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Олександр уДОД

ДіяльНість ДержавНиХ арХівів украЇНи 
іЗ рОЗШиреННя ДОкумеНтНОЇ БаЗи 

ДОсліДжеННя ГОлОДОмОру 1932–1933 рр.

1. вступ, або аналітичні вступні зауваги
Комплексна неупереджена наукова оцінка явища, яке в останні роки 

ввійшло у свідомість українців як Голодомор-геноцид 1932–1933 рр., уза-
гальнення напрацювань істориків – як українських, так і зарубіжних, а 
також демографів і правників щодо його дослідження неможливі без роз-
гляду джерелознавчого аспекту проблеми. Саме з цієї точки зору слід роз-
глядати діяльність у зазначеному напрямку державних архівів України. 
Йдеться про їх внесок у становлення сучасної вітчизняної історіографії 
Голодомору, пошук нових архівних документів, їх опрацювання та вве-
дення до наукового обігу, і зрештою – розширення документної бази до-
слідження історії Голодомору. По суті, здійснюються документальна фік-
сація історії Голодомору, збирання доказової бази тези про те, що він був 
штучно організованою акцією сталінського комуністичного режиму проти 
українського селянства. Дослідження цієї теми передбачає також джере-
лознавчу критику, тобто так званий архівно-документний сегмент – ви-
значення потенційної можливості тих нових архівних документів, які по-
всюдно вводяться до наукового обігу.  

Ретельна оцінка діяльності державних архівів України по розширенню 
документної бази історії Голодомору є важливою складовою дослідження 
цієї важливої теми. Тим більше, що останнім часом жодні виступ чи стаття 
політика, демографа, правника, історика, пов’язані з темою Голодомору,  
не обходяться без посилання на архівні документи. 

© Олександр Удод, 2008

ГОЛОДОМОР 1932–1933 років –
ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
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2. актуальність проблеми
У діяльності державних архівів України із розширення документної 

бази дослідження Голодомору можемо чітко виокремити чотири важливі 
моменти: 

– по-перше, це необхідність формування доказової бази Голодомору 
як геноциду проти українського народу; 

– по-друге, існує потреба в розширенні й доповненні фактографіч-
ної бази для формування сучасної офіційної політики пам’яті в Україні, 
яка формується, зокрема, Українським інститутом національної пам’яті, 
іншими інституціями, як академічними, так і громадськими, і фіксується 
в урядових рішеннях, указах Президента,  в постановах Верховної Ради 
України;

– по-третє, діяльність архівів по розширенню документної бази є 
свого роду пошуком додаткових аргументів у постійних дискусіях, які 
ведуться, зокрема, з російськими,  а подеколи – й українськими, істори-
ками, політтехно логами, політиками, які доходять у своїх писаннях до 
заперечення не тільки Голодомору-геноциду, а й навіть голоду в Украї-
ні в 1932–1933 рр. Так, окремі російські дослідники, зокрема професори 
В. В. Кондрашин і В. П. Данилов, згадуючи про метричні книги, які є в 
нашому розпорядженні, роблять висновок, що за ними не простежуються 
масштаби голоду, і, оскільки масової фіксації смертей від голодного ви-
снаження немає, то й голодомору не було. Історик Кондрашин наголошує 
на певному пересмикуванні окремих фактів українсь кими дослідниками й 
архівістами на прикладі використання фотодокументів 1921–1922 рр. На 
його думку, фото, які відображають голод 1921 р., українські дослідники 
використовують для ілюстрування й формування доказової бази по Голо-
домору 1932–1933 рр. в Україні. На такі закиди можемо відповісти: в істо-
ричній науці та археографії давно й чітко розмежовано поняття фотодоку-
мента як інформаційного джерела, архівного джерела та світлин як засобу 
ілюстрування й доповнення, створення емоційного фону і т. д. Дослідники 
давно навчились атрибутувати фотодокументи, виокремлюючи такі його 
параметри, як автор чи авторська колекція, час та місце створення фото-
документа, одиниця зберігання, інформаційне навантаження і т. ін.;

– четвертим аргументом на користь актуальності цієї проблеми є те, 
що діяльність державних архівів з виявлення нових документів про Голо-
домор допомагає ліквідовувати документний дефіцит по окремих сторонах 
зазначеної теми, зокрема не підтверджені раніше документально факти се-
лянського опору геноциду голодом, руху так званих “праведників”, тобто 
людей, які надавали допомогу голодуючим, рятуючи їх від голодної смер-
ті, самого способу фіксації смертей тощо.

3. роль архівів у формуванні
джерельної бази історії Голодомору

В останні роки в Україні відбулося суттєве зростання археографічного 
фонду теми Голодомору. Архівістам та історикам вдалось опублікувати 
великі фундаментальні збірники докумен тів. Це, по суті, – видання все-
українського масштабу. Йдеться про відомі збірники документів 1990 і 
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1992 рр., та найбіль ше з подібних видань – збірник 2007 р., упорядником 
якого є  професор Р. Я. Пиріг. У ньому вміщено 681 документ з фондів 
українських та російських архівів. 

На ролі архівів та їхніх зібрань у дослідженні Голодомору вже неодно-
разово наголошували історики та археографи. Так, у добре відомій колек-
тивній монографії “Голод 1932–1933 рр. в Україні: причини та наслідки” 
(К.: Наукова думка, 2003) весь перший розділ під назвою “Архівні джере-
ла та збірки документів про Голод 1932–1933 рр. в Україні” (а це сторінки 
8–108, тобто 100 стор.) присвячено характеристиці архівних джерел, що 
висвітлюють тему Голодомору 1932–1933 рр. 

Останнім часом архівістам та історикам вдалося здійснити ретельну 
класифікацію документів за темою Голодомору. Усі ці документи доб-
ре науково опрацьовані, і склалася, на нашу думку, вже класична схема 
під бору і введення до наукового обігу таких документів за відповідними 
гру пами: 1) документи, які відображають діяльність вищих органів влади 
(це, як правило, Політбюро ЦК ВКП(б), Рада Народних Комісарів СРСР); 
2) документи про діяльність органів республіканської влади, які дублювали 
розпорядження московського керів ництва; 3) документи місцевих органів 
влади, якими раніше дослідники фактично нехтували, оскільки існувала 
тенденція шукати якісь найважливіші, сенсаційні джерела в центральних 
архівах, хоча масштаби Голодомору більше відображають якраз докумен-
ти місцевого значення, що засвідчують на рівні кожного села чи району, 
як методично центральна рада організовувала знищення українського се-
лянства; 4) документи зарубіжного походження. Цей напрямок особливо 
активізувався в останні роки, коли вдалося опублікувати кілька збірників 
документів  італійських та німецьких дипломатів, які в той час перебува-
ли в Україні, зокрема в столиці, Харкові, і в своїх донесеннях фіксували 
масові факти голоду в Україні 1932–1933 рр.; 5) документи особо вого по-
ходження, те, що раніше теж не бралося до уваги науковцями; зараз ви-
явлено дуже багато листів, щоденників, записів спогадів, у т. ч. свідчень 
“усної історії”, спогадів очевидців і нащадків очевидців голоду в Україні. 

При виокремленні форм і напрямків діяльності державних архівів щодо 
розширення документної бази дослідження Голодомору йдеться передусім 
про подальше виявлення документів. Зрозуміло, що поповнен ня бази до-
кументів здійснюється зараз переважно за рахунок отримання копій до-
кументів із зарубіжних архівосховищ, а також створення нових колекцій 
документів зусил лями архівістів та істориків. Йдеться про записи усних 
свідчень. Усі документи наших архівосховищ  добре відомі, їх описано, 
але не секрет, що інтерес істориків, дослідників до тих чи інших питань 
періодично або активізується, або згасає залежно від соціальних запитів. 
З цієї причини існує  ще дуже великий масив документів, яких і досі не 
торкалася рука істориків. За останній рік, зокрема, виявлено 137 622 но-
вих документи, введено до наукового обігу, оприлюднено, заявлено про 
існу вання 104 113 документів. По-друге, архівісти разом із представника-
ми органів місцевої влади складають зараз список населених пунктів, які 
постраж дали від Голодомору. До нього вже внесено 9 085 міст і селищ в 
Україні. По-третє, здійснюється активна робота по збору свідчень “усної іс-
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торії”, зокрема архівістами безпосередньо записано 20 675 із 200 000 усних 
свідчень, які в цілому зараз зібрані в Україні. По-четверте, архівісти ак-
тивно працюють над організацією виставок документів та оприлюдненням 
документів через ЗМІ. Тільки за останній рік центральними та обласними  
архівами проведено 231 виставку та 280 виступів на радіо та по телеба-
ченню, здійснено 188 публікацій у газетах і журналах. По-п’яте, активно 
поповнюється електронними документами веб-портал Державного коміте-
ту архівів: на ньому в режимі онлайн розміщено документи 17-ти збірок, 
опублікованих архівістами. По-шосте, здійснюється публікація збірників 
доку мен тів; зараз уже відомо про понад 30 таких збірників, які можна від-
нести до видань загальноукраїнського або регіонального масштабу. По-
сьоме, архівісти, особливо в областях, узяли активну участь у підготовці 
регіональних томів Національної книги пам’яті, яка в листопаді 2008 р. 
презентуєть ся в столиці і складається із 17-ти регіональних томів та одно-
го зведеного тому. Це видання буде унікальним; за масштабами, глибиною 
дослідження і за необхідними для нас соціальними наслідками його можна 
порівняти хіба що з добре відомою 26-томною “Історією міст і сіл Укра-
їнської РСР”, яку свого часу ініціював і видання якої забезпечив академік 
П. Т. Тронько. По-восьме, активізувалася робота дослідників у читальних 
залах наших архівних установ. Як ніколи, за останній рік зріс інтерес до 
архівних документів з боку науковців, представників органів влади. Тіль-
ки за останній рік вони опрацювали 44 674 документи. Серед досліджува-
них тем передує проблема Голодомору, насам перед у регіонах. По-дев’яте, 
завершується робота над формуванням найповнішого електрон ного архіву 
Голодомору, тобто Зведеного реєстру архівних документів за цією темою. 
В даному електронному архіві на сьогодні вже налічуються 1 754 доку-
менти; цей напрямок діяльності дістане подальшого розвитку, оскільки 
нині розробляється урядова програма дослідження Голодомору терміном 
до 2012 р. Методику виявлення документів уже опрацьовано. Тепер на 
порядку денному – наповнення цього електронного архіву. Триває робота 
над Реєстром меморіальних фондів, де на сьогодні вже маємо 7 000 пози-
цій. Справа честі архівістів – долучитися до реалізації мети, поставленої 
Президентом України: створити Єдиний національний реєстр усіх джерел 
про Голодомор. 

Архівісти разом із співробітниками Українського інституту національ-
ної пам’яті працюють зараз над Концепцією електронного архіву націо-
нальної пам’яті. Постанова Уряду з цього питання сприяла б виокремлен-
ню серед цих документів сегмента джерел, які стосуються Голодомору, 
узагальненню і поданню його на сучасних носіях інформації. Нині активі-
зувалася виставкова діяльність архівів. Але якщо раніше у цьому зв’язку 
йшлося виключно про демонстрування, експо нування архівних докумен-
тів, то тепер акцент зміщується на експону вання книжкової продукції: 
це збірники документів, брошури, газетні публікації. Цього року, а саме 
19 серп ня 2008 р., Держкомархівом України разом із центральними та об-
ласними архівами на міжнародній книжковій виставці було відкрито окре-
мий стенд, який висвітлював видавничу діяльність архівів. Центральною 
темою була, звісно, тема Голодомору 1932–1933 рр. 
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Вінчає роботу архівістів з розширення документної бази дослідження 
Голодомору звіт усіх центральних і обласних архівів 18 листопада 2008 р. 
у столичному Українському домі. Архівістам є чим звітувати перед Прези-
дентом, перед Урядом, перед усім українським народом про свої здобутки 
за останній рік по темі Голодомору.

Документи, виявлені й опрацьовані архівістами останнім часом, за-
свідчують ряд важливих моментів:

– на нашу думку, відбуваються певні зміни у видовому складі  доку-
ментів, що залучаються до наукового обігу. Якщо раніше перевага віддава-
лася тим з них, які були створені органами влади, то тепер акцент зміщу-
ється на пошук, виявлення, публікацію документів особового походження, 
спогадів учасників, свідків Голодомору, у т. ч. зарубіжних;

– усе більше документів, які ми вводимо в обіг, відображають селян-
ський повстанський рух, опір Голодомору. Цим самим вдається потроху 
долати той стереотип, який склався раніше і про що писали професійні  
історики: що терор голодом – це найстрашніший терор, голод паралізує 
волю, думки, діяльність людини, і в результаті українські селяни не мог-
ли протистояти голоду. Однак документи, які раніше були засекречені, 
ретельна пошукова робота архівістів й істориків показують дещо іншу 
картину: все ж таки селяни в Україні в періоди колективізації та голоду 
1932–1933 рр. активно боролися проти дій влади, спрямованих на їх ви-
нищення. У цій справі нам допомагає спільний проект, який здійснюється 
Державним комітетом архівів разом з істориками Київського національ-
ного університету ім. Тараса Шевченка, товариством “Меморіал”. чимало 
документів, що зберігаються в держархівах Дніпро петровської, Кірово-
градської, Полтавської, Харківської, чернігівської областей (сподіваюсь, 
вони найближчим часом будуть опубліковані), якраз і відображають се-
лянський повстанський рух зазначеного періоду;

– у видовому складі джерел усе більше місця займає сегмент “Зарубіж-
на архівна україніка”, тобто документи з історії Голодомору, які виявлено 
в результаті нашої співпраці з архівістами зарубіжжя. Державний комітет 
архівів України має 23 міжнародні міжвідомчі двосторонні угоди. Базую-
чись на положеннях цих угод, вдалося направити дослідників, істориків, 
зокрема В. І. Сергійчука, до Казахстану, Ставрополя, Краснодару, де вияв-
лено документи, які беззаперечно підтверджують: у цих регіонах, густо 
заселених українцями, політика сталінського керівництва була спрямована 
передусім проти українського селянства. Це простежується, зокрема, по 
архівних матеріалах, виявлених у Казахстані. Якщо казахським селянам, 
серед яких теж лютував голод, було дозволено лишати свої населені пунк-
ти, внаслідок чого багато з них перемістилися хто в Китай, хто в Сибір, 
хто на Тибет, цим самим врятувавшися від голодної смерті, то українцям 
було заборонено покидати місця свого проживання, вони, по суті, були 
блоковані і помирали там голодною смертю. Така ж саме картина щодо 
українців спостерігалася на Ставропольщині та в Краснодарському краї. 

У ході реалізації двосторонньої угоди з білоруськими архівістами уже 
виявлено документи, які показують, зокрема, реакцію білоруського насе-
лення на події в Україні в 1933 р. Сторінки історії Голодомору допомага-
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ють детально висвітлити й документи, отримувані від румунських колег, з 
Російської Федерації, із Польщі.

Певною особливістю формування сучасної документної бази Голодо-
мору є те, що ми виявляємо й публікуємо не тільки документи, які фік-
сують сам факт Голодомору, а й ті з них, що допомагають розкривати 
важкий, болісний, складний процес його усвідомлення, з’ясування того, 
як ці сторінки нашої трагічної історії впливають на формування суспільної 
свідомості населення України в цілому, і насамперед молоді. Колекції дер-
жавних архівів в останні роки поповнились унікальними, цікавими, важ-
ливими і цінними в науковому відношенні конкурсними роботами учнів, 
студентів, аспірантів, педагогів, які створено на архівних матеріалах, на 
свідченнях “усної історії”. Так, завдяки школярам Донеччини поповнилася 
відома колекція фотодокументів М. Желєзняка. А школярами  Вінниччини 
було доведено той факт, що в більшості сіл області кількість померлих 
від голоду в 1932–1933 рр. перевищує кількість загиблих у період Другої 
світової війни. Між тим, такий висновок можна зробити лише шляхом без-
посередньої пошукової роботи, складання поіменних списків жертв Голо-
домору та загиблих у роки війни. 

