена складає свою першу присягу на Кайзервальді. Тоді й 

розпочинаються перші й справжні уроки її життя: лекції з військової історії, 

навчання медичної допомоги, військових вправ [2]. 

13 січня 1915 р. австрійська газета «Neues Wiener Tagblatt» опублікувала 

величезну статтю про Олену Степанівну з її портретом на першій сторінці та 

описом як українська молода жінка-патріот відважно бореться на фронті 

Першої Світової Війни. 

У зимовій кампанії 1914–1915 рр. у Карпатах вона в складі 2-го батальйону 

Українських січових стрільців (УСС) взяла участь у рейді по тилам російських 

позицій, мета якого була розвідка і потреба відвернути увагу від основних сил. 

Кожного дня батальйон долав у горах, при нелегких зимових умовах 

пересування, до 60-ти кілометрів.  

У травні 1915 р. Олена Степанів була призначена командиром стрілецької чоти 

(відділу) в 2-му батальйоні УСС, до складу якого входило 40 стрільців, і взяла 

участь в боях на схилах гори Маківки. Легіон УСС, що займав оборону на 

Маківці, входив до складу 129 та 130-ої бригад австрійської армії. Це були бої 

Легіону УСС з російськими військами. Внаслідок запеклих боїв російські 
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війська були відкинуті за р. Головчанку. Загинуло 47 стрільців, а 76 було 

поранено. 

Після битви на Маківці,  наприкінці травня 1915 р., дівчина отримала срібну 

медаль «Tarferkeit» – Хоробрості й звання хорунжої (молодшого лейтенанта). 

Після битви на Маківці легіон УСС взяв участь у наступі на Галич. 29 травня 

1915 р. біля села Лісовичі під Болеховом розгорівся кровопролитний бій. 

Російським частинам вдалося завдати сильного контрудару й оточити в селі дві 

сотні січовиків, серед яких і чоту хорунжої Степанів. Олена потрапила у 

російський полон. Їй на той час було 22 роки. 

Вона провела тяжкі дні у російському таборі для військовополонених в 

Оренбургу. Згодом два роки Олена перебувала в таборах військовополонених у 

Ташкенті. Перші десять місяців вона проживала у маленькій кімнаті-коморі. 

Австрійські та німецькі офіцери й генерали, які знаходилися у таборі, з 

пошаною ставилися до дівчини, допомагали. Олена працювала на пошті, а у 

вільний час вивчала англійську та французьку мови, німецьку стенографію 

(мовою володіла вільно). 

Наприкінці липня 1917 р. за допомогою німецької діячки Червоного Хреста 

графині Горн і австрійського полковника Пішелі дівчину звільнили з табору 

полонених і дали дозвіл виїхати на батьківщину. Дорога додому виявилася 

дуже складною. Щодо переходу через фронт не було й мови. Олена виїхала до 

Петрограда, а звідти до Фінляндії. Дівчина проїхала скандинавські країни 

Норвегію, Швецію. З шведського порту Мальме вона кораблем дісталася до 

Німеччини й через Берлін до Відня. Столиця зустріла її почестями як героїню 

війни. 

Восени 1917 р. Олена Степанів повернулася в Легіон УСС. У цей час вона 

познайомилась із своїм майбутнім чоловіком – сотником (капітан) артилерії 

Романом Дашкевичем. На жаль він був полонений на початку 1917 р. 

російськими військами, діставшими на той час велику перевагу в силі, і 

відправлений до Трансбайкальського табору для військовополонених. 

У листопаді 1918 р. після проголошення незалежної Західно- Української 

Народної Республіки (ЗУНР) та створення Української Галицької Армії (УГА), 
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де стрільці бувшого Українського Легіону відігрівали вагому роль, Олена 

Степанів повернулася в діючу армію і служила у штабі групи «Схід», яка 

невдовзі була перейменована на 4-ту Золочівську Стрілецьку Бригаду УГА. В 

березні 1919 р. бригада брала участь у боях за повернення міста Львів, за що 

Олена була піднесена до звання четаря (лейтенанта).  

У липні 1919 р., після того, як УГА повинна була залишити Західну Україну, 

Олена Степанів прибула до Кам’янець-Подільського, де два українських уряди 

обговорювали сумісні дії боротьби проти Радянської Росії та Польщі (Голубої 

Армії Андерса). Враховуючи Оленині знання декількох мов і військовий досвід, 

вона була запрошена на роботу до Міністерства Закордонних Справ і 

відправлена з дипломатичною делегацією до Відня у листопаді 1919 року. Там 

вона закінчила заснований М. Грушевським Український вільний університет і 

1921 р. стала доктором філософії [1]. 

У Відні її розшукав полковник Роман Дашкевич. Вони взяли шлюб 14 липня 

1920 р., а з 1921 р. поселились у Львові, де Олена Степанів-Дашкевич 

утверджується як науковець і педагог, працює в українському кооперативному 

русі. Нею було видано 75 її праць по історії війни та географії. 

Під час нацистської окупації Степанів допомагала військовополоненим, яких 

тримали в концтаборах недалеко від Львова та у львівському шпиталі для 

військовополонених. У 1944 р., коли західноукраїнська інтелігенція покидала 

рідні терени, вирушаючи на пошуки еміграційного прихистку, Степанів 

свідомо залишилися зі своїм народом. І, як стверджував її син, відомий історик 

Ярослав Дашкевич, ніколи, попри всі лихоліття, що випали на її долю, не 

шкодувала про своє рішення [3].  

Восени 1944 р. Олена Степанів очолила відділ економіки промисловості у 

Львівському відділенні Інституту економіки Академії наук УРСР, за 

сумісництвом була доцентом кафедри економічної географії Львівського 

державного університету ім. І. Франка та Інституту радянської торгівлі. За її 

безпосередньою участю відбувалися неофіційні акції: відзначення пам’яті 

героїв Крут, вшанування пам’яті жертв Голодомору, протест гімназисток проти 

розстрілів української творчої інтелігенції в СРСР [2]. 
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1946 р. академічні установи гуманітарного профілю у Львові ліквідували, а 

українських учених звинуватили в тому, що саме вони – натхненники та 

ідеологи українського підпілля. Відомих науковців, серед них і Олену Степанів, 

вивезли до Києва. На третій рік «почесного» київського заслання вона 

опинилася на вулиці без засобів до життя. 

Повернення до Львова не принесло радості: не знайшлося для неї праці, МГБ 

розпрацьовувало версію зв’язку Степанівни з генералом «Тарасом Чупринкою» 

(Романом Шухевичем), а провокаційне вбивство Ярослава Галана стало 

приводом для жорстоких репресій проти української інтелігенції [4].  

У грудні 1949 р. Олену Степанів та її сина Ярослава заарештували за 

звинуваченням в антирадянській і націоналістичній діяльності й засудили на 

ув’язнення у сталінських концтаборах. Вирок – 10 років примусових робіт у 

таборах Мордовії. 

У 1956 р., коли їй виповнилося 72 роки, звільнена за станом здоров’я, 

повернулася до Львова, де й прожила до кінця життя. У Львові вона опиняється 

на вулиці без власного помешкання, винаймає будиночок на вул. Козацькій, 11. 