Архівні документи свідчать, що практично в кожному районі існував 
рух “праведників”, тобто були люди, які допомагали іншим вижити в пе-
ріод Голодомору. Такі факти зафіксовано, зокрема, у ході пошукових ро-
біт у селищі Петриківка Дніпропетровської області учнями та студентами. 
Вони й опублікували матеріали про цих “праведників”. Відомий факт по 
Київській області, коли директор Дударківської школи В. Я. Івчук ряту-
вав дітей від голодної смерті. За це у 2007 р. Президентом України йому 
посмертно було присвоєно звання “Герой України”. Луганські архівісти 
виявили факт масової загибелі від голоду вихованців дитячого будинку. 
Як відомо, в 1930-ті роки в метричних книгах людям,  які фіксували факт 
смерті, було заборонено ставити своє прізвище й підпис (мабуть, для того, 
щоб свідків не було). Між тим, у документах, виявлених у Держархіві Лу-
ганської області, записи про масову смерть дітей підписано завідуючою 
тогочасним ЗАГСом Михайловською. Вона чітко вказала й причину смер-
ті: “голодна хвороба”. 

У відзначеному вище вагомому збірнику документів, упорядником 
якого є Р. Я. Пиріг, опубліковано 74 документи місцевого значення. Про-
те на сьогодні виявлено сотні тисяч подібних документів. На нашу думку, 
слід приділяти більше уваги публікації, аналізу й уведенню до наукового 
обігу документів місцевого значення – на рівні села, району, з якими без-
посередньо пов’язані так звані “чорні дошки”. Наприклад, останнім часом 
активізувалися й архівісти Києва у виявленні документів про голод. Ра-
ніше при дослідженні цієї болючої теми акцент робився тільки на село, 
існував певний стереотип про те, що голод був виключно на селі. Один 
із останніх документів, виявлених в архівах Києва, свідчить, що внас-
лідок Голодомору було знищено 34 населених пункти поблизу Києва, а 
це 35 тис. селянських господарств. Різко зменшилася кількість мешкан-
ців Києва. Якщо на осінь 1931 р. їх налічувалося 586 тис., то на початок 
1934 р. ця кількість зменшилася вже до 510 тис. По Києву виявлено понад 
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400 нових архівних документи, які переконливо доводять, що населення 
міста також голодувало. 

За змістом зазначені документи можна розподілити на чотири групи. 
До першої належать документи, що відображають стан у приміській сму-
зі, процеси суцільної колективізації сільських господарств, розкуркулення, 
стягнення із селян податків, усуспільнення худоби, тотальну хлібозаготів-
лю. Друга група документів містить відомості про катастрофічний стан із 
постачанням хліба до міста, незадовільне харчування в дитячих закладах, 
лікарнях, на промислових підприємствах, зменшення норм постачання 
хліба населенню, дані про скорочення витрат борошна на випічку хліба. 
Третя група джерел стосується проблеми безпритульних дітей, адже тіль-
ки за вересень – початок листопада 1932 р. було вилучено з вулиць міста 
і розміщено в дитячих установах 2 368 безпритульних дітей. І особ ливо 
кричуща цифра: карантинні приймальники були завантажені в Києві на 
200–300 відсотків. Дійшло до того, що з осені 1932 р. на вузлових заліз-
ничних станціях Фастів – Ніжин було організовано загороджувальні захо-
ди, аби припинити приплив до Києва безпритульних дітей. четверта група 
доку  через епідемії висипного та черевного тифу, кишково-шлункових за-
хворювань, туберкульозу.

Архівні документи проливають додаткове світло на трагедію Голодо-
мору, на складність цього явища, на особливості морально-психологічної 
обстановки в українському суспільстві в цей період. Сьогодні є актив-
но обговорюваною проблема організаторів і винуватців Голодомору, що 
неод нозначно сприймається в суспільстві. Слід зважати на той факт, що 
нерідко так звані уповноважені, які діяли в українських селах і виявля-
ли хліб, відбирали продовольство, були поставлені, по суті, в безвихід-
ні умови, вимушено діяли проти власного народу. Це була їхня особиста 
трагедія. Документи, які зараз виявлено архівістами, показують і цю сто-
рінку історії українського народу. Зокрема, низка документів Держархіву 
Кіровоградської області засвідчує факти самовбивства – суїциду серед ви-
конавців хлібозаготівель. Збереглися навіть передсмертні записки, в яких 
ці люди писали, що влада поставила їх проти народу і вони обрали смерть 
для себе, ніж спричиняти смерть інших. 

4. метричні книги та книги реєстрації
актів цивільного стану

як джерело з історії Голодомору

Новий масив документів зазначеного періоду, який лише нещодавно 
став доступним для дослідників і є цінним джерелом з історії Голодомо-
ру, – це метричні книги та книги реєстрації актів цивільного стану. При їх 
дослідженні велике значення має налагодження спільних зусиль, спільної 
діяльності істориків і демографів. 

Суспільство ставить питання: так скільки ж людей загинуло внаслі-
док Голодомору? Історики або хтось інший не можуть однозначно відпо-
вісти на це запитання. Історики вважають своїм завданням підрахувати 
прямі втрати від Голодомору. Сьогодні, якщо говорити про них, виходить 
більш-менш консолі дована цифра – 3,9 млн. Демографи ж ідуть далі, вони 
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обраховують і непрямі втрати, тобто тих людей, які не народилися, а їх, 
за підра хун ками демографів, 1,1 млн. чоловік. Беруть до уваги й подаль-
ші події, які підривали й основи нормального життя, й можливість від-
творення населення. Коли ми чуємо, наприклад, у виступах Президента 
про те, що український народ втратив від цієї трагедії до 10 млн. чоловік, 
то це, очевидно, всі обрахунки втрат українсь кого народу, що, якраз, і є 
реальними. Історики й архівісти покладали великі надії на метричні кни-
ги для того, щоб документально підтвердити кількість жертв Голодомо-
ру. Зважаючи на їхню цінність як історичного джерела, архівісти провели 
протягом останнього року велику роботу з приймання метричних книг, 
книг реєстрації смертей відділів запису актів цивільного стану. Станом на 
вересень 2008 р. державними архівами прийнято на постійне зберігання 
від районних і міських відділів юстиції 12 311 таких книг. Це книги за 
1932–1933 рр., оскільки нині закінчується 75-річний термін їх зберігання 
в органах юстиції. По 1933-му року очевидно, що прийняли їх достроково. 
У відділах РАЦС ще залишилося 3 899 книг цього періоду, які найближ-
чим часом теж будуть передані архівам.

Опрацювання реєстраційних книг підтверджує висновки демографів: 
в Україні не народилися приблизно 1,1 млн. дітей. Окрім того, повсюдно 
виявлено документи, які засвідчують, що на місцях отримували розпоряд-
ження не реєструвати смерті дітей віком до одного року, а смертність се-
ред цієї вікової групи була найбільшою. Тобто по цих книгах неможли-
во зафіксувати кількість смертей, вони є неповними і фрагментарними. 
За даними книг реєстрації актів цивільного стану простежується жахли-
ва картина – різке скорочення  очікуваної тривалості життя українців у 
1932–1933 рр., а саме: на 7,3 роки для чоловіків і 10,9 роки для жінок. 
Це – ще одне переконливе свідчення того, що голод 1932–1933 рр. є най-
страшнішим злочином влади проти власного населення. Слід враховува-
ти при цьому й особливості діловодства 1930-х років, яке здійснювалося 
вкрай погано, безграмотно, фрагментарно. До того ж, зазначені книги ха-
рактеризуються наявністю згасаючого тексту, через що відтворити повну 
картину подій просто неможливо. Її з’ясуванню перешкоджає й той факт, 
що радянська влада, окрім того, що забороняла фіксувати факти смерті 
дітей віком до одного року, так само забороняла чіткий запис причини 
смерті та діагнозу.  

Ситуацію ускладнює те, що переважну більшість книг РАЦС втраче-
но. Особливо великі втрати були в 1941 р. Окрім того, більшість цих книг 
не повернулись на Україну після евакуації під час Другої світової війни. 

Неможливо, мабуть, знайти якийсь один, найголовніший документ, 
який би засвідчив злочин Сталіна і московського керівництва проти укра-
їнського селянства. А тому в даному напрямі потрібні комплексний підхід, 
збір абсолютно всіх дотичних до цієї теми документів, що усією своєю 
сукупністю уможливлять висновок про Голодомор як геноцид проти укра-
їнського народу.

Тема дослідження Голодомору – невичерпна, і завданням архівістів 
є реалізація Урядової програми дослідження Голодомору до 2012 року. 
На часі – розширення тематики виявлення і дослідження публікацій доку-
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ментів на тему Голодомору. Важливим завданням архівістів є активізація 
публікації доку ментів, адже й до сьогодні збірників документів всеукраїн-
ського рівня підготовлено ще дуже й дуже мало. 

Отже, велика, масштабна, серйозна робота з розширення документної 
бази з історії Голодомору – ще попереду. 

Udod O.
Activities of Ukraine’s State Archives Respecting Increase

of Document Research Database Related
to the 1932–1933 Famine

The article is focused on the impact respecting search of new archival sources related 
to the history of the Famine; their control and movement with a view of formation of 
the national memory, improvement of evidence basis of the Famine as genocide against 
Ukrainian people. The article includes the description of various archivists’ activities 
with regard to the Famine; classification of archival documents; analysis of the vital 
statistics record books as historical sources of the Famine. 
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Георгій ПаПакіН

арХівНі ДОкумеНти ПрО “чОрНі ДОШки” 
як ЗНаряДДя раДяНськОГО ГеНОциДу в украЇНі 

в 1932–1933 роках 

Голодомор-геноцид Українського народу 1932–1933 рр. був заздале-
гідь продуманою і ретельно спланованою акцією московського компартій-
ного режиму. Його жодною мірою не можна пов’язувати ні з погодними 
умовами, ні з розмірами врожаю на колгоспних та одноосібних ланах, ні 
з пошестями чи іншими природними факторами, на які посилаються деякі 
історики та політики. Неспростовний доказ цього – продумана стратегія 
репресивних заходів щодо українського селянства з метою створення для 
них нестерпних умов життя. 

Невід’ємною складовою “боротьби за хліб”, а, вірніше, – проти укра-
їнського народу, стали так звані “чорні дошки” – найпотужніше знаряддя з 
арсеналу каральних заходів комуністичного режиму. На нашу думку, звину-
вачення у “невиконанні плану” засіву або хлібозаготівель, який було заверста-
но нагорі і зазвичай перевищував реальні можливості селян, слугувало лише 
приводом для  створення на селі умов, несумісних із життям, що є однією з 
ознак геноциду. 

Після певних пошуків найефективнішого із заходів “адміністративно-
фінансового натиску до злісних нездавальників хліба”, як його визначив у 
березні 1932 р. в одній зі своїх постанов Херсонський обком КП(б)У (було 
випробувано розпуск колгоспів, натуральне штрафування одноосібників, то-
варну блокаду населених пунктів тощо), у хід пішли “чорні дошки”. 

Досі не існує усталеної думки щодо конкретної дати впровадження “чор-
них дошок”. Більшість дослідників вважають нею 1 листопада 1932 р., коли 
до щоденника своєї поїздки на Північний Кавказ Л. Каганович записав пропо-
зицію занести на “чорну дошку” 3–5 станиць Кубані1. 

Але результати опрацювання державними архівами 17-ти областей упро-
довж минулого і поточного року дотичних фондів, насамперед радянських 
та партійних органів різного рівня, прокуратури, контрольних комісій – 
робітничо-селянських інспекцій, а також матеріалів місцевої преси дозволяє 
нам стверджувати, що такі репресії, як і сам термін у контексті антиселян-
ських заходів, почали застосовуватися значно раніше – на початку 1932 чи 
навіть у 1931 рр. За даними зведеного реєстру занесених на “чорну дошку” 
населених пунктів та колгоспів України, складеного в Українському інститу-
ті національної пам’яті на підставі вищезгаданих даних з регіонів, початкова 
хронологія та географія запровадження таких репресій виглядає так: 

– у Донецькій області відомості про занесення на “чорну дошку” вось-
ми артілей та районних організацій Біловодського району датовані 1 березня, 
квітнем, червнем і вереснем 1932 р.2; 

– у Київській області ще у серпні 1932 р. цей вид репресій застосували 
щодо Олександрійської сільради Білоцерківської міськради, у вересні – щодо 
Зарічанської та Ротокської сільрад тієї ж міськради3; 

© Георгій Папакін, 2008
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– в Одеській області 15 січня 1932 р. на “чорну дошку” занесли перший 
колгосп, очевидно, ім. Фрунзе Дмитрівської сільради Знам’янського району 
(нинішня територія Кіровоградської області)4, у серпні 1932 р. – Долинівську, 
Живанівську, Козирівську, Комишуватську, Лозуватську, Назарівську, Федо-
рівську, черняхівську сільради, у вересні – Ганнівську, Германівську сільра-
ди5; 16 жовтні на “чорну дошку” потрапили населені пункти, розташовані на 
території сучасної Херсонської області (с. Бабине, Великий Болград, Петрівка, 
Смідовичі)6; 

– у Чернігівській області (територія сучасної Сумської області) занесення 
на неї м. Буринь та приміських колгоспів, Головинської, Купецької, Микола-
ївської, Михайлівської сільрад припадають на жовтень 1932 р.7, хоча перший 
такий випадок у даному регіоні щодо Лушницької, Пирогівської, Тимонівської 
сільрад Шосткинського району датований ще початком червня8, а стосовно 
колгоспів с. Попова Слобода (артілі ім. Молотова, ім. Шевченка, “Украї-
нець”, “Дніпрова хвиля”, ім. Петровського, ім. Сталіна, “Перше травня”, 
“червоний Донбас”) – 10 серпня 1932 р.9; 

також у жовтні під дію режиму “чорних дошок” потрапили одноосіб-
ники 12-ти сіл чернігівського району10; 

– у Дніпропетровській області (нині територія Запорізької області) 
перші відомості про використання “чорних дошок” датуються жовтнем 
1932 р.: до репресивного списку за рішенням місцевої влади занесли Бі-
ленську, Купріянівську, Малокатеринівську, Мар’ївську, Матвіївську, Но-
вокатеринівську, Розумівську, Смолянську, Степну сільради11. 

Підставою для складання такого реєстру стали фонди обласних та ра-
йонних компартійних комітетів, обласних та районних органів виконав-
чої влади, прокуратури, регіональних та місцевих контрольних комісій – 
робітничо-селянської інспекції, а також публікації у пресі. 

Узагальнені відомості щодо “чорних дошок” дозволяють стверджува-
ти, що, з’явившись на початку 1932 р., до літа цей вид репресій викорис-
товувався спорадично; влітку він набув певного поширення, а з жовтня – 
вже широко застосовувався. 

Конкретні обставини проголошення такого репресивного заходу ще 
до прийняття відповідної загальнореспубліканської постанови можна про-
стежити на прикладах кількох місцевих парторганізацій. Так, на території 
сучасної Сумської (тоді чернігівської) області бюро Середино-Будського 
райкому КП(б)У 15 листопада 1932 р. ухвалило цілком таємну постанову 
про занесення на “чорну дошку” с. чернацьке у зв’язку з “ганебним ста-
ном виконання хлібозаготівлі (на 15 листопада виконано 56,6 %)”. Щодо 
його мешканців було вирішено вжити таких заходів: вивезти із с. чернаць-
кого весь крам, перекинувши його до передового с. Пигарівка; широко 
популяризувати через районну пресу цю постанову; зобов’язати районний 
пресовий орган КП(б)У “Конопляр Середино-Будщини” переключитись на 
питання хлібозаготівлі, організувавши в с. чернацькому виїзну редакцію. 
Репресій зазнало районне керівництво: “за опортуністичне ставлення до 
хлібозаготівель, за несвоєчасне доведення плану до кожного здавця, чим 
зірвано план хлібозаготівлі по с. чернацькому, – голову сільради т. Окоп-
ського зі складу пленуму РПК вивести, оголосити сувору догану з попе-
редженням, з роботи в с. чернацькому зняти, перекинувши його на низову 
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сільську роботу; секретарю партосередку т. Сидоренку оголосити сувору 
догану з попередженням, попередивши його, що в разі не буде певного 
зламу в хлібозаготівлі на протязі декади, буде поставлено питання про пе-
ребування в лавах партії”12. Наступного дня аналогічне питання розглядало 
бюро Конотопського райпарткому тієї ж області. Характерною особливіс-
тю цього рішення стало таке: занесення на “чорну дошку” одразу кіль-
кох сіл (Бочечки, Козацьке, Малий Самбір, Хижки); попередження групи 
“кандидатів” до занесення на “чорну дошку” (Великий Самбір, Соснів ка, 
Сем’янівка, Юрівка, Шевченкове) з випробувальним терміном до 1 груд-
ня; відсутність переліку репресивних заходів щодо згаданих сіл. Лише 
завва жувалося, що до них застосовуватимуться “всі міроприємства до сіл, 
що з’являються на чорній дошці”. Це могло означати лише одне: такий пе-
релік обов’язкових репресивних заходів уже існував і був повсюдно поши-
реним. Також привертає увагу фіксація залучення до репресій керівника 
райвідділу ГПУ, прокурора, судді (їх звільнили від виконання обов’язків 
уповноважених райкому в окремих селах, щоб вони зосере дилися на роз-
гляді  справ хлібозаготівлі)13. 

Факт такої “осінньої” активізації репресивних заходів пояснюється тим, 
що фактично тільки з листопада, за визнанням генерального секретаря ЦК 
КП(б)У С. Косіора, “розпочали піднімати партійну організацію на хлібоза-
готовки”. Фактично це означало, що восени 1932 р., коли врожай уже було 
зібрано, а інших джерел харчування не лишилося, настав час зробити життя 
народу практично нестерпним, кинути всі сили компартійного апарату, від 
верхнього ешелону до низових партосередків, на боротьбу із селянством. 

Саме в цей період вище партійно-радянське керівництво вирішило під-
тримати таку “місцеву ініціативу”, яка повністю вписувалася в стратегію еска-
лації боротьби за фізичне нищення українського селянства. Ініціатором його 
всеукра їнського застосування як заходу створення абсолютно неможливих 
умов для проживання у певній місцевості стало політбюро ЦК КП(б)У. Впер-
ше сам термін “чорні дошки” та його трагічний зміст на всеукраїнському рівні 
фігурували в постанові республіканського компартійного штабу від 18 листо-
пада 1932 р. серед “заходів з посилення хлібозаготівель”, які застосовувалися 
для подолання “куркульського впливу”. Перелік репресивних дій, вочевидь 
спрямованих на фізичне нищення українців, був таким: припинення всієї тор-
гівлі (як державної, так і кооперативної) та постачання будь-якого краму (а 
наявний підлягав вивезенню); припинення колгоспної торгівлі; заборона кре-
дитування у будь-якій формі та дотермінове стягнення раніше виданих кре-
дитів та інших фінансових зобов’язань; проведення ретельної “чистки” складу 
колгоспів від “контрреволюційних елементів”14. Офіційним державним актом, 
що запровадив такий режим, стала постанова РНК УСРР “Про боротьбу з кур-
кульським впливом в колгоспах” від 20 листопада 1932 р. з Інструкцією до 
неї (досі не опубліковані; виявлені нами у фонді Уповноваженого з важкої 
промисловості ЦДАВО України). Зокрема, інструкція передбачала: “щоб по-
долати куркульський опір хлібозаготівлям, встановити занесення на “чорну 
дошку” колгоспів, що злісно саботують здачу (продаж) хліба за державним 
планом”. І далі повністю дослівно переказувався зміст постанови політбюро 
ЦК КП(б)У, лише з тією різницею, що постанова республіканського компар-
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тійного штабу була написана російською мовою, а постанова РНК – україн-
ською. Правом занесення колгоспів на “чорну дошку” наділялися облвикон-
коми15. 

Одразу після ухвалення зазначених партійно-радянських рішень розгор-
нулася кампанія щодо їх доведення до місцевих органів і стимулювання скла-
дання відповідних списків. Зокрема, бюро Харківського обкому КП(б)У 
своєю постановою “Про хід хлібозаготівель” від 20 листопада 1932 р. 
зобов’язувало мобілізувати всі парторганізації області, весь радянський і 
колгоспний актив на виконання постанови ЦК КП(б)У від 18 листопада 
1932 р., вимагало від комфракції облвиконкому у дводенний термін роз-
робити заходи щодо застосування натуральних штрафів, занесення колгос-
пів на “чорну дошку”, а також проведення чистки сільських партосередків 
з висилкою “вичищених” за межі області як політично шкідливих та не-
безпечних елементів16. чернігівський обком КП(б)У 21 листопада направив 
райпарткомам таку директиву: терміново надати списки господарств, які “са-
ботують хлібозаготівлі”, для їх занесення на “чорну дошку”17. 

Буквально за лічені дні подібні репресії набули значного поширення. 
26 листопада 1932 р. заступник Голови РНК УСРР О. Сербиченко направив 
республіканському партійному штабові узагальнюючу довідку, складену 
за відомостями з областей, про занесення на “чорну дошку” колгоспів (до-
відка не опублікована, виявлена нами у ЦДАВО України). У супровідно-
му листі Сербиченко звертав увагу ЦК КП(б)У на місцеві “перегини”, до 
числа яких відніс: надто широке застосування “чорних дошок” (8 районів 
Вінницької області), застосування репресій не тільки щодо колгоспів, але 
й сіл та сільрад (АМСРР, Донецька область), надмірні розміри штрафів 
(до 1000 крб. пересічно на одне господарство у Дніпропетровській облас-
ті, 382 крб. пересічно на одне господарство у чернігівській області). Він 
просив дати вказівки з приводу цих перегинів18. Нам невідомо, чи отримав 
він такі, але очевидно, що з боку заступника керівника уряду тут була на-
явна, за термінологією того часу, “політична короткозорість” – він не збаг-
нув, у чому полягала політика партії, не відстежив її “генеральної лінії”. 
А республіканський загін ВКП(б) вимагав використовувати всі можливі й 
неможливі засоби, щоб збезлюдніти територію України. Що ж стосується 
самої довідки, складеної станом на 26 листопада (від прийняття відповід-
ної постанови РНК УСРР минуло менше тижня), то вона містила такі відо-
мості: 

Вінницька область – 8 районів (усі села та колгоспи Брацлавського, 
Липовецького, Любарського, Немирівського, Станіславчинського, чуднів-
ського, Хмельницького, Тульчинського районів), 39 сіл, 33 колгоспи; 

Дніпропетровська область – 85 колгоспів; 
Донецька область – чотири села та чотири сільради; 
Чернігівська область – 13 колгоспів, 38 сіл, 1646 одноосібників; 
Харківська область – станом на 23 листопада на “чорну дошку” не 

занесено жодного села чи колгоспу; 
АМСРР – два колгоспи та одне село. 
Київська та Одеська області своєчасно не надіслали відомостей, а тому 

не фігурували в довідці, хоча, як уже зазначалося, “чорні дошки” з’явилися 
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там ще влітку (не пізніше серпня). Окрім того, у довідці Раднаркому зга-
дувалися пропозиції двох облвиконкомів про занесення на всеукраїнську 
“чорну дошку” сіл Горячівка Крижопільського району, ст. Любар Любар-
ського району, с. Карпівці чуднівського району, с. Мазурівка Хмільниць-
кого району, с. Турбів Липовецького району Вінницької області; с. Ас-
тахове Ровенецького району, Гурзуф Маріупольського району, колгоспу 
“Владика” Старо-Микольського району Донецької області19. 

Темпи втілення в життя комплексу репресивних заходів проти селян 
були вражаючими. Уже станом на 2 грудня 1932 р., за офіційними відо-
мостями Наркомзему УСРР, кількість об’єктів репресій значно зросла, і 
мало місце таке їх розміщення по республіці: 

Вінницька область: ті ж 8 районів; крім того, по інших районах – 
44 кол госпи, одноосібники 42-х сіл; 

Дніпропетровська область: 228 колгоспів 44-х районів; 
Донецька область: 12 колгоспів, 6 сіл, 2 сільради, одноосібники 25-ти 

сіл; 
Київська область: 51 колгосп у 48-ми селах 19-ти районів; 
Одеська область: 12 колгоспів у 9-ти районах; 
Харківська область: 23 колгоспи в 16-ти селах 9-ти районів; 
Чернігівська область: 13 колгоспів, 38 сіл, 1646 одноосібників; 
АМСРР – 2 колгоспи та 1 село20. 
В інформації Наркомзему відмічалися ті ж недоліки у застосуванні 

“чорних дошок”, що й у листі О. Сербиченка. Але іронія долі полягала в 
тому, що невдовзі ці саме “недоліки”, що перебували у річищі загальної по-
літики партії, набули характеру повсякденної практики. Логіка більшовицької 
антиселянської боротьби призвела до масового застосування режиму “чорних 
дошок”. Репресії були спрямовані проти адміністративних та господарських 
одиниць, установ, підприємств, навіть окремих осіб. До них активно вдава-
лися центральні й обласні партійно-радянські органи, хоча нерідко питання 
вирішувалися саме так і на районному рівні. Окрім того, облвиконкоми по-
рушили питання про створення всеукраїнської “чорної дошки”, і навіть на-
мітили кандидатів до неї: п’ять сіл Вінницької, дванадцять – Київської та чо-
тири – Одеської областей. 

Центральна українська влада охоче підтримувала такі місцеві ініціати-
ви, які ще більше розкручували маховик репресій. Тому 6 грудня 1932 р. 
було ухвалено спільну постанову ЦК КП(б)У та РНК УСРР “Про занесен ня 
на “чорну дошку” сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі”. Саме нею шість 
населених пунктів Дніпропетровської, Одеської та Харківської областей “за 
явний зрив плану хлібозаготівель і злісний саботаж” були пов ністю обме-
жені в отриманні товарів, торгівлі, кредитуванні, а державні й ко оперативні 
активісти, всі колгоспники згаданих сіл піддавалися “чистці”. 

Цікавим видається той факт, що дана постанова суперечила попере-
дній (від 18 листопада), адже об’єктом занесення на “чорну дошку” ста-
вали не колгосп як одиниця “соціалістичного” господарювання, і навіть 
не сільрада як адміністративна-господарська одиниця, а село, тобто певна 
місцевість з усіма її мешканцями – колгоспниками, одноосібниками, кус-
тарями, робітниками, вчителями тощо. Це, поза сумнівом, ще раз свідчи-
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ло: метою більшовицької політики все ж таки було не виконання плану 
хлібозаготівель (це використовувалося лише як привід), а нищення селян-
ства, усіх, хто жив на селі. Задля цього республіканський компартійний 
штаб не переймався суперечливістю своїх постанов. Можна припустити, 
що саме в такий спосіб була схвалена чергова “місцева ініціатива” щодо 
поширення режиму “чорних дошок” на будь-які об’єкти, а не лише кол-
госпи. Відтоді на “чорну дошку” заносили й колективи МТС, ліспромгос-
пи, працівників районних установ (навіть юридичних консультацій, які не 
мали відношення до сільського господарства), окремих колгоспників за те, 
що вони не стали до праці, та ін. “чорні дошки” перетворилися на універ-
сальну зброю. 

Очевидною була й пропагандистська мета постанови про “чорні до-
шки”: залякати, зробити поступливими інших селян, стимулювати місцеві 
органи до активної роботи з виконання партійних директив. Це засвід чує 
передусім телеграма ЦК КП(б)У та РНК УСРР керівникам трьох згаданих 
областей, що містила інструкцію щодо застосування постанови. С. Косіор 
та В. чубар наполягали на “рішучому і до кінця” впровадженні репресив-
них заходів, використанні всіх форм політичної роботи тощо. Щодо репре-
сованих сіл вказувалося: “У селах, підпалих під куркульський вплив, зане-
сених постановою ЦК та РНК на “чорну дошку”, необхідно відповідною 
постановкою організаційно-політичної роботи вирвати з-під куркульсько-
го впливу кращу частину колгоспників та одноосібників та за їх активної 
участі не тільки розправитися з куркулями та їх посібниками, але й лікві-
дувати їх вплив у колгоспах та серед одноосібників, домогтися виконання 
плану хлібозаготівель”21. Очевидно, що слова “розправитися з куркулями” 
носили характер прямої директиви – йшлося якщо не про фізичне зни-
щення, то принаймні про застосування всього комплексу інших репресій: 
конфіскація майна, виселення, судове переслідування. Крім того, це було і 
приховане заохочення самосуду над ними, адже компартійне керівництво 
намагалося довести, що саме “куркулі” стали основною причиною ство-
рення нелюдських умов життя в репресованих селах. 

Конкретні приклади репресивних заходів проти тих, кого вважали 
“куркулями”, “підкуркульниками” або ж такими, які потрапили під “кур-
кульський вплив”, містять документи Держархіву Харківської області.  
Постановою бюро Богодухівського райкому КП(б)У Харківської області 
“Про додаткові репресії для сіл і колгоспів, що взяті на “чорну дошку” 
за злісне невиконання планів хлібозаготівлі” від 30 листопада 1932 р. ке-
рівникам партосередків, комфракціям райвиконкомів та МТС доручало-
ся ретельно переглянути не тільки склад керівних органів, а й рядових 
колгоспників “з метою виключити весь куркульський ворожий елемент”. 
Такі списки мали бути направлені слідчим органам “для притягнення до 
відповідальності”22. 

Відомості щодо “розправ” містить газетна інформація про ситуацію в за-
несеному на всеукраїнську “чорну дошку” с. Піски (колгосп ім. А. Марті) Ба-
штанського району Одеської області. Повідомляється, зокрема, що за місяць, 
який минув від дня оголошення репресій, комірника колгоспу засудили до 
позбавлення волі на 10 років; 30 господарств виселили за межі України. Але 
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сількор називав ще 7 прізвищ “куркулів”, котрі активно саботують хлібозаго-
тівлі, наголошуючи, що це – не всі, закликав “не панькатися з ними”, а “бити-
ся за змиття чорної плями” тоннами хлібу, вивезеного з села23. 

Республіканська “чорна дошка” означала, окрім усіх згаданих репресій, 
ще й додаткові значні акції з боку органів центральної та місцевої влади. 
Інакше важко пояснити, чому через три дні після занесення на всеукраїнську 
“чорну дошку” двох сіл Харківської області секретаріат обкому КП(б)У при-
йняв спеціальне рішення “Про занесення на “чорну дошку” сіл Лютеньки 
Гадяцького району та Кам’яні Потоки Кременчуцького району як сіл, що 
злісно саботують хлібозаготівлі”, прийняте шляхом опитування членів се-
кретаріату24.

Ми не маємо переліку всіх уживаних заходів, але це спадає на думку з 
огляду на останній пункт постанови ЦК КП(б)У та РНК УСРР від 17 жовтня 
1933 р. про зняття с. Кам’яні Потоки з “чорної дошки”. Там ішлося про ска-
сування “всіх постанов і розпоряджень народних комісаріатів, Харківського 
облвиконкому й інших центральних, обласних та районних органів щодо за-
стосування до с. Кам’яні Потоки будь-яких репресій чи обмежень в зв’язку 
з занесенням його на “чорну дошку”25. Очевидно, кожен орган, залежно від 
своєї компетенції та рівня, додавав щось до того, аби зробити умови життя 
там нестерпними. 

На кінець листопада – грудень 1932 р. припадає пік “чорнодощечних” за-
ходів. Саме тоді на “чорну дошку” було занесено більш як 80 % усіх населених 
пунктів, колгоспів, сільрад, районів, щодо яких відомо про застосування таких 
репресій. У листі ЦК КП(б)У до ЦК ВКП(б) від 8 грудня називалася цифра 
у 400 колгоспів, щодо яких вжили цей репресивний захід. Але очевидно, що 
це – не остаточна їх кількість, адже тільки Дніпропетровська область на поча-
ток грудня 1932 р. давала більше половини загальної чисельності (225). Точні 
підрахунки ускладнюються відсутністю відомостей про те, скільки таких кол-
госпів було в кожному районі, в сільраді, окремому селі. 