1963 р. нагадує про себе її важка хвороба – і 11 липня Олени Степанів не стало. 

Похорон її був велилюдним і нагадував маніфестацію. Ще за життя, Олену 

Степанів, визнали національною героїнею.  

Висновки. Олена Степанів – перша в світі жінка, офіційно зарахована на 

військову службу офіцером, хорунжий УСС, чотар УГА, український історик, 

географ, мати історика Ярослава Дашкевича. Це жінка, стрілець-доброволець, 

яка увійшла в історію і стала найвідомішою українкою, яку відзначили 

нагородою за мужність. З огляду на це її насичений подіями життєвий та 

творчий шлях й досі привертає увагу усієї прогресивної європейської та 

української громадськості, яка 7 грудня 2017 р. відзначатиме 125-ту річницю 

від дня народження Олени Степанів.   
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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ДРУГІЙ 

ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У ПОЛТАВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ 

 

Важко переосмислити роль та значення особистості для суспільства. Фактично, 

вона є рушієм його розвитку, індикатором цивілізованості людства загалом та 

кожного його індивіда зокрема.  

На розвиток та досягнення сучасної освітньої галузі Полтавської області 

вплинули історичні передумови її формування, збереження традицій 

дореволюційної школи, досвід і педагогічні надбання шкільної ланки. 

Метою нашого дослідження було з’ясувати початкові та середні освітні заклади 

губернії в кінці ХІХ – поч. ХХ ст..  

Питання розвитку початкової освіти в дореформений період епізодично 

висвітлювалося у працях істориків. Зокрема, побіжно дослідив питання 

створення шкіл на Полтавщині Ф. Щербина [10]. 
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У монографії з історії полтавського дворянства відомий дослідник Полтавщини 

І. Ф. Павловський [9] розкрив значення благодійної допомоги у становленні 

початкової освіти. Висвітлюється історія  шкіл на Полтавщині у 1860-1862 pp. 

у статті Д. Граховецького. Характерно, що автор дає не лише характеристику 

загальних умов виникнення і діяльності шкіл, а й відображає роль громадських 

та освітніх діячів Полтавщини у вирішенні складних проблем, пов'язаних із їх 

заснуванням та роботою [7 ]. 

У фундаментальній узагальнюючій праці «Історія Української PCP » досить 

грунтовно аналізуються основні тенденції та особливості розвитку освіти в 

Україні у другій половині XIX ст. [4]. Досліджуючи історію освітянської галузі 

в дореволюційній Росії, на проблемах діяльності шкіл на Полтавщині зосередив 

увагу історик Г. Жураковський [2]. 

На матеріалах Центрального державного історичного архіву України (м. Київ) 

написана монографія В. Й. Борисенка «Боротьба демократичних сил за народну 

освіту на «Україні в 60-90-х роках XIX ст.», що містить статистичні дані. 

Авторські підрахунки зведено у таблиці, що характеризують стан навчальних 

закладів, у тому числі й Полтавщини [1]. 

Огляд наукових досліджень показує, що кожен з дослідників лише частково 

торкнувся проблем освіти, не аналізуючи вплив її на особистість, на 

формування національної ідентичності школяра. Не заперечуючи внеску 

авторів наведених вище робіт, варто зазначити, що жоден з науковців не ставив 

собі за мету дати аналіз шкільництва на Полтавщині.  

На території Полтавської губернії на протязі ХІХ – початку ХХ століття діяли 

початкові, середні навчальні заклади, професійні училища та школи, учбові 

ремісничі майстерні [ 8, с. 7 ].      

Першу ланку в системі освіти Російської імперії кінця XIX - початку XX ст. 

займала початкова освіта і найбільш повно була представлена початковими 

народними училищами (школами).   

До початкових належали: земські, церковнопарафіяльні, приватні, громадські, 

міністерські, міські та інші школи. Уже сама назва вказувала на 

підпорядкованість цих шкіл, джерело їх фінансування [8, с. 7]. Встановлювали 
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два типи початкових училищ: однокласні з терміном навчання 3 роки та 

двокласні з терміном навчання 5 років [3].    

До середніх навчальних закладів відносилися гімназії, училища, Полтавський 

інститут шляхетних дівчат та Полтавський учительський інститут. Вищих 

навчальних закладів до Жовтневої революції 1917 р. не було відкрито. 

Середні заклади стояли на щабель вище, ніж початкові школи. Справа була не 

тільки в тому, що після закінчення їх у випускників відкривався шлях до 

університетів, навіть столичних. Гімназисти та реалісти потрапляли у творчу 

атмосферу, в якій формувалися (в більшості своїй) інтелігентні та освічені 

люди. Чимало з них потім стали відомі далеко за межами Полтавщини [5, 

с. 141]. 

Окрім навчальних закладів гімназичного типу. З 1882 року з’являються фахові 

школи: сільськогосподарські (рільничі, садівничі, зоотехнічні), ремісничі 

(механічні, столярські. Керамічні), залізничні, промислово художні та ін. 

Програми їх дорівнювали, як правило, програмам 4-5 класів гімназій, але без 

давніх мов. До числа учнів школи зараховувались діти обох статей не молодше 

12 років, які повинні були подати свідоцтво про закінчення курсу початкового 

народного училища по положенню від 12 травня 1874 року або іншого, рівного 

йому по статусу навчального закладу. Особи, що закінчили повний курс 

міського училища по положенню від 31 травня 1872 року або ті, що успішно 

витримали іспити по загальноосвітніх предметах, за рішенням педагогічного 

комітету школи могли звільнятися від вивчення загальноосвітніх предметів (це 

стосувалося, наприклад, випускників гімназій чи прогімназій [6 с. 8]. 

Виконане дослідження зумовлює необхідність подальшого дослідження  

проблеми формування національної ідентичності особистості учнівської 

молоді, актуалізації досвіду просвітницько-виховної діяльності початкової та 

середньої освіти  Полтавської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ 

століття в контексті модернізації сучасної національної освіти в Україні. 
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ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ МИТРОФАНА  

ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО (1867-1934) 

 

Митрофан Вікторович Довнар-Запольський народився 1867 р. у місті 

Рєчиця Мінської губернії (Білорусь) в сім'ї столоначальника повітового 

поліцейського управління, спадкового шляхтича герба «Побуг» Віктора 

Мартиновича Довнар-Запольського.  Митрофан спочатку навчався у Мінській 

гімназії та Мозирській прогімназії. Із Першої київської гімназії 21-річного 
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учня VIII класу  Митрофана Довнара-Запольського виключили за два місяці до 

випускних іспитів без права вступу в інші навчальні заклади за порушення 

царського указу щодо зберігання забороненої літератури. Заборонені поему 

Т. Г. Шевченка «Марія», українські журнали  «Громада» й «Основа», лист 

історика М. Костомарова до видавця «Колокола» юнак придбав у Болгарії, де 

гостював у матері. Суворе рішення педагогічна рада гімназії зачиняло перед 

ним двері вищих навчальних закладів і відповідно робило неможливим заняття 

наукою, схильність до якої проявилася у нього під час навчання у київській 

гімназії.  

Втручання батька Віктора Мартиновича сприяло пом'якшенню рішення ради та 

зняттю пункту про заборону вступу до інших навчальних закладів. Це дало 

змогу М. В. Довнар-Запольському у 1889 р. витримати іспити на атестат 

зрілості у Четвертій київській гімназії.
 
Під час навчання у Першій гімназії та 

після виключення з неї головним джерелом існування для Митрофана 

Вікторовича стали приватні уроки і публікація невеликих дописів про життя 

Мозиря та Києва, а також статей з білоруської етнографії. 

У 1890-1894 рр. Митрофан Довнара-Запольський навчався на історико-

філологічному факультеті Університету Св. Володимира як стипендіат 

стипендії Св. Кирила і Мефодія і мусив прослужити викладачем в навчальному 

закладі Міністерства народної освіти протягом шести років після завершення 

навчання. Митрофан Вікторович під час навчання в університеті вчився 

проводити дослідження під керівництвом професорів В. Б. Антоновича, П. В. 

Голубовського та В. С. Іконникова, про настанови яких згадував із глибокою 

вдячністю.  Тема дипломного дослідження «Очерк истории Кривичских и 

Дреговичских земель до конца XII столетия»  вписувалася у загальні принципи 

і методологію досліджень київської школи істориків-документалістів 

професора Антоновича, яка вивчала історію та географію різних областей 

Київської Русі. Він спрямував увагу на історію кривичів та дреговичів, що 

населяли у давні часи територію Білорусії, яка входила до складу Київської 

Русі.  
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Під час навчання Довнар-Запольський займався науковою працею, надрукував 

також ряд статей з етнографії та соціології. У 1891 р. Імператорське товариство 

любителів природи, природознавства, антропології і етнографії присудило йому 

срібну медаль. Ще студентом він був членом багатьох товариств, в тому числі й 

історико-філологічного при імператорському Харківському університеті.  У 

1895 р. Московське товариство природознавців, антропологів та етнографів 

присудило Митрофану Довнара-Запольському премію імені великого князя 

Сергія Олександровича за зібрані й опубліковані у 1895 р. у збірнику 

«Белорусское Полесье» етнографічні матеріали.  

Враховуючи схвальний відгук голови екзаменаційної комісії Ф. Зелінського та 

опубліковані праці Довнар-Запольського, у 1895 р. історико-філологічний 

факультет рекомендував залишити його стипендіатом при Університеті Св. 

Володимира для підготовки до професорського звання на кафедрі російської 

історії. Із 1 січня 1896 р. Міністерство освіти затвердило його професорським 

стипендіатом на кафедрі російської історії до 1 січня 1900 р. із стипендією у 

розмірі 600 руб. на рік.   

Наукові інтереси Митрофана Довнар-Запольського були пов'язані з 

дослідженням проблем історії землеволодіння Великого князівства 

Литовського. Значна кількість джерел до теми, зокрема Литовська метрика, 

зберігалися у московських архівах, у Московському архіві Міністерства юстиції 

(МАМЮ), де із грудня 1894 р. історик працював позаштатним співробітником. 

Працьовитість і здібність Митрофана Вікторовича помітив директор МАМЮ Д. 

Я. Самоквасов, який звернувся до керівництва Університету Св. Володимира 

щодо згоди на прийняття їх професорського стипендіата у штат архіву. 

Керівництво погодилося. Митрофан Вікторович на посаді помічника 

архіваріуса Литовської метрики працював «усердно» і привів у порядок 

документи метрики та підготував до них томи архівних описів.     

Одночасно Митрофан  Довнар-Запольський викладав у приватних московських 

гімназіях Ржевської та Купчинської, московському Єлизаветинському 
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інституті. Як приват-доцент Московського університету він викладав спецкурс 

про добу Олександра І та проводив практичні заняття з історії народного 

господарства XVII ст. Його лекції отримали високу оцінку у слухачів і 

принесли вченому велику популярність. Відомий російський письменник Л. М. 

Толстой під час роботи над романом «Декабристы» звертався до Митрофана 

Довнар-Запольського за порадами.     

Митрофан Довнар-Запольського мав реальні здобутки під час роботі в архіві. 

Під час роботи над Литовською метрикою вчений виробив правила описання 

документів. За два роки роботи у МАМЮ дослідник подав до університету звіт 

з додатком близько 50 аркушів різних актів, які були прийняті до видання і 

вийшли друком у 1897 р. у «Документах МАМЮ» та в «Чтениях Общества 

истории и древностей российских» (ЧОИДР). До Московського відділення 

цього товариства він передав збірник документів з історії Литовсько-Руської 

держави XIV-XVI ст., при підготовці яких були виявлені джерела майже з 200 

книг Литовської метрики. Набувши досвіду під час навчання в Університеті Св. 

Володимира під керівництвом В. Б. Антоновича, М.Ф. Довнар-Запольський 

продовжив у Москві науково-організаційну роботу з публікації джерел. У 1897 

р. за його ініціативою була створена Археографічна комісія при Московському 

археологічному товаристві, секретарем якої він був до 1901 р. Видання за 

власною редакцією кількох томів архівних матеріалів принесли молодому 

вченому визнання у наукових колах і привернули увагу вчених. 

Вершиною діяльності Довнар-Запольського як ученого-історика був київський 

період його роботи. Протягом 1901-1919 рр. Митрофан Вікторович працював у 

Києві в Університеті Св. Володимира, де під керівництвом професора 

Володимира Антоновича захистив магістерську дисертацію «Государственное 

хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах» (1901) та 

докторську «Очерки по организации западнорусского крестьянства в XVI в.» 

(1905). У 1902 р. Митрофану Вікторовичу Довнар-Запольському було 

присвоєно звання професора.  
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У цей час Митрофан Вікторович Довнар-Запольський організував студентський 

історико-етнографічний гурток при Університеті Св. Володимира, з якого 

вийшли відомі історики В.М. Базилевич, А.М. Гнєвушев, Б.Г. Курц, П.П. 

Смирнов, Н.Ф. Яницький, та був його головою. Гурток видавав збірник своїх 

праць і фактично став базою формування історично-економічної школи у 

Київському університеті на початку XX ст. Серед його учнів були відомі у 

майбутньому суспільно-політичні й наукові діячі Дмитро Дорошенко, 

Олександр Оглоблин, Наталія Полонська-Василенко.  

М. В. Довнар-Запольський  у 1908 р. заснував Київський комерційний інститут 

(сучасний Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана) і 

десять років керував інститутом, який став втіленням його ідей перебудови 

вищої економічної освіти Російської імперії, поєднання фундаментальної 

економічної освіти з практичною направленістю навчання. Київський 

комерційний інститут виховував кваліфікованих спеціалістів у сфері бізнесу, 

сприяв пожвавленню економіки. Це було ознакою часу, і М. В Довнар-

Запольський не тільки виявив нові тенденції, але закріпив їх на практиці. 