Питання повноважень щодо складання “чорних дошок” практично не 
стояло на порядку денному. Здебільшого ніби дотримувався проголошений 
порядок: такий список затверджувався в області. Приклад подібної процедури 
демонструє постанова Донецького облвиконкому від 5 грудня 1932 р., якою 
на “чорну дошку” заносилися колгоспи “Нове життя”, ім. Ворошилова, “чер-
воний партизан”, “Перемога”, “Повна Дєрєвня”, “9 січня”, розташовані у 
різних районах; колгосп с. Звірівка Гришинського району, с. Нова Дєрєв-
ня Старокаранського району, колгоспники та одноосібники Дубровської 
сільради чистяківського району тощо. Але відомі також рішення з цього 
приводу бюро обкому КП(б)У й обласного оргбюро (як на чернігівщині)26. 
На Харківщині процедурі занесення колгоспів на “чорну дошку” було при-
свячене спеціальне рішення секретаріату Харківського обкому КП(б)У, 
прийняте шляхом опитування його членів. У згаданому документі на-
креслювався порядок запровадження цих репресій, зокрема йдеться про 
дотримання встановленого порядку щодо винесення такого рішення по-
становою облвиконкому27. Класичний зразок процедури прийняття ухвали 
про “чорні дошки” містять документи Держархіву Вінницької області; з них 
дізнаємося, що 19 листопада 1932 р. було затверджено постанову облвикон-
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кому “Про перебіг хлібозаготівель в районах області”, справжній зміст якої 
розкриває вже перший пункт: “Нижчезазначені райони, села, колгоспи, одно-
осібні господарства сіл, що під впливом глитайських та рвацьких елементів 
стали на шлях саботажу хлібозаготівель – невиконання свого обов’язку перед 
пролетарською державою – занести на “чорну дошку” [далі йшов перелік із 
6-ти районів, 40-ка сільрад та 31-го колгоспу. – Г. П.]28. А перед тим, 17 лис-
топада, було ухвалено постанову бюро Вінницького обкому КП(б)У майже з 
такою ж назвою, де, зокрема, вказувалося: “Фракції [комуністів. – Г. П.] ОВК 
протягом однієї доби видати постанову про занесення на “чорну дошку” тих 
районів, сіл і колгоспів, які злісно саботують хлібозаготівлі. Проект постано-
ви затвердити (додається)”29. Облвиконком слухняно виконав цю компартійну 
директиву, продублювавши своїм рішенням проект обласного партштабу. 

Нерідко велику активність виявляли районні органи – як партійні, так і  
радянські. Це були відповідні бюро райпарткомів, президії райвиконкомів, 
тобто звужений склад цих місцевих органів (як правило, до десяти осіб). Зо-
крема, у Буринському районі Сумщини 29 жовтня 1932 р. таку постанову 
ухвалив райвиконком, 15 листопада – бюро Середино-Будського райпарткому, 
16 – бюро Конотопського райкому КП(б)У30. 5 лютого 1933 р. рішення щодо 
застосування репресій до колгоспу “Вільний шлях” Біловодської сільради 
Роменського району чернігівської області за зрив хлібозаготівель ухвали-
ла президія Роменського райвиконкому31. У Долинському районі Дніпропе-
тровської області (нині це територія Кіровоградської області) застосовувалася 
змішана система визначення кандидатів на голодну смерть. Так, 3 грудня 1932 р. 
с. Іванівку занесли на “чорну дошку” рішенням бюро райкому КП(б)У, а села 
Гурівка та Олександрівка потрапили туди за ухвалою президії райвиконкому 
від 12 листопада; районний парткомітет підтримав це трохи пізніше – 21 лис-
топада32. 

У Харківській області, де був спеціально затверджений порядок занесення 
на “чорну дошку” (лише постановою облвиконкому), вже 14 січня 1933 р. по-
дібне рішення щодо хуторів Шморівки, Темнівки, Шубіна схвалило “спільне 
розширене засідання президії Лизогубівської сільради та правлінь колгоспів 
Харківської приміської смуги”33. 16 лютого того ж року за рішенням бюро 
Золочівського райкому КП(б)У на “чорну дошку” було занесено с. В. Ро-
гозянка за “зрив визначеного обкомом КП(б)У терміну утворення в районі 
насіннєвого фонду” із застосуванням до нього всіх репресій, передбачених 
постановою ЦК КП(б)У від 18 листопада 1932 р.34 

Зазвичай згадані рішення – по суті, смертні вироки населенню конкрет-
них місцевостей – широко оприлюднювалися в партійно-радянській пресі. На 
заваді не стояв навіть гриф “Цілком таємно”, яким супроводжувалися такі рі-
шення. Партштаби приймали спеціальні ухвали щодо публікації певних пунк-
тів своєї постанови у відкритій пресі, адже приклад занесених на “чорну до-
шку” населених пунктів мав нажахати всіх інших. 

Цинізм партійно-радянського керівництва полягав у тому, що воно ви-
магало роздмухувати навколо своїх репресій пропагандистську кампанію, не 
лише широко оповіщати про репресії, але й отримувати їх “всенародну під-
тримку”. Але найбільше зухвальство полягало в організації схвалення репре-
сивних дій самим населенням, якого позбавляли можливості вижити. Так, у 
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чернацькій сільраді, яка 15 листопада 1932 р. опинилася на “чорній дошці”, 
25 грудня відбулися загальні збори жінок, що під пильним компартійним 
оком ухвалили резолюцію щодо підтримки репресивних заходів проти тих, 
хто “саботував” хлібозаготівлю – звичайно ж, одноголосно35. 

Політично-пропагандистська складова репресивної кампанії вимагала, 
щоб обраний для занесення об’єкт був знаним у регіоні. Тому Л. Каганович 
під час поїздки Одещиною в грудні 1932 р. зафіксував у щоденнику щодо 
Доманівського району: “На чорну дошку обрані невдало маленькі колгоспи 
в 18 та 26 дворів”. Таке зауваження може слугувати опосередкованим під-
твердженням думки, що невиконання хлібозаготівельних планів було лише 
приводом для вжиття репресій36. У даному випадку Каганович спеціально за-
значив невдалість такого прикладу. 

Згодом, дуже швидко, партійно-радянські органи визнали незначний 
ефект окремих вжитих заходів. Було неможливо, наприклад, повністю при-
пинити торгівлю. Як зазначалося в інформації республіканського Наркомзему 
від 2 грудня 1932 р., “мешканців таких районів і сіл не позбавлено можливості 
купувати крам у сусідніх селах або районах”. Крім того, за заявою ЦК КП(б)У, 
“село вже досить насичене товарами”, а ті, які потрібні щодня, все ж таки 
можна купити за підвищеними цінами. Більша ефективність визнавалася за 
штрафами, які активно використовувались надалі, а також за дотерміновим 
стягненням натурплати. На місцевому рівні репресивні заходи виглядали ще 
брутальнішими: боротьба з родичами селян, які працювали у промисловості 
й на транспорті, скорочення земельних площ колгоспів, відрядження бригад 
“уповноважених”, відбирання свійських тварин тощо. Таким чином, поставле-
ні на “чорну дошку” місцевості опинялися поза законом, і до них вживалися 
додаткові, не передбачені нормативними актами заходи. Так, рішенням Бер-
дянського райвиконкому від 28 грудня 1932 р. до занесених на “чорну дошку” 
колгоспів ім. Шевченка Новоолексіївської сільради та “червоний стяг” Ногай-
ської сільради, крім заборони торгівлі, було вжито такі заходи: термінове (до 
28 грудня) стягнення всієї заборгованості, накладання натурштрафів м’ясом із 
здаванням до 5 січня 1933 р., заборона будь-якого помолу та надсилання бри-
гад, які мають забезпечити все це37. Секретар Мелітопольського райпарткому 
та голова райвиконкому тодішньої Дніпропетровської області 21 січня 1933 р. 
направили таємну директиву радянським та партійним осередкам Костянти-
нівської сільради щодо колгоспу “Радянський степ”, занесеного на “чорну до-
шку”, вимагаючи вжиття таких заходів: повністю вилучити весь хліб, раніше 
виданий колгоспникам; упродовж 48-ми годин повністю погасити борги, а 
після того – в рахунок боргів, м’ясного податку та натурштрафу – відібрати у 
кожного колгоспника худобу, свійських птахів, інше цінне майно; зобов’язати 
колгоспників повернути 200 тонн зерна (ніби розкраденого і прихованого) – до 
24 січня, інакше до них вживатимуться судові репресії; повернути до 25 січ-
ня всі натуральні аванси. За невиконання членам компартії та комсомольцям 
погрожували виключенням з партії та комсомолу, а колгоспникам – з колгос-
пу38. На Сумщині винайшли ще один хід, щоби вплинути на селян через їхніх 
родичів-робітників: зобов’язали партосередки шосткинських заводів “провес-
ти роботу серед робітників, що зв’язані з сільським господарством, приму-
сивши їх негайно виконати завдання з хлібоздачі, застосовуючи до окремих 
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злісних нездатчиків заходи зняття з роботи, виключення з профспілок”39. 
На Харківщині ще 18 листопада 1932 р. спеціальною постановою бюро об-
кому “Про репресії”, крім натурштрафів, також передбачалося відбирання 
присадибних ділянок у “злісних нездатчиків хліба”40. 

Доведений до широкого загалу перелік репресивних заходів, пов’язаних 
з перебуванням на “чорній дошці”, постійно доповнювався. Є свідчення, 
що Держбанк УСРР теж долучився до цих дій. Так, зберігся наказ керів-
ника його Тростянецької філії, який зафіксував, окрім дотермінового стяг-
нення всіх видів позики, й закриття всіх рахунків відповідних колгоспів. 
Причому задля здійснення таких стягнень з репресованих колгоспів с. Бо-
ромля туди відбув особисто керівник банківської філії41. Аналогічні факти 
маємо і по Богодухівському району Харківської області. Після оголошення 
про занесення на “чорну дошку” сіл П. Микитівки, Сінного, Олександрів-
ки (артілей ім. Шевченка, ім. Cталіна, “Правда”, “Нова громада” та одно-
осібного сектора цих сіл) одним з пунктів спеціальної постанови райкому 
КП(б)У “За злісне невиконання планів хлібозаготівлі” від 30 листопада 
1932 р. передбачалося, що впродовж трьох днів керівники місцевих бан-
ківських установ стягнуть “всю термінову і довготермінову позику з цих 
колгоспів” і надалі припинять їх  кредитування та навіть просто грошові 
виплати. Райфінвідділ мав забезпечити стягнення всіх державних плате-
жів, накладених на колгоспи та одноосібників42. 

Приклад с. Городище Ворошиловського району Донецької області, за-
несеного на “чорну дошку” у листопаді 1932 р., свідчить, що місцева влада, 
залякана директивними вказівками згори, намагалася убезпечити себе й свої  
посади шляхом створення нелюдських умов для мешканців “чорнодощечних” 
сіл. Так, оскільки згадане село знаходилося неподалік ст. Дебальцево, що за-
охочувало нелегальну привокзальну торгівлю, а значна частина населення 
працювала на копальнях, в кустарних майстернях і мала гарні присадибні ді-
лянки, звичайні репресивні заходи режиму “чорної дошки” не давали бажаних 
результатів. Тоді Ворошиловський міськком КП(б)У винайшов таке: встанов-
лення закритого списку відпуску товарів, з якого вилучено більше тисячі чле-
нів родин колгоспників та одноосібників, котрі працювали на виробництві; 
дотермінове утримання понад 23,5 тис. крб. кредитів; вилучення посівного 
фонду колгоспу в рахунок хлібозаготівель. Окрім того, від обкому компартії 
міськком просив дозволу на накладання штрафу м’ясом у розмірі 15-місячної 
норми, вилучення найкращих ділянок землі для продбази вугільників, звіль-
нення з промислових підприємств як мінімум 150-ти членів родин мешканців 
Городища, звинувачених у зриві хлібоздавання і, в разі продовження “сабота-
жу”, – виселення винних у цьому на Північ43. 

Страх місцевих керівників за власну долю не був безпідставним. Так, 
збереглися відомості, що Харківський обком КП(б)У дуже суворо поста-
вився до уповноважених, надісланих від області, які мали забезпечити вико-
нання хлібоздавальних планів у “чорнодощечних” колгоспах. За “злочинну 
бездіяль ність, відсутність боротьби з куркульським саботажем” чотирьох з 
них відізвали з районів, віддали під партійне слідство, а роботу всіх інших 
мали прискіпливо перевірити секретарі райпарткомів. Замість знятих про-
тягом 24-х годин обком мав надіслати інших, “міцних” уповноважених. Що 
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ж до місцевих керівників, то їх зобов’язали взяти під особисті контроль та 
відповідальність стан справ у згаданих колгоспах44. Золочівський райпартком 
16 лю того 1933 р. виніс рішення щодо попередження місцевих керівників 
та уповноваженого райпарткому про притягнення їх, у разі, якщо вони не 
виправлять ситуацію зі збиранням насіння у таких колгоспах, “до найсу-
ворішої відповідальності”45. 

Більше того, під постійною загрозою самим зазнати репресій перебували 
цілі місцеві компартійні та комсомольські осередки. У лютому 1933 р. харків-
ські обласні органи прийняли рішення про занесення Петрівської партійної 
та комсомольської організацій на “чорну дошку”, а Петрівський райком 
КП(б)У вимушено вітав таку постанову облпарткому й облвиконкому46. 
Харківський обком КП(б)У рішенням свого бюро “Про колгоспи, що їх 
занесено на “чорну дошку” декларував встановлення систематичного що-
денного контролю за застосуванням заходів впливу, передбачених поста-
новою ЦК КП(б)У від 18 листопада 1932 р. до таких колгоспів, та постій-
ного обліку перебігу хлібозаготівель у них47. 

Коли у січні 1933 р. с. Герасимівку Роменського району чернігівської об-
ласті районна влада намітила “за злісний саботаж хлібозаготівель” занести на 
“чорну дошку”, то голову сільради, голову колгоспу, а також його управу 
постановили “віддати до суду, прохаючи прокуратуру притягти їх до кри-
мінальної відповідальності з тим, що терміновим порядком закінчити слід-
ство і справу розглядати показовим порядком на місці в селі”48. Слова про 
контроль прокуратури за селами, занесеними на “чорну дошку”, не були 
лише погрозами. Такий контроль був щоденним і всеосяжним – адже най-
повніший з усіх існуючих перелік репресованих колгоспів по Дніпропе-
тровській області вдалося виявити саме у фонді обласної прокуратури49. 

Стан справ у занесених на “чорну дошку” населених пунктах та колгос-
пах постійно відстежувався. З цією метою до сіл направляли спеціальних упо-
вноважених усіх рівнів – від центру, області та району. Доходило до того, 
що, наприклад, в оголошеному на республіканській “чорній дошці” с. Піс-
ки Баштанського району Одеської області 25 грудня 1932 р. уповноважений 
від ЦК ВКП(б) Л. Каганович нарахував загалом 30 різних уповноважених з 
хлібозаготівель і змушений був записати у щоденнику: “Нині село від них 
розвантажується”50. Контролем за дотриманням загальнообов’язкового “набо-
ру” каральних заходів та покарань займалися, окрім спеціально призначених 
уповноважених, також представники партійно-державних контрольних орга-
нів – інспектури КК–РСІ. Так, серед архівних документів збереглися матеріа-
ли перевірки застосування репресій, передбачених у зв’язку із занесенням 
населених пунктів на “чорну дошку” за невиконання планів хлібозаготів-
лі та інших платежів, здійсненої у лютому 1933 р. у с. Бродщина Кобе-
ляцького району Харківської області інструктором Кобеляцької районної 
КК–РСІ Шкарбуненком51.

Харківський обком на початку січня 1933 р. спеціально розглянув питан-
ня посилення хлібозаготівель у таких колгоспах. Їх налічувалося 25, і лише по 
трьох з них (Зінківського, Новогеоргіївського та Оржицького районів) було 
зафіксоване стовідсоткове виконання плану хлібоздавання. Тому лідери хар-
ківських комуністів закликали “ні в якому разі не обмежуватися напівмірами 
у застосуванні репресій”52. 
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Єдиний спосіб вийти з цього списку теоретично полягав у виконанні 
плану хлібозаготівель. І дійсно, із згаданих у постанові ЦК КП(б)У та РНК 
УСРР від 6 грудня 1932 р. населених пунктів трьох областей тільки два села – 
Гаврилівка Дніпропетровської та Лютеньки Харківської областей – 25 січня 
1933 р. були офіційно зняті з “чорної дошки”. Це аргументувалося “серйозни-
ми зрушеннями у виконанні плану хлібозаготівель”53. Але інших відомостей 
щодо такого зняття ми практично не маємо. Навіть ті три колгоспи Харків-
ської області, які в січні 1933 р. виконали планові зобов’язання з хлібоздаван-
ня, формально не знімалися з “чорної дошки”. Село Кам’яні Потоки Харків-
ської області було знято із загальноукраїнської “чорної дошки” лише у жовтні 
1933 р.: за успіхи в хлібоздавальній кампанії поточного року54. Складається 
враження, що влада не дуже квапилася з цим, намагаючися продовжити до-
тримання режиму нелюдських умов, створених у певних місцевостях. На від-
міну від процедури занесення на “чорну дошку”, зворотна операція – зняття з 
неї – нічим не була регламентована,  і навіть не була передбачена. 