Маючи великі організаторські здібності, універсальні, енциклопедичні знання, 

він створив вуз із новим напрямком, в якому реалізував талант дослідника і 

педагога, вільний від рамок державної установи. Це був період найбільшої 

творчої і особистої свободи вченого.  

У 1917 р. М. В. Довнар-Запольський став одним із організаторів та першим 

директором у 1918-1919 рр. Київського археологічного інституту , який  

проводив дослідження проблем археології, археографії, української та 

російської історії, спеціальних історичних дисциплін, проводив спеціальні 

курси з історії, археології, мистецтва, української палеографії, геральдики 

історії бібліотекознавства, готував спеціалістів для архівів, музеїв та 

бібліотек. У складних умовах зміни політичної влади вчений прагнув, 

створивши новий інститут, зберегти історичну, культурну спадщину та наукові 

кадри і зробити все можливе, щоб не перервався зв'язок поколінь.
 
З листопада 

1918 р. відбулося урочисте відкриття інституту. В інституті були відкриті 

бібліотека, музей старожитностей, кабінет мистецтв, архів, планували видавати 
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друкований орган. Лекції та практичні заняття проводили визнані фахівці своєї 

справи. Попри титанічні зусилля адміністрації КАІ, зміни урядів в Україні та 

перепідпорядкування інституту не могли не позначитися на його діяльності. Це 

призвело до відмови у квітні 1919 р. М. В. Довнар-Запольського від обов'язків 

директора.   

У 1920-1922 рр. М. В. Довнар-Запольський обіймав посаду професора 

Харківського університету, розробив концепцію підготовки кадрів для архівних 

установ. У 1922 році переїхав до Баку, пізніше жив і працював у Мінську та 

Москві. Поряд з науковою, науково-організаційною і педагогічною діяльністю 

Митрофан Вікторович Довнар-Запольський активно займався громадською 

працею. Його перу належить проект Конституції Білоруської Народної 

Республіки (1918). 

Видатний історик, учений та організатор науки, талановитий педагог Митрофан 

Вікторович Довнар-Запольський гідно прожив нелегке життя.  
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ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ГРУШЕВСЬКОГО (1877-1942) 

 

Актуальність теми. Життя та різнобічна діяльність Олександра Сергійовича 

Грушевського (1877-1942) навіть у наш час розглядаються дотично до його 

старшого брата Михайла Сергійовича. Особистість Олександра Сергійовича 

Грушевського є маловивченою, оскільки дослідження почались лише у кінці 

ХХ ст. Радянська влада замовчувала цю тему, заарештувавши у 1933 р., 



154 

 

звинувативши у 1938 р. Олександра Сергійовича Грушевського у 

«націоналістичному тероризмі», відправивши у заслання, де він і помер.  

Олександр Сергійович Грушевський – дослідник історії України, 

літературознавець, етнограф, археограф, журналіст, дійсний член Наукового 

товариства імені Тараса Шевченка та Українського наукового товариства у 

Києві, член Української Центральної Ради, син Сергія Федоровича 

Грушевського, брат Михайла Сергійовича Грушевського та Ганни Сергіївни 

Шамрай-Грушевської, одружений із Ольгою Олесандрівною Парфененко, 

жертва сталінського терору. Вся родина Грушевських – це видатні особистості, 

які вплинули на подальшу долю України, української науки і культури. 

Мета: дослідити життя та діяльність Олександра Сергійовича Грушевського 

(1877-1942).  Завдання дослідження: визначити та проаналізувати джерела та 

літературу по темі дослідження; роглянути етапи формування Олександра 

Сергійовича Грушевського як громадянина, історика вченого, викладача  у 

1877-1917 рр., відзначивши вплив родини Грушевських на його становлення, 

роки навчання в Університеті Св. Володимира у Києві, вплив наукового 

керівника професора Володимира Боніфатієвича Антоновича, роки викладання 

в Новоросійському, Московському, Санкт-Петербурзькому університетах; 

дослідити діяльність Олександра Сергійовича Грушевського у наукових 

товариствах, періодичних виданнях, науково-дослідних інституціях України у 

1917-1920-х рр.; розкрити роль Олександра Сергійовича Грушевського у 

становленні української архівістики, бібліотечної справи, трансформації УНТ в 

УАН у 1917-1920-х рр.;  оглянути останні роки життя та діяльності Олександра 

Сергійовича Грушевського - арешт і звинувачення у «націоналістичному 

тероризмі» та заслання у 1933-1942 рр.  

Життю і діяльності Олександра Сергійовича Грушевського присвятили 

енциклопедичні довідки Брега Г. С., Юркова О. [3] та Кучеренко М. О. [6], 

Хорунжий Ю. М. [13], життю і діяльності його дружини Ольги Олександрівни 

Грушевській присвятили енциклопедичні довідки Білокінь С.І.[2] та Юркова 
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О.В.[15]. Проблему взаємин між братами Грушевськими Михайлом та 

Олександром у їхньому листуванні розкрив Гирич І. Б. [4]. Праця Олександра  

Грушевського, якою він закінчив Університет Св. Володимира та отримав 

золоту медаль [1]. Діяльність Олександра Грушевського у становленні 

національної науки і вищої школи на початку ХХ ст. розглянув Костюк І. В. [5]. 

Роль Олександра Грушевського у становлення української національної науки 

на початку XX ст. простежила Приходько Л.Ф. [11]. Вона ж дослідила 

діяльність Олександра Сергійовича Грушевського як історика, організатора 

архівної і бібліотечної справи, педагога у своїй кандидатській дисертації [12]. 

Історичні погляди Олександра Грушевського у своїй дисертації проаналізував  

Шихненко І. М. [14]. Листи Катерини Грушевської до Олександра 

Грушевського вивчила Матяш І.Б. [8].  Вона ж розглянула особу Олександра в 

українській архівістиці [9]. Вона ж висвітлила життєву драму вченого, 

визнаного націоналістичним терористом і засудженого на заслання радянською 

владою [7]. Як саме відбувались арешт та безпідставне звинувачення 

Олександра Грушевського на матеріалах архіву ВУЧК-ГПУ дослідив Пиріг Р. 

Я. [10].  

Олександр Сергійович Грушевський (1877-1942) належав до покоління 

української інтелігенції, яке було виховане українською національною ідеєю і 

покликане будувати незалежну Україну в 1917 р.  

Він не був політиком і не опрацював політичні програми. Але його життя і 

діяльнсть, всі віхи життєвого шляху, етапи формування як громадянина, 

історика вченого, викладача  органічно пов'язані із українським національно-

визвольним рухом, потреби якого істотно визначили спрямованість і зміст 

наукової діяльності вченого. 

 Віхами у становленні та формуванні Олександра Сергійовича Грушевського як 

громадянина, історика вченого, викладача були величезна виховна роль всієї 

родини Грушевських, роки навчання в Університеті Св. Володимира у Києві та 

безцінний спрямовуючий вплив наукового керівника професора Володимира 

Боніфатієвича Антоновича, роки викладання в Новоросійському, 

Московському, Санкт-Петербурзькому університетах та, безперчено, протягом 
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всього життя, вплив авторитету старшого брата Михайла Сергійовича 

Грушевського. 