Масштаби цього рукотворного лиха за наявними на сьогодні, але ще 
не остаточними підрахунками, були такими: 

Вінницька область (10,8 % території УСРР із сільським населенням 
4 300 тис.): із загальної кількості 64 райони та 2 міськради на “чорну до-
шку” були занесені населені пункти 31-го району (в тому числі повністю 
5 районів та 1 міськрада); 

Дніпропетровська область (16,5 % території УСРР із сільським населен-
ням 2 770 тис.): з 44-х районів та 4-х міськрад – населені пункти 44-х ра-
йонів та міськрад; 

Донецька область (11,8 % території УСРР із сільським населенням 
1 841 тис.): з 16-ти районів та 13-ти міськрад – населені пункти 22-х райо-
нів та міськрад; 

Київська область (16,9 % території УСРР із сільським населенням 
5 141 тис.): з 74-х районів та 2-х міськрад – 11 районів та міськрад (дані 
неповні); 

Одеська область (15,6 % території УСРР із сільським населенням 
2 442 тис.): з 56-ти районів та 4-х міськрад – населені пункти 29-ти райо-
нів та міськрад; 

Харківська область (16,9 % території УСРР із сільським населенням 
4 784 тис.): з 60-ти районів та 4-х міськрад – населені пункти 31-го району 
та міськради; 

Чернігівська область (9,6 % території УСРР із сільським населенням 
2 634 тис.): із 35-ти районів та 1-ї райради – населені пункти 22-х районів; 

АМСРР (1,9 % території УСРР із сільським населенням 525 тис.) – 
дані відсутні55. 

Отже, репресіям, пов’язаним з режимом “чорних дошок”, були піддані 
мешканці майже половини районів та міськрад України, за винятком Дні-
пропетровської області, де такий режим панував на території практично 
всіх адміністративних одиниць. 

Певні опосередковані ознаки дозволяють говорити, що й уся Україна 
була занесена на московську “чорну дошку” або принаймні перебувала у 
межах її “м’якого” варіанту – переживала “товарну блокаду”. Сумнозвісна 
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постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР від 14 грудня 1932 р. про хлібозаго-
тівлі в Україні, на Північному Кавказі та в Західній області в останньому 
пункті містить дозвіл на завезення товарів до українського села “на від-
міну старого рішення” (якого саме, не вказувалося) з наданням особисто 
С. Косіору та В. чубарю права призупиняти постачання ними “найбільш 
відсталих районів”56. Із цього стає зрозумілим, що раніше було ухвалено 
постанову про повну “товарну блокаду” всього українського села, внаслі-
док чого там неможливо було придбати жодного цвяха, будь-якого інстру-
менту, солі, гасу тощо. Послаблення такого режиму вилилося в надання 
дозволу місцевим представникам московської влади на власний розсуд 
регулювати надалі цей процес придушення селянства. 

Підсумовуючи зібрані з різних джерел відомості щодо режиму “чор-
них дошок” під час Голодомору-геноциду 1932–1933 рр. в Україні, можна 
дійти  висновку: режим “чорних дошок” став справжнім знаряддям геноци-
ду ВКП(б) на українських землях. Вважати його лише проявом “штучного 
ізоляціонізму”57 було б замало. Ішлося, зрештою, не стільки про ізоляцію 
занесених на “чорну дошку” населених пунктів, скільки про створення 
в таких “резерваціях” умов, несумісних із життям, адже компартійно-
радянські можновладці наказували вивозити звідти всі промислові товари, 
навіть предмети повсякденного попиту, закривати всі банківські рахунки, 
дотерміново забирати аванси, обкладати населення непомірними подат-
ками і штрафами, в рахунок яких вилучалися худоба, свійські птахи та 
особисте майно. Проти окремих осіб застосовувалися судові та адміністра-
тивні репресії, широко практикувалося виселення, примусове позбавлення 
земельних ділянок тощо. Іншими словами, створювалася “територія лиха”, 
вийти з якої було абсолютно неможливо, і всі її мешканці були приречені 
на голодну смерть. 

Хронологічно запровадження режиму “чорних дошок” у жодному разі 
не можна обмежувати компартійними постановами від 18 листопада та 
6 груд ня 1932 р. Такі репресії почалися значно раніше (принаймні з весни 
1932 р.) і набули поширення з жовтня–листопада, тобто директиви КП(б)У 
лише дещо “унормували” практику, яка склалася раніше, а не започаткува-
ли її. І тривали вони дуже довго, принаймні до кінця 1933 р., а, за деякими 
ще не перевіреними відомостями, – навіть і на початку 1934 р.58 Пік репре-
сій припав на листопад–грудень 1932 р. та січень–березень 1933 р., тобто 
на період найбільшого голодування населення, і був його невід’ємним зна-
ряддям. 

Разом з тим дослідження архівних джерел з історії запровадження ре-
жиму “чорних дошок” не можна вважати завершеним. Наприклад, у Держ-
архіві черкаської області не вдалося виявити жодного документа про ці 
події, що не означає їх відсутності взагалі. Дуже плідним, як свідчить 
приклад Держархіву Дніпропетровської області, є додаткове дослідження 
фондів репресивних, каральних та судових установ, зокрема прокуратури. 
Невичерпним джерелом для з’ясування обставин і наслідків запроваджен-
ня режиму “чорних дошок” слугує місцева преса, адже кожна така подія 
мала, за партійною вказівкою, широко висвітлюватися. На нашу думку, 
доцільно залучити до комплексу джерел з цієї проблеми також фонди ко-
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мітетів незаможних селян, які до їх ліквідації у лютому 1933 р. були ак-
тивно залучені до організації “буксирних бригад”, обшуків у селянських 
хатах, проведення виселень тощо. 
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Papakin H. 
Archival “Blacklisted” Documents as a Tool
of Soviet Genocide in Ukraine in 1932–1933

Based on archival documents, the article reveals the mechanisms and peculiarities 
of a repressive measure with regard to populated localities, kolhosps (collective farms) 
and even raions of Ukrainian SSR “blacklisted” in 1932–1933.



29ГОЛОДОМОР 1932–1933 років – ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ЗаГальНий Перелік 
сіл/сільраД та кОлГОсПів украЇНськОЇ срр,

ЗаНесеНиХ На “чОрНу ДОШку”
в 1932–1933 рОкаХ 

(за тогочасним адміністративно-територіальним поділом)*

віННицька ОБласть 

Антонівський район: 
 села (далі – сс.)  Росохова, Тростянець; 
Барський район: 
 сс. Козарівки, Степанюк, колгосп (далі – к-п) “Більшовик”; 
Бердичівська міська рада (далі – м/р): 
 к-п “Хмеліщанський”; 
Брацлавський район: 
 Никонівська сільська рада (далі – с/р), к-п Хмеліщанський;
Вороновицький район: 
 Степанівська с/р, с. Оленівка (к-п ім. РСчА); 
Гайсинський район: 
 Губницька, Нераївська сільради, к-п ім. Косіора; 
Городоцький район: 

сс. Мархлівка, Олешківці, Сиравтинці,  Тростянець, Яблунівка, колгоспи “Серп”,  
“Робків”; 

Грицівський район:
 сс. Гриців, Рожичне, к-п “Кожичин”; 
Деражнянський район: 
 Яблунівська с/р; 
Дзержинський район: 

Врублівська, В. Козарецька, Годихська, Гремячеська, Дертецька, Камінська, Кар-
винівська, Костюрженецька, Людвиківська, М. Козарецька, Н. Миропільська, 
Паволоцька, П. Кошарська, Романівська, Садківська, Станіславська, Суль жи-
нівська, Фавстинівська, чеська, Ясногродська сільради, ст. чуднівська Гута; 

Дунаєвецький район: 
 сс. Кривчик, Мушкутинці; 
Жмеринський район: 
 сс. Штрачі, Людавка, Потоки, Лисянка, Леляк;
Іллінецький район: 
 сс. Паріївка, Копіївка, Криштопівка;
Калинівський район: 

Заливаншицька, Ангонопольська сільради, колгоспи “Велико-чернятинський”,
“Павлівський”; 

Копайгородський район:  
 с. Петрівки, к-п ім. Дзержинського; 

* Перелік підготовлено Георгієм Папакіним та Оленою Лісняк за відомостями, 
наданими обласними державними адміністраціями України.
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Крижопільський район: 
 Волосо-Крикливецька, Соколівська сільради, колгоспи “Шлях Леніна”, “Шлях до  
 соціалізму”; 
Липовецький район*
Любарський район 
Махнівський район: 
 сс. Мологківець, Куманова, к-п “Вовчинецький”; 
Меджибізький район: 
 с. Волосівці; 
Могилів-Подільський район: 
 сс. Оленізки, Яруги, Козлова, к-п “Перемога”; 
Немирівський район 
Піщанський район: 
 сс. Городище, Рудниці, Попелюхи (к-п “10-річчя КНС”), с. Дмитрашківка   
 (к-п “Трудолюбіє”), к-п ім. чубаря; 
Смотрицький район: 
Смотрицька, Сироватинська сільради, колгоспи “Нове життя”, ім. Ворошилова;
Станіславчицький район 
Теплицький район: 
 сс. Соболівки, Янова, Тепліка, Ківчанки; колгоспи ім. Леніна, “Жовтень” ;
Тиврівський район:
 с. Пилява (к-п ім. Шевченка),  к-п “червоний плуг”;
Тульчинський район: 
 сс. Мазурівки, Орлівка; 
Хмільницький район: 
 сс. Ледоси,  Лозова; 
Чуднівський район 
Шаргородський район:
 сс. Голинчинець, Рожнятовки.

ДНіПрОПетрОвська ОБласть 

Апостолівський район: 
 с. Мар’ївка (к-п “Зоря нового життя”), с. Красне (к-п ім. Петровського), 

с. Павлівка (к-п “Комінтерн”), с. Костромка (к-п “Трудова Змичка”), с. Солдатське 
(к-п “червона зірка”), с. Кам’янка (к-п “червоне козацтво”); 

Бердянський район: 
Борисівська с/р (колгоспи “червоний колос”, “Радянський степ”, “Нове життя”),  

Деревецька с/р (комуна ім. Ілліча, колгоспи “3-й рік п’ятирічки”, “червоне поле”, 
“Широка долина”), Єлизаветинська с/р (к-п “7 років без Леніна”), Єлисеївська 
с/р (к-п “Комінтерн”), Новоолексіївська с/р (к-п ім. Шевченка), Ногайська с/р 
(к-п “червоний стяг”), Старопетрівська с/р (к-п “червоний борець”), с. Андріївка 
(к-п ім. Франка), с. Миколаївка (к-п “Більшовицька зірка”), с. Ново-Спасівка 
(к-п ім. Котовського), сс. Борисівка, Деревецьке, Миколаївка (к-п ім. Шевченка), 
с. Ново-Василівка (к-п “Комінтерн”);

 * Тут і далі щодо районів, де назви населених пунктів не подано, провадиться 
подальше уточнення відомостей.
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Божедарівський район: 
к-п “Зелений гай”, с. Адамівка (к-п “Зелений лан”); 

Василівський район: 
 с. Балки, с. Царицин Кут (к-п “Удар по інтервенції”), с. Янчекрак; 
Васильківський район: 
 к-п ім. чубаря, с. Маломихайлівка (к-п “Комінтерн”); 
Велико-Білозерський район: 
 с. В. Білозерка (колгоспи “Комінтерн”, “Робітничий”, ім. Красіна, ім. Шевченка, 

“Борець”, “червона праця”), с. М. Білозерка (колгоспи ім. Сталіна, “Мирний 
труд”, ім. Будьонного, ім. Леніна); 

Велико-Лепетиський район:
 сс. Велика Лепетиха, Верхній Рогачик, Зелена № 1, Карайдубина, Катеринівка, 

Мала Лепетиха, колгоспи “Іскра”, “Декабрист”,  “Край Дубина”, “Молот”, 
“червоний прапор”; 

Велико-Токмацький район: 
 Ново-Прокопівська с/р (к-п “Степова Україна”), с. Кохане (к-п ім. Будьонного), 

с. Ново-Миколаївка (к-п ім. Петровського), с. Очеретовате (колгоспи “Нове 
життя”, “Прогрес”);

Верхньодніпровський район: 
с. Миколаївка (к-п ім. Будьонного), с. Водяне (к-п ім. Петровського), 
с. Першотравенське (к-п ім. Шевченка), с. Мишурін Ріг (колгоспи “червоний 
партизан”, “червона зірка”), колгоспи “Жовтнева перемога”, “Перебудова”; 

Верхньорогачицький район:
 с. Бабине;
Високопільський район: 
 с. Пригір’я (к-п ім. 1-го Травня), с. Озерівка (к-п “червоний господар”), 

с. Іванівка (к-п “червоний партизан”), с. Іванівка (к-п “червона Україна”); 
Генічеський район:
 сс. Великий Болград, Петрівка, Смідовичі, колгоспи “Запорожець”, “Оборона 

країни”, “Роза Люксембург”, “Паризька комуна”, “Південна Україна”; 
Дніпропетровська м/р: 
 с. Одинківка (к-п ім. Шевченка), к-п “червоне поле”; 
Долинський район: 
 сс. Боківка (к-п ім. Будьонного), Братолюбівка, Варварівка, Гурівка, Іванівка, 

Олександрівка; к-п “червоний виклик”; 
Запорізька м/р: 
 Розумівська, Смолянська, Степна, Ново-Запорізька, Малокатеринівська, Ку-

приянівська сільради, Мар’ївська с/р (артіль “Українець”), Біленська с/р, Бала-
бинська с/р (к-п “Допомога”), Новоолександрівська с/р № 2 (колгоспи “13-
річчя Жовтня”, “Профінтерн”), Новоіванівська с/р (колгоспи ім. Карла Маркса, 
ім. Леніна); 

Кам’янецька м/р: 
 с. Миколаївка (к-п “Дзержинець”), с. Карнаухівка (к-п ім. Сталіна), с. Козодуб 

(к-п ім. Шевченка), к-п “Веселий Кут”; 
Кам’янський район:
 Дніпровська с/р (к-п “Україна”), с. Дніпровка (к-п “Більшовик”);
Коларівський район: 
 Зеленівська с/р (к-п “Більшовик”), с. Коларівка (к-п ім. Коларова), колгоспи 

“17-ий МОПР”, “червоний партизан”, с. Преслав (к-п “Комінтерн”); 
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Криворізька м/р: 
 с. Андріївка (к-п “Жовтень”), с. Лозуватка (к-п ім. Ворошилова), с. Зелене Поле 

(к-п “1-е Травня”), с. Широке (к-п “1-й вирішальний”), с. Христофорівка (к-п 
“Широкопілля”), колгоспи ім. чубаря, “Комунар”, “Труд і культура”, “червоний 
маяк”, “червона поляна”, “червона Україна”; 

Лихівський район:  
 с. Ново-Троїцьке (к-п “Комінтерн”), к-п ім. Ворошилова; 
Люксембурзький район: 
 с. Ново-Керменчик (к-п “Нейгоф”), к-п “Вперед”; 
Магдалинівський район: 
 с. Жданівка (к-п “Гігант”), с. Олександрівка (к-п “12-річчя Жовтня”), 

с. Магдалинівка   (к-п “червоний прапор”); 
Межівський район: 
 с. Гаврилівка (к-п “Ленінський шлях”); 
Мелітопольський район:
 Новобогданівська с/р (к-п ім. Шевченка), чехоградська с/р (колгоспи “Пру-

копник”, ім. Ворошилова), колгоспи “Авангард”, “Красное Знамя”, “Красний 
Перекоп”, “Комінтерн”;

Михайлівський район: 
 с. Михайлівка (колгоспи ім. Будьонного, “Барикада”, “Східний”), с. Старо-

Богданівка  (к-п ім. Леніна), с. Тимошівка (к-п ім. Калініна), к-п “Перемога”; 
Молочанський район: 
 с. Гейдельберг (к-п “Авангард”), с. Широке (к-п “Райхенфельд”), к-п 