Олександр Сергійович Грушевський увійшов в українську науку як визначний 

вчений-дослідник, талановитий організатор наукового життя і педагог. Його 

історичні праці по праву належать до золотого фонду української національної 

історіографіїї, яка на доленосному зламі віків стала джерелом національного 

відродження і будівельним матеріалом у розбудові нової України.  

Своєю подвижницькою працею вчений залишив помітний слід у визначальних 

для духовного поступу України напрямах – історичній науці, освіті, 

просвітницькій діяльності.  

Надвичайно плідною була діяльність Олександра Сергійовича Грушевського у 

наукових товариствах, періодичних виданнях, науково-дослідних інституціях 

України та дуже важливою була його  роль у становленні української 

архівістики, бібліотечної справи, трансформації УНТ в УАН у 1917-1920-х рр.   

Олександр Сергійович Грушевський був прекрасним знавцем архівів Києва, 

Москви, Петербурга, в Австрії та Німеччині, де він не лише виявляв цінні 

документи з української історії, а й аналізував систему організації та методику 

роботи архівних установ. 

Олександр Сергійович Грушевський гідно прожив своє тяжке життя і залишив 

цінний науковий доробок. Заслуги вченого у будівництві українського 

наукового життя, його самовіддана працю в історичний інститутах, секціях, 

товариствах неоціненні.  

Вчений зробив чималий внесок у підготовку цілої когорти молодих 

талановитих істориків. Все життя Олександра Сергійовича Грушевського 

можна вважати подвигом сили духу задля палкого внутрішнього бажання 

працювати на користь свого народу, на користь своєї Батьківщини України.  

Олександр Сергійович Грушевський був пасіонарною особистістю. В основі 

його багаторічної подвижницької праці – патріотизм та відданість українській 

справі, які надихали його до максимальної віддачі свого інтелектуального і 

духовного потенціалу.  
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ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ОРЕСТА  ЛЕВИЦЬКОГО (1848-1922) 

 

Київська школа істориків професора Володимира Антоновича подарувала 

світові багато видатних та талановитих науковців. Сьогодні існує достатньо 

багато праць, присвячених життю, діяльності та науковим здобуткам 

представників цієї школи. Але, на мою думку, недостатньо уваги дослідники 

приділяють деяким вченим, які були учнями Володимира Антоновича, як, 

наприклад, Орест Левицький – український історик, етнограф, археограф, 

архівіст, громадський діяч. З його ім’ям пов’язаний розвиток архівної та 

археографічної справи в Україні. Цей видатний вчений залишив неоціненну 

наукову спадщину, що налічує понад 200 праць, що мають наукову цінність і 

сьогодні.  

Актуальність дослідження даної теми визначається, насамперед, важливістю 

вивчення життя Ореста Івановича Левицького та його наукової спадщини. На 

сьогоднішній день пам'ять про особистість історика великою мірою повернута з 
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історичного забуття. Однак і досі практично маловідомим залишається його 

внесок у дослідження культурної спадщини українських земель. Особистість 

ученого заслуговує на визнання також тому, що він, широко залучаючи 

пам’ятки історії та культури, виступав фаховим дослідником окремих питань і 

періодів середньовічної історії Правобережної України. А його знання, 

величезний досвід, бажання дотримуватися об’єктивності та принциповості в 

науці, а також, доволі доступне і зрозуміле викладення історичного матеріалу 

залишаються прикладом для наслідування..  

Мета дослідження: простежити життя та різнопланову діяльність Ореста 

Івановича Левицького. Завдання дослідження: визначити та проаналізувати 

джерела та літературу по темі дослідження; дослідити життєвий шлях Ореста 

Івановича Левицького; вивчити наукову діяльність Ореста Левицького; 

простежити громадську діяльність Ореста Левицького. 

Історіографія теми дослідження. Із здобуттям незалежності України у кінці ХХ 

ст. українські науковці активно досліджують наукову спадщину своїх 

попередників, відновлюють в історичній пам’яті імена визначних науковців, 

письменників, політиків. Звернули вони увагу і на відомого українського 

історика Ореста Івановича Левицького. На основі першоджерел В.Г. Сарбей 

вивчив родовід історика, дослідив життєвий шлях Ореста Левицького, уклав 

бібліографію його праць і праць про нього, доведених до 1998 р. [10]. Михайло 

Грушевський у 1924 р. у некролозі пошанував Ореста Івановича Левицького, 

високо оцінив внесок вченого у розвиток історії як науки [6]. У 30–50-х роках 

ХХ ст. до життя та діяльності Ореста Левицького, зверталися науковці 

української діаспори, зокрема, Дмитро Дорошенко [7] та Олександр Оглоблин 

[8].   1960-1970-ті роки з’явилася праця В. Сарбея та Л. Москвича про родовід 

вченого [11]. Олександр Удод розглянув діяльність вченого як організатора 

української історичної науки [14].   

Орест Іванович Левицький народився 13(25) грудня 1848 р. у досить 

невеличкому містечку Маячка Кобеляцького повіту Полтавської губернії 
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(сучасне село Маячка Новосанжарського району Полтавської області). Його 

батько, отець Іоанн, був православним священиком, а мати, Марфа Кастрова 

була донькою колезького реєстратора (або станційного доглядача, що, згідно з 

«Табелем про ранги» був найнижчим цивільним класним чином в Російській 

імперії і відносився до ХІV класу) [10]. 

Нині відомо, що Орест Іванович походить з козацького роду Носів-Левицьких і 

його далекі предки, приблизно у середині ХVІІ ст. перебралися на територію 

Лівобережної України із Правобережжя, землі якого знаходилися під владою 

Польщі. І, незважаючи на те, що в Російській імперії досить небезпечно було 

згадувати про предків, які мали відношення до українського козацького війська 

та так званого «мазепинства», тобто боротьби проти війська російського царя 

Петра І, Орест Іванович Левицький намагався якомога більше дізнатися про 

свій рід. Зокрема, він підкреслював те, що у чоловіків родинної династії 

існувала певна спадкоємність стосовно священників. Вісім поколінь родини 

Левицьких управляли парафією у Михайлівській церкві с. Маячки. Проте, 

Орест Іванович не продовжив цю традицію і остаточно зупинив її  [10].  

Закінчивши Університет Св. Володимира із кандидатським науковим званням 

Орест Іванович Левицький протягом 1874-1906 рр. (за іншими даними до 1909 

р. – до виходу на пенсію) працював викладачем російської мови і письменства  

та латинської мови у Четвертій київській гімназії. Діти, які навчалися там 

відносилися до Ореста Івановича з повагою і теплотою, адже вчитель міг 

зробити із найбільш нудної, на думку учнів, лекції – найцікавішу, прикрасивши 

сухі поняття прикладами з поезії та історії.  