“Свідомі”;
Нижньо-Сирогозький район: 
 с. Нижні Сирогози (к-п “Побєда”), с. Олександрівка (колгоспи “Правда”, 

“Трудовик”, “Широке поле”), с. Верхні Сирогози (к-п “Шлях Леніна”); 
Нікопольський район: 
 с. Лукіївка (к-п “3-й вирішальний”), с. Зелене (к-п “червоний партизан”), 

с. Ольгоіванівка (к-п “Шахтар”), с. Шолохове (к-п “Шлях Леніна”); 
Нововасилівський район: 
 с. Покровка Друга (к-п “Гігант”), с. Приазовське (к-п “Гігант”), с. Орлівка, 

с. Степанівка (к-п ім. Ворошилова), к-п ім. Любимова; 
Новозлатопільский район: 
 с. Веселе (к-п ім. Карла Лібкнехта); 
Ново-Миколаївський район:
 Канкринівська с/р, колгоспи “Нова думка”, “Рот фронт”; 
Новомосковський район: 
 с. Перещепине (к-п ім. Леніна), с. Євецько-Миколаївка (к-п “червоний пар-

тизан”); 
Новотроїцький район:
 с. Попелак (к-п ім. Косіора), с. Павлівка (к-п “2-га п’ятирічка”), с. Затис (к-п 

“червона Україна”); 
Олександрівський район: 
 с. Ясинуватка (к-п “червоний комунар”); 
Оріхівський район: 
 с. Оріхів (к-п “12-річчя Жовтня”), с. Преображенка (к-п “Диктатура”), с. Копані 

(к-п “Оборона країни”), с. Омельник (к-п “Сигнал”), к-п “Широка борона”; 
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Павлоградський район: 
 с. Вербки (колгоспи “Вербки”, “Зірка”, “Пам’ять Леніна”), Жемчужне (колгоспи 

“Вільний степ”, “Зоря”), с. Богданівка (колгоспи “Колос”, “П’ятирічка за 4 ро-
ки”), хут. Водяний (к-п “12-річчя РСчА”), к-п “Колективізація України”; 

П’ятихатський район: 
 с. М. Овнянка (к-п “червоний промінь”), с. Саївка (колгоспи “червоний степ”, 

ім. Ворошилова), колгоспи “10-річчя Жовтня”, “Комінтерн”, “Нова праця”; 
Солонянський район: 
 с. Микільське-2 (к-п “Більшовик”), с. Звонецьке (к-п “Всесвітня зірка”), 

с. Дороге (к-п  “Радянська Україна”), с. Безбородькове (к-п “червоний Жовтень”), 
с. Тритузне (к-п “червоний незаможник”), к-п “Інтернаціонал”; 

Софіївський район: 
 Матвіївська с/р (артіль “Більшовик”), Миролюбівська с/р (артіль “червоний 

жовтень”), Микольська № 1 с/р (к-п ім. чубаря), хут. Укромний (к-п “2 п’я-
ти річка”), хут. Васильково (к-п “1 травня”), с. Богданівка (к-п ім. Ілліча), 
с. Ковалеве (к-п ім. Ілліча), с. Нововасилівка (к-п ім. Леніна), с. Сергіївка (к-п 
ім. Леніна), с. Софіївка (колгоспи ім. 1 Серпня, “П’ятирічка”, “Соцштурм”); 

Сталіндорфський район:
 с. Верхній Табір (к-п “Комбайн”), к-п “Жовтень”;
Терпінівський район: 
 колгоспи “Авангард”, ім. Шевченка, “Красное знамя”, “Красний Перекоп”, 

“Комінтерн”; 
Томаківський район: 
 с. Ново-Київка (колгоспи “Дружба”, “Могутня”), с. В. Томаківка (к-п “Плу жа-

нін”); 
Царекостянтинівський район: 
 сс. Білоцерківка, Благовіщенка, Олексіївка (колгоспи ім. Петровського, “14-річ-

чя Жовтня”), с. Водяне (к-п “3-й вирішальний”); 
Чубарівський район: 
 хут. Новокарлівський (к-п “Авангард”), с. Воскресенка (к-п “червона зірка”), 

с. Кінські Роздори (к-п ім. Войкова), к-п ім. Сталіна; 
Якимівський район: 
 Олександрівська с/р (к-п “Коларово”), с. Волканешти (к-п “Зоря нового життя”), 

с. Горіле (к-п “Вільна праця”), с. Іскрівка (колгоспи “Авангард”, “Степовий 
велетень”), с. Каменське (к-п “Шлях до соціалізму”). 

ДОНецька ОБласть

Артемівська м/р: 
 с. Заартемівка (к-п ім. Ворошилова), колгоспи “червона Вершина”, “Нове 

Життя”; 
Біловодський район: 
 Калинівська с/р (к-п “Шлях до соціалізму”), с. Біловодське-2 (артіль “Яковлєва”), 

с. Завиківка (комуна ім. Калініна), с. Третяківка, Новолимарівський конерадгосп, 
артілі ім. Ворошилова, ім. Ілліча, “Більшовик”, “Зелена долина”, “Серп і молот”, 
“Заповіт Леніна”, “Радянський коваль”;

Волноваський район:
 к-п “Повна дєрєвня”; 
Ворошилівська м/р:
 с. Городище;
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Гришинський район: 
 с. Зверівка; 
Кадіївська м/р:
 Михайлівська с/р (артіль “Донбас”), сс.  Калинове, Комісарівка, Михайлівка, 

Сентявківка, Степанівка, смт Попасна, колгоспи “Безвірник Луганщини”, 
“Осовіахім”, “червоний Жовтень”, “Новий побут”;

Краснолуцька м/р:
 сс. Єлизаветівка, Маломиколаївка, к-п “червоний рільник”;
Лиманський район: 
 к-п “червоний партизан”; 
Мар’їнський район: 
 с. Катеринівка; 
Макіївська м/р: 
 к-п “9 Січня”; 
Риківська м/р: 
 к-п “Борець за правду”; 
Ровеньківський район:
 с. Астахове;
Рубіжанський район:
 с. Орлівка;
Сватівський район:
 хут. Ново-Преображенне; 
Сталінська м/р:
 с. Катеринівка (к-п “Перемога”);
Старобільський район: 
 Байдівська с/р, с. Байдівка;
Старо-Каранський район:
 с. Греково-Олександрівка, с. Нова дєрєвня, к-п “Восход”; 
Ст. Микольський район 
Старомлинівській район: 
 артіль ім. Комінтерна; 
Чистяківська м/р: 
 Дубровська с/р, артіль ім. Косіора. 

киЇвська ОБласть
Баришевський район
Білоцерківський район:
 сс. Бакали, Глибічка, Городище, Коженики, Коржівка, Мала Вільшанка, Мала 

Сквирка, Матюші, Озерне, Піщана, Пилипча, Поправка, Потіївка, Скребиші, 
Сорокотяги, Трушки, Томилівка, Фастівка, Фурси, чмирівка, чупира, Шкарівка, 
Щербаки, хут. черкас;

Бобринецький район
Богуславський район:
 с. Козин (к-п ім. Фрунзе), с. Коритище (к-п ім. Шевченка), с. Микитяни 

(к-п “Зерно”), с. Миронівка, с. Олександрівка (к-п “Жовтень”), с. Яхни (к-п “Не-
з амож ник”);

Володарський район:
 с. Баліївка (к-п “Перемога”), с. Березна (колгоспи ім. Леніна, “Вперед”), 

с. Володарка   (к-п “Комунар”), с. Зрайки (к-п “ч. Зірка”), с. Рогізна (к-п “Пе-
ре мога”), с. Гор-Косівка   (к-п “Пристань”), с. Гор-Пустоварівка (к-п “Незалеж -



35ГОЛОДОМОР 1932–1933 років – ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ник”), с. Лобачів, с. Пархомівка (к-п ім. Леніна), с. Петрашівка (к-п ім. Шев-
ченка), с. Рубченки (к-п “ч. Хлібороб”), с. Руде село (к-п ім. Леніна), с. Тадіївка 
(к-п ім. Сталіна), с. чепіженці (к-п ім. Сталіна);

Іванківський район:
 с. Красилівка (к-п ім. чубаря), с. Обуховичі (колгоспи 12-річчя червоної Ар мії, 

“1 травня”, ім. Луначарського), с. Оцитель (к-п ім. Леніна), с. Потока (к-п “Про-
летарій”), с. Соколи (к-п “Культурної революції”), с. Шпилі (к-п ім. Ворошилова), 
с. Хочева (к-п ім. Молотова);

Кагарлицький район:
 с. Антоновка, с. Занудівка (комуна “КОКС”), с. Землянка (колгоспи “Жовтнева 

Революція”, ім. Леніна), с. Кагарлик, с. Казімировка (к-п “Вільне життя”), 
с. Краснопілка (к-п ім. Леніна), с. Леонівка, с. Мирівка (к-п “Наш шлях”), 
с. Новосілка (к-п ім. “КМР”), с. Очеретяно (к-п “Переможець”), с. Стави 
(к-п чер воний Жовтень”), с. Сущана, с. Тернівка (к-п “Нове життя”), с. черняхів 
(к-п “Шев ченко”), с. Янівка; 

Макарівський район:
 с. Наливайківка (к-п “Сила”), с. Фасова (к-п ім. Тараса Шевченка);
Малинський район 
Новоград-Волинський район: 
 с. Броники (к-п ім. Петровського), с. Ващлавпіль (к-п ім. Ворошилова), с. Іваш-

ківка, с. Єлизавет (к-п “червоний партизан”), с. Киянка, с. Колодянка (к-п “Пе-
ремога”), с. К-Дермань (колгоспи “12-річчя Жовтня”, “12 річчя РСчА”), 
с. Майстрів (к-п “Шевченка”), с. Недбаївка (колгоспи ім. К. Лібкнехта, “Дас 
нойе дорф”), с. Немилянка (к-п “8 Березня”), с. Орепи (к-п “Нове село”), 
с. Поліяновка, с. Соколів (к-п “3-й Інтернаціонал”), с. Тальки, с. Теснівка (кол-
госпи “Нове життя”, “червона зірка”), с. Ужачин, с. Улашанівка (к-п “Найшріт”), 
с. Янушівка;

Овруцький район: 
 Гладковицька, Девошинська, Машецька, Піхоцька сільради; 
Радомишльський район: 
 Березська, Білківська, Борщівська, Верлоцька, Вишевицька, Гутозабілоцька, 

Забілоцька, Заболотська, Кичкирівська, Комарівська, Кочерівська, Кримоцька, 
Лужівська, Меделівська, Межиріцька, Мінинська, Мірчанська, Негребівська, 
Радомишльська, Раївська, Раковицька, Ставецькослобідська, Старослобідська, 
Ходорівська сільради, Білківський к-п ім. Ворошилова, Вепринський к-п 
ім. Пет ровського, Заболоцький к-п “Перемога”, Красносільський к-п “Ле-
нінський шлях”, Лутівський к-п “Наша праця”, Лутівський к-п “Широкий 
лан”, Малорацький к-п “Нове життя”, Мірчанський к-п “Сільська праця”, Не-
гребівський к-п “14-річчя Жовтня”, Раковицький к-п “червоний промінь”, 
Ставецькослобідський к-п “Перемога”, Ходорівський к-п “Перелім”;

Ржищівський район:
 Велико-Букринська с/р (к-п “13-річчя Жовтня”), Мало-Букринська с/р (артіль 

ім. Ле ніна), с. Б. Щучинка (к-п “Заповіт Ілліча”), с. Воронівка (к-п “Спарта-
ковець”), с. Гребені (к-п “червоний промінь”), с. Грушів (к-п “1 травня”),  с. Де-
мовщина (к-п “Сівач”), с. Драчі (к-п “Надія”), с. Дударі (к-п “Молодецьке”), 
с. Зікрачі (к-п “Новий шлях”), с. Кип’ячка  (к-п “Нове життя”), с. Колесище (к-п 
“3-й вирішальний”),  с. Кузьминці (к-п “Ударник”), с. Македони (к-п ім. Косіора), 
с. Пії (к-п “червоний плугатар”), с. Пивці (бурякорадгосп “Правда”), с. Ромашки 
(к-п “Розорані межі”), с. Стайки (к-п “Перемога”), с. Стрітовка (к-п “Шлях до 
комунізму”), с. Тулинці (к-п “Україна”), с. Уляники, с. Халча (к-п “Шлях до 
комунізму”);
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Ружинський район: 
 сс. Баламутівка, Білилівка, Бистріївка, Василівка, Вільнопілля, Вчорайше, 

В. чернявка, Городок, Камені, Мовчанівка, М. П’ятигірка, М. чернявка, Плоска, 
П’ятигірка, Халаїмгородок, чорнорудка, Царівка, Юзвин, Ягнятин, Ярославка; 

Словечанський район: 
 Велідницька, Руднянська, черевківська сільради; 
Троянівський район:  
 Буківська, В.-Пічанська, Гаївська, Глибочецька, Денешівська, Ліщинська, 

Лук ська, Млинещанська, Тулинська сільради, Буківський, Вертокиївський, 
В. Шумський, Закусилівський, Катеринівський, Коднянський, Корчацький, Коща, 
Михайлівський,    Н.-Руденський, Перлявський, Ружицький, Старошиєцький, 
Татар нів ський, Троянівський, Тулинський, Шумський, Янківецький колгоспи; 

Фастівський район:
 сс. Бертники, Веприк, Волиця,  В. Офірна, В. Снітинка, Дідовщина, Дмитрівка, 

Дорогинка, Заріччя, Кадлубиця, Кищенці, Кожанка, Королівка, Мот. Слобідка,  
М. Офірна, М. Снітинка, Оленівка, Паляниченці, Півні, Пилипівка, Пришивальня, 
Скригалівка, Снігурівка, Ставки, Томашівка, Триліси, Хвастівець, червона, 
Ярошівка.