В Ореста Івановича безсумнівно був хист до викладання, проте найпалкішим 

його захопленням була науково – дослідницька робота, тож він покинув роботу 

у жіночій гімназії, у якій також працював, і у 1879-1887 рр. він був помічником 

завідувача Центрального архіву давніх актів при Університеті Св. Володимира 

у Києві. 
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Протягом 46 років у 1874-1921 рр. Орест Іванович Левицький працював  

секретарем у Тимчасовій комісії з розбору давніх актів у Києві, став її першим 

історіографом. Робота секретаря Тимчасової комісії з розбору давніх актів 

вимагала від вченого досить різноманітних вмінь. Він займався видавничими 

справами, редагував праці, вів діловодство, писав звіти, складав кошторис 

тощо. Проте, працівники Комісії не могли отримувати пенсію після закінчення 

служби, адже не мали прав державних службовців, тож Оресту Івановичу 

Левицькому доводилося працювати і в гімназії, щоб мати змогу забезпечити 

себе у старості [5]. 

Одночасно Орест Іванович друкував свої статті та замітки у часописах 

«Киевская старина», «Літературно-науковому віснику», «Зоря», «Рада», 

«Світло», газеті «Правда» та ін., працював редактором журналу «Україна» 

разом із Михайлом Грушевським [10]. 

У листопаді 1918 р. історик був включений до складу перших фундаторів 

(академіків) Українській академії наук. Із грудня 1919 р. Орест Іванович 

Левицький був  виконуючим обов’язки голови – президента Української 

академії наук – Всеукраїнської академії наук. Із 1921 р. він був головою 

правничого товариства при ВУАН [10]. 

У 70 років Орест Іванович Левицький став членом комісії при Народному 

міністерстві закордонних справ Української Народної Республіки у 1918 р. та 

одним із перших академіків Української академії наук, а уже у березні 1922 р. 

він став третім президентом Всеукраїнської академії наук. Історик турбувався 

про збереження пам’яток старовини. Саме завдяки йому було створено Комітет 

охорони пам’яток та мистецтва у 1918-1920 рр. [10]. 

Орест Іванович Левицький залишив нам неоціненну спадщину, що налічує 

понад 200 наукових праць, збірок документів, рецензій тощо. Проте, Л.Москвич 

стверджує, що якщо виокремити з них основні праці, то вийде досить невелика 

кількість, до 50 монографій і великих студій [11]. Хоча, я вважаю, що не 

кількість праць важлива в роботі науковця, а їх якість та наукова цінність.  
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Як науковець Орест Левицький був членом наукових товариств, насамперед 

Історичного товариства Нестора-літописця. Вчений досліджував письмові 

пам’ятки на території Волині, Полтавщини, Холмщини, проводив історико-

археологічні дослідження. Загалом, центральними об’єктами його досліджень 

були монастирі та церкви Полтавщини. Він піклувався про те, щоб зберегти ці 

пам’ятки для того, щоб і нащадки могли вивчати їх [14].  

На початку ХХ ст. він став одним із засновників Українського наукового 

товариства у Києві. Орест Левицький був добре знаним лектором по всій 

Україні, його неодноразово запрошували для читання лекцій педагогам не 

тільки у Києві, але і в Полтаві та Харкові [10]. Учень професора Антоновича 

доклав зусиль і до редагування перекладу Євангелія українською мовою, який 

згодом видали в Москві. 

Дослідження історика «Тревожные годы. Очерк из общественной и 

политической жизни Киева и Юго-Западного края в 1811 – 1812 гг.» (1892) не 

без підстав вважають одним із найбільш цікавих досліджень з літературної та 

джерельної сторони. Статті вченого про діяльність Т.Г.Шевченка як активного 

члена Археографічної комісії, про методику викладання в початкових та 

середніх навчальних закладах у середині ХІХ ст., про працю П.Куліша 

«Украинофилам» і досі залишаються достатньо привабливими для читання. 

Цікавими є статті-спогади Ореста Івановича про спорудження монумента Б. 

Хмельницькому в Києві, адже історик був членом Комісії з будівництва 

пам’ятника, тому всі події, зокрема суперечності між партіями громадських 

діячів, описані досить виразно та емоційно, що робить статті більш цікавими [3, 

с.145-147]. 

Орест Іванович був учасником Центрального архіву давніх актів, історіографом 

Археографічної комісії. А його робота «Пятидесятилетие Киевской Комиссии 

для разбора древних актов (1843–1893) і досі залишається першоджерелом для 

дослідження з історії української археографії [14]. 
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Отже, діяльність Ореста Левицького в чисельних наукових товариствах та 

інституціях, активна участь в публікаціях різноманітних журналів, збірок та 

часописів свідчать про високий авторитет Ореста Левицького як науковця. 

Одним із головних напрямів просвітницької діяльності Ореста Левицького була 

розбудова освіти, архівної та бібліотечно-музейної справи в Україні. Він брав 

активну участь в діяльності архівних комісій в Полтаві, в Києві, був головою 

комісії, яка займалася проектом заснування Центрального архіву, в якому мали 

зберігатися справи щодо ліквідованих інституцій Міністерства внутрішніх 

справ, а також, запропонував створити «Комітет для охорони пам’яток історії 

та мистецтва», тобто розпочав масштабну діяльність щодо збереження 

старовинних пам’яток мистецтва та книжкових фондів бібліотек України. 

Орест Левицький був членом Великої Ради міністрів освіти, що була створена у 

січні 1919 р. і у складі якої були професори вищих шкіл та інші громадські діячі 

[14]. Історик долучився і до організації Всенародної бібліотеки України (яка 

зараз носить назву Національна бібліотека України імені Володимира Івановича 

Вернадського) і надав до її фондів власну книгозбірню та архів документів. 

Широкі знання історії Києва дозволяли Оресту Левицькому проводити і наукові 

екскурсії, зокрема, під час святкування 900-річчя християнства та відкриття 

пам’ятника Богдану Хмельницькому. Історик проводив ці заходи для 

представників Археологічного з’їзду, учнів гімназій та майбутніх вчителів з 

різних міст України [10]. 

Отже, Орест Іванович Левицький брав активну участь в громадському та 

культурному житті українського народу та був причетний до суспільно-

політичних процесів, що відбувалися на території України у часи його життя. 

Український історик, етнограф, археограф, архівіст, громадський діяч Орест 

Іванович Левицький прожив досить цікаве і насичене подіями життя.  

З його ім’ям пов’язаний розвиток архівної та археографічної справи в Україні. 

Цей видатний вчений залишив наукову спадщину, що налічує понад 200 праць, 
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що мають наукову цінність і сьогодні. Особистість ученого заслуговує на 

визнання тому, що він, широко залучаючи пам’ятки історії та культури, 

виступав фаховим дослідником окремих питань і періодів середньовічної 

історії Правобережної України. А його знання, величезний досвід, бажання 

дотримуватися об’єктивності та принциповості в науці, а також, доволі 

доступне і зрозуміле викладення історичного матеріалу залишаються 

прикладом для наслідування.  

Орест Іванович Левицький доклав чимало зусиль, щоб зберегти велику 

кількість писемних пам’яток до нашого часу, це насамперед, важливі книги з 

вивчення історії України періоду Середньовіччя. Історик брав участь у 

публікуванні цих джерел у виданнях Тимчасової комісії для розгляду давніх 

актів. Такі дії сприяли формуванню в українській історичній науці спеціальних 

(допоміжних) історичних дисциплін (археографії, палеографії, картографії та 

ін.), вихованню в Україні кадрів кваліфікованих істориків, архівістів, які згодом 

ставали активними діячами українського національного відродження.  