ОДеська ОБласть 

Андрієво-Іванівський район 
Баштанський район: 
 с. Свято-Троїцьке (к-п ім. Петровського), с. Піски (колгоспи ім. А. Марті, “Нове 

життя”, “Модельний цех”, “14-річчя Жовтня”, “червона Україна”), колгоспи 
“Нове життя”, ім. Котовського; 

Березівський район: 
 Вікторівська с/р (к-п “10-річчя Жовтня”);
Бобринецький район: 
 Саранівська с/р (к-п ім. Сталіна); 
Братський район: 
 с. Кудрявське (к-п “червоний  партизан”), с. Ново-Олександрівка (к-п ім. Бу-

дьонного);
Варварівський район:
 Велико-Корениський кущ, Нечаянський кущ, Петровосолониський кущ;
Великовисківський район: 
 с. Краснопілка; 
Велико-Врадіївський район: 
 Мар’янівська с/р (к-п “Перше травня”), с. Велика Врадіївка; 
Велико-Олександрівський район: 
 Архангельська с/р (к-п ім. Петровського), Ново-Павлівська с/р (к-п “П’яти-

річка”), Почкарівська с/р (к-п ім. Ілліча ), к-п “червона Україна”;
Вознесенський район: 
 Сербулівська с/р (к-п ім. Луначарського);
Гарбузинський район:
 с. Воєводське (к-п ім. Тараса Шевченка), с. Новокрасне (к-п “Грудневий 

пленум”), к-п ім. Сталіна;
Добровеличківський район: 
 сс. Липняжка, Водяне, Володимирівка; 
Доманівський район: 
 Градівська с/р (к-п “червоний степ”), Любаносівська с/р  (к-п ім. Калініна);
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Жовтневий район: 
 Демидівська с/р (к-п ім. Сталіна), с. Шевченкове (зернорадгосп ім. Косіора), 

к-п “Шлях до нового життя”;
Зельцький район: 
 с. Страсбург (к-п  “Наше Хазяйство”);
Зінов’євський район: 
 Аджамська ІІ с/р (артіль ім. чубаря), Велико-Мамайська, Веселівська сільради, 

Ганнінська с/р (артіль “Вільний шлях”), Германівська, Грузьківська сільради, 
Дмитрівська с/р (к-п ім. Фрунзе), Долинівська, Живанівська, Карлівська, 
Клинцівська, Козирівська, Комишуватська, Криничуватська, Лелеківська, Ло-
зуватська, Назарівська, Обертасівська, Петрівська сільради, Пропоківська 
с/р (артіль “Культзмичка”), Сасівська с/р (артіль ім. Леніна), Софіївська с/р, 
Тарасівська с/р (артіль “Маяк”), Федорівська, Федосіївська, черняхівська, 
Шевченківська сільради,  Юр’ївська с/р (артіль “Бджілка”), с. Аджамка (артілі 
“13-річчя Жовтня”, “8 березня”, ім. Дзержинського, “Правда”), с. Бережинка 
(колгоспи “ІІІ вирішальний”, “червоний хлібороб”), с. Василівка-Гертопанівка 
(к-п ім. Петровського), с. Гарманівка, с. Дібрівка (к-п “ХЗТ”), с. Калинівка 
(колгоспи ім. Ворошилова, ім. Будьонного, “червоний прапор”, “17 партз’їзд”), 
с. Коротяк (артіль “Серп і молот”), с. Краснопілка, с. Криничувате (артілі 
“червоний профінтерн”, “43-ій полк”), с. Обертасове (артілі ім. Сталіна, ім. Во-
рошилова), с. Пустопілля (к-п ім. Сталіна), с. Сасівка, с. Федосіївка (артіль 
“Степовий комунар”), с. червоноярка (артіль “Нове життя”),  с. Юр’ївка (артіль 
“червоний Жовтень”), к-п “Вільний шлях”;

Знам’янський район: 
 к-п ім. Фрунзе (Дмитрівська с/р);
Каховський район: 
 червоно-Благодатневська с/р (к-п ім. Будьонного), Велико-Благовіщенська с/р 

(колгоспи ім. Якіра, “Труд”, ім. Косіора);
Компаніївський район:
 сс. Гарманівка, Сасівка; 
Кривоозерський район: 
 с. Криве Озеро;
Любашівський район: 
 1-ша Ясенівська с/р (к-п ім. Скрипника), 2-га Ясенівська с/р (к-п ім. Молотова ), 

2-га Бобринецька с/р (к-п ім. Ворошилова); 
Миколаївська м/р:
 Баловненська с/р, с. Бармашове (ТОЗ “червоний прапор”), с. Калинівка 

(Калинівський кущ), сс. Свято-Троїцьке, Богоявленський кущ, Т. Шевченків-
ський кущ, колгоспи ім. Сталіна, ім. 61 комуна;

Новобузький район:
 с. Майорівка (к-п “Хвиля революції”), с. Миролюбівка  (к-п “Скрипник”), 

с. Новий Буг-ІІ (к-п “Великий шлях”), с. Софіївка (к-п “За колективізацію”), к-п 
“Перебудова”;

Ново-Миргородський район
Ново-Одеський район: 
 Андріївська с/р  (колгоспи “10-річчя Жовтня”, “ХІІІ-річчя Жовтня”), Артемівська 

с/р   (к-п ім. Ілліча), Леонтіївська с/р (к-п “червона Україна”), с. Гребеникове 
(к-п “Нове життя”);

Ново-Український район: 
 Помошнянська с/р (к-п “12-річчя Жовтня”);
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Роздільнянський район: 
 Силівська с/р (к-п “Комуніст”); 
Скадовський район: 
 Миколаївська с/р (к-п ім. Котовського); 
Снігурівський район
Тилігуло-Березанський район
Троїцький район: 
 Велико-Боярська с/р (к-п ім. Лисенка), Манківська, Новониканорівська, Но-

вочервоненська, Покровська, Сиротинська сільради, Шимківська с/р (к-п 
“Перемога”), с. Велика Боярка (к-п ім. Лисенка), с. Cвятотроїцьке, колгоспи 
ім. Котовського, ім. Петровського, артілі “Вільний степ”, ім. Сталіна, ім. Бу-
дьонного; 

Фрунзенський район 
Херсонська м/р: 
 с. Станіслав (Станіславський 3-й к-п), с. Токарівка. 

Харківська ОБласть

Балаклієвський район:
 с. Залиман (к-п “Заповіт Леніна”), с. Лагері (к-п ім. Молотова), к-п “14-річчя 

Жовтня”;
Барвінківський район:
 с. Барвінкове (к-п “червоний Промінь”);
Богодухівський район:
 с. Олександрівка (артіль “Нова громада”), с. Полкова Микитівка (колгоспи  

ім. Шевченка, “Радянське Село”, ім. Правди), с. Сінне (артілі ім. Шевченка, 
ім. Сталіна); 

Бригадирівський район:
 к-п “П’ятирічка”;
Валківський район 
Великописарівський район
Великобогачанський район: 
 с. Устивиця;
Гадяцький район: 
 с. Лютенька;
Зінківський район:
 к-п “Пролетарський Шлях”;
Золочівський район:
 Довжанська с/р (к-п ім. Петровського), Золочівська с/р (колгоспи “Партизан”, 

“червона Українка”), Козачо-Лопанська с/р (колгоспи  ім. Ворошилова, 
ім. Ілліча), Світличанська с/р (к-п “Перше Травня”), с. Баранівка (к-п 
ім. Ворошилова), с. Велика Рогозянка (к-п “червоні Лани”), с. Лютівка (к-п 
“червона Перемога”), с. Окіп (к-п ім. М. Горького), с. Сотницький-Козачок 
(к-п ім. Ворошилова), с. Уди (к-п “Іскра”);

Ізюмський район:
 к-п “Комуніст”;
Кишенківський район 
Кобеляцький район: 
 м. Кобеляки,  к-п “Комінтерн”; 
Кременчуцька м/р:
 c. Кам’яні Потоки,  колгоспи ім. Ворошилова, “Вільний Селянин”;
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Лебединський район:
 Лебединська с/р, сс. Куданівка, Олексенкове, хут. Бережки, с. Токарі, 

хутори Абдулин, Білодідів, В. Озерний, Губчин, Золотарка, Костюків, Репівка, 
чалівка, Хоруженків, Шульгівка, Ясна Поляна, сс. Гарбарі, Кулики;

Лубенській район:
 сс. Висачки, Вовчик, Духове, Калайдинці, Клепачі;
Миргородський район:
 с. Попівка; 
Нехворощянський район 
Ново-Георгіївський район: 
 к-п “Перше Серпня”;
Нововодолазький район 
Ново-Санжарський район 
Олексіївський район
Онуфріївський район 
Петровський район 
Печенезький район 
Пирятинський район:
 сс. Вікторія, Грабарівка, Гурбінці, Давидівка, Дейманівка, Калинів Міст, Кап-

линці, Кейбалівка, Кроти, Крячівка, Малютинці, Повстин, Прихідьки, Сасинівка, 
Усівка, Харківці, Шкурати, Яцини; 

Полтавська м/р:
 Буланівська, Василівська, Головчанська, Грабинівська, Зінцівська, Калашни-

ківська, Ковалівська, Кротенківська, Курилехівська, Мар’ївська, Мильчанська, 
Обазівська, Парасковіївська, Руновщанська, Судіївська, Тахтаулівська, Тростя-
нецька, черкасівська сільради; 

Решетилівський район
Сахновщинський район:
 с. Катеринівка (к-п ім. Молотова);
Старо-Салтівський район 
Тростянецький район:
 с. Боромля (артілі ім. Сталіна, “Паризька комуна”, “Шлях до комунізму”, 

“13- річ чя червоної Армії”, “Перемога незаможника”);
Харківська м/р:
 сс. Темнівка, Шмарівка,  Шубине;
Чутівський район:
 колгоспи ім. Жовтневої Революції, “Незаможник”.

черНіГівська ОБласть

Бахмацький район: 
 с. Батурин, м. Бахмач;
Борзнянський район:
 м. Борзна, сс. Головеньки, Шаповалівка, Ядути; 
Будський район:
 с. чернацьке (к-п “червоний Жовтень”);
Буринський район: 
 Головинська, Миколаївська, Михайлівська сільради, м. Буринь (колгоспи “2 біль-

шовицька”, “червоний прапор”), с. Дяківка (к-п “Наша праця”), с. Карпилівка 
(к-п “12-річчя Жовтня”), с. Клепали (к-п “червона Україна”), сс. Миколаївка, 
Михайлівка, с. Попова Слобода (артілі ім. Молотова, “Шев ченка”, “Українець”, 
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“Дніпрова хвиля”, “Петровського”, “Сталіна”, “Перше травня”, “червоний 
Донбас”), с. Успенка (к-п ім. Леніна), с. червона Слобода (сільгоспартіль “8-е 
Березня”);

Великописарівський район:
 с. Стара Рябина;
Дмитрівський район: 
 сс. Григорівка, Перемога, Терещиха;
Добрянський район: 
 смт. Добрянка; 
Ічнянський район:
 м. Ічня; 
Козелецький район: 
 м. Козелець;
Конотопський район: 
 сс. Бочечки, Козацьке, Малий Самбір, Хижки;
Коропський район: 
 м. Короп (к-п ім. Сталіна), с. Карільське (колгоспи “червоний маяк”, “13-річчя 

Жовтня”), с. Краснопілля; 
Корюківський район: 
 смт.  Корюківка, сс. Козилівка, Олексіївка, Охрамієвичі; 
Недригайлівський район:
 сс. Бурики, Деркачівка, Курмани, Сміле, Томашівка; 
Носівський район:
 с. Степові Хутори (к-п “Більшовик”); 
Прилуцький район: 
 с. Яблунівка;
Путивльський район
Ріпкинський район: 
 с. Любеч; 
Роменський район:
 Андріяшівська, Великобудківська, Вовківська, Калинівська, Коржівська, Ми-

колаївська, Москалівська, Оксютинська, Перекопівська, Плавинівська, Попів-
щанська, Пустовійтівська, Хоминська, Ярошівська сільради, с. Андріяшівка (к-п 
ім. Леніна), с. Біловод (к-п “Вільний шлях”), с. Вовківці ( к-п “Новий побут”), 
с. Герасимівка, с. Овлаші (к-п “червоний лан”), с. Оксютинці (к-п “Більшовик”), 
с. Олексіївка (к-п “червоний степ”), с. Перекопівка (к-п “12-річчя Жовтня”), 
с. Плавинище (к-п “Нове життя”), с. Пустовійтівка (к-п “Боротьба”), с. Хоминці 
(к-п “Трудова нива”), с. Ярошівка (к-п “червоний партизан”); 

Семенівський район
Середино-Будський район: 
 с. чернацьке; 
Сновський район:
 м. Сновськ; 
Чернігівська м/р:
 м. чернігів, м. Шостка, сс. Березанка, Довжик, Жукотки, Клочків, Количівка, 

Малійки, Макишин,  Полуботки, Свинь, Седнів, Слабин, Шестовиця, Янівка; 
Шосткінський район:
 Купецька, Лушницька, Пирогівська, Тимонівська сільради, сс. Івот, Каліївка, 

Ображіївка, Прокопівка, чуйківка, Шатрище.
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володимир лОЗицький
Деякі ПитаННя ПуБлікаціЇ

ДОкумеНтів цДаГО украЇНи
З ПрОБлематики ГОлОДОмОру 1932–1933 рр.

Трагедія 1932–1933 рр. забрала життя майже п’яти мільйонів україн-
ських селян. У колишньому СРСР це страшне лихо усіляко замовчу валося, 
про нього не дозволялося згадувати в газетах, офіційних документах, а ар-
хівні документи з цієї проблематики були недоступними для дослідників.

Лише наприкінці 1980-х років, в умовах назріваючої кризи комуністич-
ної системи в СРСР, громадськість і науковці вперше дістали можливість 
дізнатися правду про ті страшні часи, ввести в науковий обіг раніше зата-
ємнені архівні документи про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні, що дало 
поштовх для глибокого й всебічного вивчення та осмислення трагіч них 
подій. Важливий внесок у цю справу зробили працівники ЦДАГО України 
(на той час це був партійний архів Інституту історії партії при ЦК Компар-
тії України), які підготували збірник документів “Голод 1932–1933 років 
на Україні: очима істориків, мовою документів”.

Це досить складне й оригінальне видання поєднувало документальний 
та ґрунтовний дослідницький матеріал, який з нових позицій висвітлював 
найважливіші аспекти надзвичайно складної проблеми. До його підготовки 
були залучені провідні науковці Інституту історії партії при ЦК Компартії 
України та Інституту історії АН УРСР С. В. Кульчицький, М. І. Панчук, 
В. Л. Савельєв – доктори історичних наук, С. С. Діброва – кандидат істо-
ричних наук.

До колективу упорядників увійшли науковці партійного архіву Інсти-
туту історії партії при ЦК Компартії України: Р. Я. Пиріг – зав. партархівом 
(керівник), А. В. Кентій, В. С. Лозицький, А. А. Соловйова – старші науко-
ві співробітники, І. Л. Комарова – молодший науковий співробітник.

Виявлені архівістами документи (а це були постанови ЦК ВКП(б) та 
ЦК КП(б)У, Раднаркому УСРР, доповідні записки, інформації, телеграми, 
зведення місцевих партійних комітетів, органів держбезпеки, прокуратури, 
юстиції) засвідчили вражаючу своїми масштабами картину лиха в Україні. 
Вони досить чітко висвітлювали лінію адміністративного тиску союзного 
керівництва (Сталін, Молотов, Каганович) у справі хлібозаготівель, при-
мусового вилучення зерна, застосування з цією метою репресивних захо-
дів щодо селянства, колгоспного та партійного активу. З документів поста-
вала страшна картина наростання в республіці продовольчих труднощів, а 
потім – масового голоду, смертності, непоодиноких випадків людоїдства.

У ході підготовки збірника в архіві було виявлено також документи, 
за якими виразно простежуються дії керівників республіки – Косіора, чу-
баря та інших, які в екстремальній ситуації не змогли протистояти Сталіну 
у проведенні злочинної, згубної для українського народу продовольчої по-
літики, а тому є відповідальними за трагедію.

Збірник посилювали ґрунтовні статті вчених-істориків, які з нових по-
зицій висвітлювали найважливіші аспекти болючої й складної проблеми. 

© Володимир Лозицький, 2008
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Більшість наукових положень цих статей не втратили своєї актуальнос-
ті й нині, через 18 років. Ідеться, зокрема, про хід і наслідки форсованої 
колективізації, яка призвела до глибокої кризи сільськогосподарського 
виробництва, злочинні дії Сталіна та його оточення у проведенні про-
довольчої політики, соціально-економічні та політичні причини голоду. 
На основі статистичних даних та демографічних матеріалів С. В. Куль-
чицький уже тоді давав орієнтовну оцінку людських втрат у республіці від 
голоду – 3–4 млн. осіб, що, власне, підтверджують і сучасні демографічні 
досліджен ня. Сьогодні, у рік 75-х роковин Голодомору, представляє пев-
ний інтерес аналіз немарксистської історіографії проблеми, яка доводить 
неспроможність “націоналістичної” концепції про “голод-геноцид”. Зви-
чайно, на той час іншої позиції у збірнику, що видавався за постановою 
ЦК Компартії України, бути не могло.

Після схвалення змісту збірника “Голод 1932–1933 років на Україні: 
очима істориків, мовою документів” на засіданні дирекції Інституту історії 
партії при ЦК Компартії України його директор Ф. М. Рудич у листопаді 
1989 р. направив до ЦК один примірник рукопису та листа з проханням 
дати згоду на випуск зазначеного видання.

Проте в Політбюро ЦК Компартії України неоднозначно поставили-
ся до публікації документів, які повністю суперечили офіційній лінії пар-
тії на замовчування Голоду 1932–1933 рр. і які засвідчували причетність 
партії та її найвищого керівництва до організації бездушнього тотального 
вилучення продуктів харчування, що й стало причиною масового голоду 
і смертності українських селян. Одні члени Політбюро вважали, що це, 
враховуючи тогочасну складну політичну ситуацію в Україні, завдасть 
партії непоправної шкоди, дискредитує її, і водночас – озброїть “націо-
налістичні” сили додатковими аргументами,  інші – наполягали на необ-
хідності видання книги, з огляду на її політичний і науковий резонанс. 
Вони вважали, що це дозволить Компартії України позбутися величезного 
тягаря провини, який поклав на її плечі Сталін. Звичайно, останнє слово 
належало першому секретареві ЦК Компартії України В. А. Івашку. Проте 
й він, судячи з поміток на полях підготовленої під керівництвом кандидата 
в члени Політбюро, секретаря ЦК Л. М. Кравчука проекту постанови ЦК 
Компартії України “Про голод 1932–1933 років на Україні та публікацію 
пов’язаних з ним архівних матеріалів”, дещо сумнівався в доцільності ви-
пуску книги. Вичерпавши всі аргументи на користь видання зазначеного 
збірника документів, Леонід Макарович направив В. А. Івашку особисту 
записку такого змісту (її написано від руки):

Володимире Антоновичу!
Матеріал важкий, “оголений”, але під ним реальні історичні документи.
Було б доцільно його розглянути саме в цей період, бо то сприйнялося б як 

дійсне очищення партії.
Нам потрібно публічно відмежуватися від складної спадщини і не брати її 

на себе. Це політично правильно.
 Л. Кравчук∗

* ЦДАГО України, ф. 1, оп. 11, спр. 2149, арк. 39.