На становлення О. Левицького як науковця та дослідника значно вплинули 

середовище, в якому знаходився вчений та умови, у яких відбувалося 

формування зацікавленості історією як наукою. Ними виступили спочатку 

родинне оточення, навчання в духовному закладі, здобуття освіти в Київському 

університеті Св. Володимира.  

Активна участь у діяльності Старої Київської громади під час і після здобуття 

освіти в університеті зумовили формування в Ореста Івановича  Левицького 

демократичних і національно-патріотичних переконань, що вплинуло на його 

подальші наукові уподобання. Ймовірно саме ці українофільські переконання 

стали на заваді кар’єри професора та отримання офіційного вченого звання або 

наукового ступеня, адже керівництво університету це не влаштовувало.  

Наукова спадщина О. Левицького відіграла і відіграє сьогодні вагому роль у 

вивченні історії України.  
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Активна наукова та просвітницька діяльність Ореста Івановича Левицького 

мала велике значення для відродження національної ідеї українців, впливала на 

громадську думку та політичні переконання. Ми впевнені, що більш детальне 

вивчення життя, наукової, просвітницької діяльності Ореста Івановича 

Левицького дозволять глибше осягнути його наукову спадщину та роль як 

особистості в історії. Адже дослідження, яке стосується людей, які творили 

історію, має вічну  цінність. 
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МИТРОПОЛИТ МСТИСЛАВ – ПЕРВОІЄРАРХ УАПЦ В ДІАСПОРІ  

 

Степан Іванович Скрипник народився 10 квітня 1898 року у центрі тодішнього 

українського культурного життя на Лівобережжі – у Полтаві. Відвідував Першу 

Полтавську класичну гімназію, продовжував навчання в офіцерській школі в 

Оренбурзі. Служив у російській імператорській армії.  Брав участь у 

церковному та громадському житті: представляв мирян у єпархіальних радах, 

став членом Митрополичої ради та ініціатором і головою товариства 

«Українська школа» у Рівному. Очолював 1941 року організацію допомоги та 

милосердя «Український допоміжний комітет».  

Степан Іванович Скрипник обраний заступником голови Холмської 

єпархіальної ради. У квітні 1942 р. був висвячений у ієреї. 14 травня, 1942 р., 

згідно з рішенням Собору УАПЦ в Кафедральному Соборі Андрія 

Первозваного у Києві, хіротонізований на єпископа Переяславського 

Української православної церкви. У Почаєві вів переговори з митрополитом 

Української автономної церкви Олексієм (Громадським) про об'єднання двох 

церков, підписав 8 жовтня 1942 р. «Акт поєднання». Заарештований гестапо на 

українських землях та ув'язнений у тюрмах Чернігова і Прилук. Із 1944 р. він 

жив у Варшаві, а згодом – у Словаччині, пізніше – у Німеччині, де очолював 

єпархії УАПЦ в Гессені, Вюртенберзі. 



167 

 

1947 року на північно-американському континенті Степан Іванович Скрипник 

обраний первоієрархом Української греко-православної церкви з титулом 

єпископа Вінніпезького і всієї Канади.  Степан Іванович Скрипник збудував у 

США церковно-меморіальний комплекс у Саут-Баунд-Бруку: тут знаходяться 

Консисторія, храм Св. апостола Андрія, друкарня, бібліотека, музей, духовна 

семінарія Святої Софії, церква-пам'ятник мученикам за свободу України, 

редакція журналу «Українське Православне Слово». По смерті митрополитів 

Іоана в 1971 р. та Никанора в 1969 р. Степан Іванович Скрипник очолив УПЦ у 

США, а також українську діаспору в Європі та Австралії. Видатним 

досягненням митрополита у США було також спорудження пам'ятників 

митрополитові Василю Липківському і великій княгині Ользі. 

Степан Іванович Скрипник підтримував рух в Україні за відродження 

Української Автокефальної Православної Церкви, який почався в 1988 році, 

після святкування 1000-ліття Хрещення Руси-України. 30.10.1989 р. він був 

проголошений патріархом Української автокефальної православної церкви в 

Україні та за кордоном. На Всеукраїнському Православному Соборі в Києві 6 

червня 1990 року, за участю більш як 700 делегатів з усієї України, Собором 

було затверджено факт утворення УАПЦ і обрано Степана Івановича 

Скрипника  Патріархом Київським і всієї України.  А вже 18 листопада 1990 

року в Соборі святої Софії в Києві відбулася його інтронізація: митрополит 

Мстислав став першим Патріархом УАПЦ.  

Помер Степан Іванович Скрипник у канадському місті Ґрімсбі, провінція 

Онтаріо. Похований у крипті собору Святого Андрія в Саут-Баунд-Бруку, штат 

Нью-Джерсі, США.   Перед своїм відходом Патріарх заповідав: «Відчуваю, 

дорогі мої, що підходить мій час стати перед Судом Божим. Простіть мені, як і 

я вам прощаю... не судіть одне одного, а працюйте на щастя і добробут 

Батьківщини та її людей…».   

Вшанування пам'яті митрополита Мстислава в Україні: на його честь названа 

вулиця у місті Києві; у його рідному місті Полтава є вулиця Патріарха 

Мстислава, на якій є Музей Патріарха Мстислава Скрипника; 27 вересня 2013 

року у Львові, на вулиці Пісковій, 17, на будинку, в якому у 1991-1993 роках 
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під час відвідин Львова зупинявся Патріарх Української Автокефальної 

Православної Церкви Мстислав (Скрипник), урочисто відкрили та освятили 

меморіальну таблицю. Чин панахиди очолив Владика УПЦ КП Димитрій 

(Рудюк); меморіальна дошка на фасаді Покровського Собору в Івано-

Франківську.  
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ІГОР ГІРИЧ ЯК ДОСЛІДНИК КИЇВСЬКОЇ ТОПОНІМІКИ  

У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ 

 

Києвознавство посідає важливе місце в науковій творчості видатного сучасного 

українського історика Ігоря Борисовича Гірича. Київ в його наукових текстах 

осмислюється у контексті інтелектуальної історії України. Для нього важливою 

дослідницькою проблемою є історична пам’ять як чинник утворення 

української національної свідомості [3, 94-102]. Складником цієї проблеми є 

топоніміка, а точніше її зміни (перейменування вулиць тощо), як засіб впливу 

на історичну пам’ять. Найповніше І.Б. Гірич дослідив київську топоніміку в 

контексті політики пам’яті у розвідці «Сучасна київська топоніміка як вияв 

історичної свідомості». 
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На думку І.Б. Гірича, ідеологічні назви з’явилися в Києві на початку ХІХ ст. [2, 

133]. Особливо широких масштабів ідеологізація київської топоніміки набула у 

ХХ ст., починаючи з радянської доби.  

З приходом радянської влади почали змінювати найменування міських вулиць, 

що пояснювалося зміною панівної ідеології. Було створено типову схему 

найменування вулиць і площ: імені Леніна – Свердлова – Кірова – Калініна – 

Маркса – Фрунзе – Чапаєва – Червоної Армії тощо. Ці назви  змінювалися 

залежно від політичної кон’юнктури, але загалом залишалися незмінними аж до 

початку 1990-их рр., тобто до краху радянського режиму. Комуністична 

ідеологізація назв вулиць носила тотальний характер. Змінили майже всі назви, 

навіть головних вулиць Києва – Хрещатика та Володимирської, котрі були 

названі на честь, відповідно, В. Воровського та В. Короленка. Щодо назв 

районів, то їх також були перейменовано – Печерськ та Поділ були визнані 

ідеологічно невідповідними назвами, і ці райони стали називатися Ленінським 

та Петрівкою (на честь більшовицького діяча Г. Петровського). Однак, як 

зазначає І.Б. Гірич, кияни продовжували називати вулиці по-старому, іменуючи 

вулицю Прорізною, а не Свердлова, або Михайлівською, а не Паризької 

Комуни [2, 136].  

У 1920-1930-ті рр. для перейменування вилиць вживалися імена не лише 

більшовиків, але і представників «дрібнобуржуазних» єврейських і ліво-

соціалістичних українських партій, есерів, навіть терористів (Борохов, Гершуні, 

Неронович). Якщо говорити про українських діячів, то їх мало шанували, окрім 

Т. Шевченка (у центрі міста бульвар було названо на честь Т. Шевченка). І хоча 

до часів сталінського терору в назвах установ були імена тих, кого вважатимуть 

«буржуазними націоналістами» (Центральний історичний архів імені В. 

Антоновича, Інститут народної освіти імені М. Драгоманова, етнографічний 

музей Ф. Вовка), їхніми іменами було заборонено називати вулиці [2, 136].  

За слушним спостереженням І.Б. Гірича, наприкінці 1930-х рр. істотно 

посилився комуністичний характер київської топоніміки. Окрім Леніна, це були 

діячі партії, що померли за його життя, або до встановлення одноосібної 

диктатури Сталіна. Вулиці Свердлова, Дзержинського, Фрунзе, Артема, Кірова, 
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Калініна, Чекістів, Жовтневої революції, Лібкнехта, Люксембург були не тільки 

в Києві, а й в усіх містах України. У часи Хрущовської відлиги до них додалися 

прізвища українських комуністичних діячів, репресованих у другій половині 

1930-х рр., які, до речі, брали участь у масовому терорі та Голодоморі 1932-

1933 рр. – Постишев, Затонський, Чубар. Про українських націонал-комуністів 

не згадували. Хоча і з’явилася вулиця Скрипника, але Хвильового не 

вшанували, оскільки він вважався радикальним українським комуністичним 

націоналістом [2, 136-137].  

Якщо говорити про діячів літератури і мистецтв, то І.Б. Гірич наводить перелік 

українських літераторів, які були дозволені радянською владою для того, щоб 

їхніми іменами називати вулиці та площі. До цього переліку належали Іван 

Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Панас Мирний, Іван 

Карпенко-Карий, Марія Заньковецька, Панас Саксаганський (йому, до речі, 

надавалася перевага перед його більш знаменитим братом Миколою 

Садовським, що, однак, опинився в еміграції і тому став небажаним). Як 

бачимо, перелік був дуже малим. Іменами деяких діячів української культури, 

наприклад, Агатангела Кримського, Миколу Біляшівського, у 1960-ті рр. були 

названі вулиці у нових житлових масивах [2, 137]. 

І.Б. Гірич вважає, що наприкінці радянської доби та на початку незалежності 

України міська влада Києва намагалася позбутися залишків тоталітаризму через 

повернення вулицям їхніх історичних назв. Проте не завжди це було би 

доречно, оскільки нерідко дореволюційні назви несли небажане для незалежної 

України смислове навантаження – нагадували про російських монархів або ж 

імперських державних діячів (наприклад, вулиці Олександрівська чи 

Фундуклеївська). А щодо Інститутської, Липської або Софійської таке було 

легко й логічно здійснити. На думку І.Б. Гірича, вдалим стало перейменування 

колишньої вул. Кірова (Олександрівської) на честь Михайла Грушевського [2, 

139]. 

На жаль, як відзначає І.Б. Гірич, у місті до теперішнього часу не визначились зі 

стратегією перейменувальної політики. Проблему ніхто не вирішував, а все 

робили за принципом часткового поновлення. І.Б. Гірич вважає, що саме через 
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це склалась напружена ситуація, що є результатом боротьби різних 

ідеологічних угрупувань, різних візій державного будівництва і формування 

нації. Також у політиці пам’яті відсутня цілісність і послідовність. 

У своїй статті «Сучасна київська топоніміка як вияв історичної свідомості» І.Б. 

Гірич пропонує своє бачення топонімічної політики у Києві. Він вважає, що 

передусім потрібно вшанувати державних діячів, від яких залежало майбутнє 

країни в усіх складових суспільного життя. Тому на мапі міста повинні бути: 

1. Імена визначних представників української шляхти і гетьманів, чільних 

представників духівництва – Івана Виговського, Петра Дорошенка, Йосифа 

Нелюбовича-Тукальського, Сильвестра Косова, Рафаїла Заборовського. 

2. Прізвища представників української інтелектуальної еліти XVIII ст. та 

діячів національного відродження ХІХ ст. – Григорія Полетики, Володимира 

Антоновича, Сергія Єфремова, Василя Доманицького, Олександра 

Лотоцького, Федора Матушевського, Євгена Чикаленка. 

3. Імена героїв Української революції 1917-1921 рр. – Олександра Грекова, 

Володимира Винниченка, родини Шульгіних, Дмитра Дорошенка, отамана 

Зеленого, героїв Холодного Яру тощо. 

4. Прізвища лідерів національно-визвольної боротьби 1930-1950-х рр. – 

Євгена Коновальця, Андрія Мельника, Степана Бандери, Романа Шухевича. 

5. Імена культурних діячів, а також мислителів ХХ ст., що вписували Україну 

у контекст світової цивілізації, – В’ячеслава Липинського, Дмитра Донцова, 

Василя Липківського, Андрея Шептицького, Дмитра Чижевського, Івана 

Багряного, Юрія Липи, Юрія Шевельова, Уласа Самчука, Євгена Маланюка 

[2,140]. 

Дослідник вважав, що необхідно внести зміни в київську топоніміку і 

перейменувати усі назви вулиць, які несуть на собі відбиток тоталітарного 

минулого.  

Отже, розвідки І.Б. Гірича з топонімічної політики у Києві є вагомим внеском 

до вивчення інтелектуальної історії України нового та новітнього часу. Їхнє 

непересічне наукове значення полягає у тому, що вони містять як 

формулювання самої наукової проблеми ролі київської топоніміки у політиці 
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пам’яті у зв’язку з творенням модерної української нації, так і доволі цінний 

фактичний матеріал за цією тематикою.  
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