20.12.89
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Вірогідно, записка Л. М. Кравчука, підтримка цієї точки зору з боку 
другого секретаря ЦК Компартії України С. І. Гуренка переконали членів 
Політбюро й самого В. А. Івашка в необхідності видання книги. 26 січ-
ня 1990 р. постанову ЦК, з деякими скороченням і доповненням, зокрема 
щодо існування голоду і в інших регіонах СРСР, було ухвалено. Нею до-
ручалося Інституту історії партії при ЦК Компартії України разом з По-
літвидавом України у 1990 р. здійснити видання збірника наукових статей 
та архівних документів про Голод 1932–1933 рр. на Україні.

Зазначений збірник мав вийти величезним накладом – 25 тис. при-
мірників. Проте, з нез’ясованих причин, світ побачили, за нашими під-
рахунками, не більше 2–3 тис. примірників, які зараз уже становлять бі-
бліографічну рідкість. Вихід цього збірника документів став своєрідним 
інформаційним вибухом, мав величезний суспільно-політичний резонанс. 
Уперше оприлюднена на основі документів правда про голод, стала, без 
перебільшення, одним з найвагоміших аргументів на користь необхідності 
проголошення незалежності України. І сьогодні, на думку багатьох уче-
них, збірник належить до числа найкращих серед збірників цієї тематики.

Проте справжній прорив у вивченні обставин, причин і наслідків Голо-
домору 1932–1933 рр. та його винуватців відбувся після 24 серпня 1991 р., 
коли Україна стала суверенною і незалежною державою. Від того часу 
тема Голодомору постійно перебуває у центрі уваги науковців і громад-
ськості, усіх, хто цікавиться історією України новітньої доби.

Особливо плідно досліджують Голодомор 1932–1933 рр. та його де-
мографічні наслідки відомі українські вчені-історики С. В. Кульчицький, 
В. І. Марочко, Ю. І. Шаповал та інші. Вони постійно вивчають і викорис-
товують у своїх працях документи ЦДАГО України. 

Значною мірою завдяки працям українських учених наприкінці ХХ і 
на початку ХХІ ст. Голодомор 1932–1933 рр. привернув до себе увагу ви-
щого керівництва держави. Президент України Л. Д. Кучма у своєму звер-
ненні до українського народу з нагоди 70-річчя Голодомору назвав події, 
що відбулися в 1932–1933 рр., “національною катастрофою”. Це – перша 
в Україні офіційна і принципова оцінка Голодомору як ганебного явища 
в історії світової цивілізації. Двічі, в листопаді 2002 р. і травні 2003 р., 
відбулися відповідні парламентські слухання у Верховній Раді України, а 
Президент України Л. Д. Кучма у Нью-Йорку, з високої трибуни Органі-
зації Об’єднаних Націй, закликав світове співтовариство засудити свідомо 
організований сталінським режимом Голодомор українського народу як 
один з найбільших у світовій історії.

Проблемі Голодомору 1932–1933 рр. надає особливого значення ни-
нішній Президент України В. А. Ющенко. Свого часу він відвідав Цент-
ральний державний архів громадських об’єднань України, де особисто 
ознайомився з оригіналами документів вищого керівництва – постановами, 
директивами ЦК КП(б)У про посилення темпів хлібозаготівель, вжиття ре-
пресій до саботажників, вилучення запасів продовольства, а та кож інформа-
ційними матеріалами про масштаби голоду в регіонах, високу смертність, 
людоїдство, падіж худоби, антирадянські настрої й т. п. В. А. Ющенко на-
дав нового потужного імпульсу вивченню причин і демогра фічних наслід-
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ків трагедії українського народу, її закарбуванню у пам’яті нинішнього і 
майбутніх поколінь. Завдяки зусиллям Президента України Верховна Рада 
28 листопада 2006 р. ухвалила Закон України, який однозначно оцінює Го-
лодомор як геноцид українського народу.

Принципова позиція української влади, переконливі документальні 
факти, свідчення очевидців позначаються на масовій свідомості, сприяли 
ухваленню парламентами низки країн світу рішення про визнання Голо-
домору 1932–1933 рр. як геноциду українського народу.

Останнім часом побачили світ чимало наукових праць і документаль-
них збірників про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні, де опубліковані й 
документи із фондів ЦДАГО України. Привертають особливу увагу два 
видання: “Голодомор 1932–1933 років в Україні. Документи і матеріали” 
(К., 2007), підготовлене Інститутом історії України НАН України (упо-
рядник Р. Пиріг), та “Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932–1933 років 
в Україні в документах ГПУ-НКВД” (К., 2008), яке підготував Галузевий 
державний архів Служби безпеки України.

Між тим, у державних архівах України, в інших архівосховищах збері-
гаються ще чимало документів із згаданої тематики, які й досі є закритими 
для науковців, хоча за своїм змістом і значенням можуть поглибити наші 
знання про обставини, причини і наслідки трагедії 1932–1933 рр., конкре-
тизувати страхітливі події тієї доби стосовно окремих районів, міст, сіл. 

Враховуючи закарбованість в історичній пам’яті українського народу 
трагедії 1932–1933 рр. та необхідність її осмислення на базі глибокого ви-
в чення архівних документів, співробітники ЦДАГО України підготували 
новий збірник цієї тематики – “Голодомор 1932–1933 років: злочин вла-
ди – трагедія народу. Документи і матеріали”, присвячений 75-м рокови-
нам страшного лиха. До нього включено 163 документи за січень 1932 р. – 
липень 1933 р. із фонду ЦК Компартії України.

За своїм складом, змістом і походженням – це доповідні записки, зве-
дення, інформації відділів і відповідальних інструкторів ЦК КП(б)У, упов-
новажених з хлібозаготівель, секретарів обкомів, міськкомів і райкомів 
партії, працівників органів ДПУ та юстиції про перебіг весняної сівби та 
хлібозаготівельної кампанії 1932 р., важкий стан сільського господарства 
та труднощі, пов’язані з виконанням державних планів заготівлі хліба, го-
лодування й смертність населення, жахливі випадки людоїдства і трупоїд-
ства через недоїдання, запізніле надання продовольчої допомоги населен-
ню для виправлення ситуації тощо.

Документи розкривають також характер і масштаби репресивних дій 
влади стосовно господарств і осіб, запідозрених у зриві хлібозаготівельної 
кампанії: арешти, засудження, ув’язнення й розстріли, виключення з кол-
госпів, виселення за межі населених пунктів, конфіскація майна і накла-
дення грошових штрафів, занесення сіл на так звані “чорні дошки”, забо-
рона населенню виїжджати за межі України та ін.

У збірнику наведено численні факти брутальних дій ряду представни-
ків партійно-радянського апарату проти селян з метою за будь-яку ціну 
виконати нереальний план хлібозаготівель, знущання активу над колгосп-
никами і одноосібниками, побиття, і навіть вбивства, людей, руйнування 
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їхніх осель та пограбування майна. Документи свідчать, що окремі відпо-
відальні працівники, члени управ колгоспів ставали на шлях привласнення 
продовольчих ресурсів для власного вжитку.

Документи збірника переконливо свідчать, що суцільна і форсована 
колективізація сільського господарства як одна з важливих складових хи-
мерної доктрини побудови соціалізму в одній окремій країні (СРСР), роз-
робленої Й. Сталіним та його оточенням у середині 1920-х рр., завдала 
дошкульного удару по багатомільйонних масах селянства Радянського Со-
юзу, а для України стала трагедією тисячоліття.

Редакційна колегія видання, очолювана Головою Держкомархіву Ук ра-
ї ни, докто ром історичних наук, професором О. А. Удодом, та колектив 
упо  ряд ни ків мають надію, що новий збірник, підготовлений на публіко-
ваних уперше документах і матеріалах ЦДАГО України, стануть важли-
вим допов ненням до тих документальних видань, які вже побачили світ в 
Україні після 1991 р.

Lozyts’kyi V.
On Publication of Documents of TSDAHO

of Ukraine Related to the 1932–1933 Famine 

The article highlights the contribution of TsDAHO of Ukraine archivists’ in terms 
of revealing, research and movement of TsDAHO records on the 1932–1933 Famine 
in Ukraine. It also describes the history respecting the first edition of the documentary 
collection on the Holodomor followed by other publications dedicated to the 75th 
commemoration of the Famine.
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роберт кусьНєж

ГОлОД На украЇНі 1932–1933 рр. 
(за документами польських дипломатів)*

Упродовж багатьох років Україна була одним із найпотужніших ви-
робників збіжжя в Європі. Проте за панування більшовиків ситуація змі-
нилася. Всеєвропейський “амбар” було перетворено на регіон злиднів і 
недороду. Колективізація, розкуркулення, надмірні реквізиції збіжжя, що 
розпочалися ще наприкінці 1929 р., довели українське сільське господар-
ство до руїни, а селян – до страшного голоду (в українській історіографії – 
Голодомор), внаслідок якого померло щонайменше три мільйони людей1. 

Голод 1932–1933 рр. був цілком штучним, його спричинили не якісь 
катаклізми – посуха, війни тощо, а виключно діяння більшовиків. Люди 
почали голодувати ще взимку 1931– 1932 рр., голод тривав протягом 
1932 р., а його апогеєм стала весна 1933 р. Пограбовані більшовицькими 
активістами селяни їли практично все, що було на той момент під рука-
ми, – листя, траву, жолуді, собак, щурів і т. д. Коли бракувало й цього, 
доходило навіть до канібалізму.

У СРСР, як і в інших країнах соціалістичного табору, трагедія Го-
лодомору була “неіснуючим явищем”. Ситуація змінилася лише за часів 
“горбачовської” перебудови2. У Польщі тема Великого Голоду не дістала 
широкого наукового дослідження; до цього часу видано друком три книги: 
наукова монографія, науково-популярне видання та збірник спогадів свід-
ків голоду й інших сталінських репресій3.

Важливим джерелом для дослідження зазначеної тематики є повідом-
лення дипломатів. У Радянській Україні свої дипломатичні представництва 
мали Велика Британія, Німеччина, Італія, а також Польща. Консульства у 
Харкові та Києві та посольство Речі Посполитої в Москві були найвірогід-
нішими джерелами інформації про ситуацію за Збручем.

Про те, що польські дипломати та польська розвідка були добре по-
інформовані про ситуацію на Україні, свідчать пропоновані увазі чита-
чів “Архівів України” документи польських дипломатичних установ, що 
зберігаються у Варшаві в Архіві Нових Актів (AAN) та в Центральному 
Військовому архіві (CAW). Це й зрозуміло, адже польські дипломати не-
одноразово під час службових поїздок могли на власні очі бачити шокую-
чу злиденність, в якій знаходилися громадяни більшовицької держави.

Публіковані нижче документи видрукувано автором у виданні: Pomór w 
“Raju bolszewickim”. Głód na Ukrainie w latach 1932–1933 w świetle polskich 
dokumentów dyplomatycznych i dokumentów wywiadu // Opracowanie Robert 
Kuśnierz. – Toruń, 2008.

* Переклад з польської Людмили Демченко.
1 Існують також дані, що свідчать про більшу кількість жертв. Див.: Kuśnierz R. 

Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929–1933). – Toruń, 2005. – 
S. 190–195.

© Роберт Кусьнєж, 2008
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2 Перша наукова публікація за темою з’явилася на Україні у березні 1988 р. 
Див.: Кульчицький С. До оцінки становища в сільському господарстві УРСР у 
1931–1933 рр. // Український історичний журнал. – 1988. – № 3. – С. 15–27.

3 Kuśnierz R. Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929–1933). – 
Toruń, 2005; Rajca Cz. Glód na Ukrainie. – Lublin-Toronto, 2005; Glód represje wobec 
ludności polskiej na Ukrainie 1932–1947 / Relacje / Red. R. Dzwonkowski SAC. – 
Lublin, 2005.

№ 1
1932 р., 21 березня. москва. – рапорт посольства речі Посполитої

в москві щодо стану справ у срср
Таємно

До Міністерства Фінансів
Відділ дослідження економічних стосунків з СРСР у Варшаві

У відповіді на лист № 11/ББ/32 щодо перспектив урожаю збіжжя в СРСР у 
поточному році маю честь повідомити Відділу про свої враження від ознайомлен-
ня з місцевістю.

Погодні умови для цьогорічних посівів озимини не були сприятливими, опа-
ди протягом усієї зими були незначними і лише останнім часом циклон, що прой-
шов європейською частиною СРСР з південного заходу на північний схід, приніс 
багато снігу. На початку листопада панували морози без снігу. Надалі встанови-
лася тривала відлига, перервана хвилею морозів у другій половині січня ц. р. при 
доволі незначних снігових опадах. Унаслідок цього на полях утворився льодовий 
покрив, що задушливо впливав на посіви озимини (свого часу я вже писав про 
розпорядження по радіо не розбивати цей покрив на полях – розпорядження, зро-
зуміло, несерйозне).

Усе вищезазначене скоріше вказувало б на те, що погодні умови для озимини 
не були сприятливими, однак, коли я звертався до фахівців з приводу їхніх про-
гнозів щодо врожаю озимого зерна, то не отримував виразної відповіді, хоча вони 
визнавали загалом несприятливі погодні умови.

Видається, що весняна посівна компанія, що наближається, також буде для 
радянського уряду “твердим горішком”. Звідусіль, і передусім – з найважливіших 
хлібних регіонів, таких як Україна і Північний Кавказ, надходять відомості про 
брак посівного матеріалу. Про це повідомляє й радянська преса, що била на спо-
лох з приводу кампанії зі збирання посівного зерна. Брак останнього можна по-
яснити тим, що радянський уряд вичавив із села після збирання врожаю більше, 
ніж воно могло дати. Внаслідок цього на селі запанував стан чималого обмеження 
споживання (споживчих товарів) (не вживаю тут слова “голод”, яке було б загалом 
неправильним, хоча існують райони, в яких голод має місце, що стало очевидним 
з відомого розпорядження від лютого ц. р. про урядову продуктову допомогу). 
У зв’язку з цим на селі почали зростати тенденції щодо забезпечення передусім 
власного харчування, і лише потім – передавання решти збіжжя для сівби. через 
те, що “рештки” в більшості випадків були поняттям теоретичним, на порозі вес-
няної посівної кампанії сталося так, що  колгоспи не мали зерна для засіву. 

Отже, радянський уряд повинен дати частину посівного зерна зі своїх запасів 
збіжжя. Можна очікувати, що уряд уживе заходів, аби засіяти принаймні головні 
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зернові райони, безспірним, однак, є факт, що цьогорічна весняна посівна кампа-
нія як з матеріального, так і з морального боку буде значно важчою порівняно з 
минулими роками.

Згадуючи про матеріальну базу, варто звернути увагу на поганий стан 
машинно-тракторного парку (зокрема, бракує запасних частин для тракторів), а 
також жалюгідний стан коней, для яких протягом зими не вистачало корму.

Підсумовуючи, можна твердити, що умови поточного року для виробництва 
збіжжя в СРСР є доволі песимістичними. Однак до цього питання належить по-
вернутися ще за два-три тижні, коли з’являться відомості про те, як перезимувала 
озимина, а також як вдалося радянському урядові організувати весняну посівну 
кампанію.

Торговельний радник
А. Жмігродський

Pomór w “Raju bolszewickim”. Głód na Ukrainie w latach 1932–1933 w świetle polskich 
dokumentów dyplomatycznych i dokumentów wywiadu // Opracowanie Robert Kuśnierz. – 
Toruń, 2008. – S. 31–33 (Оригінал див.: CAW, Oddz. II Sz. Gł., sygn. I.303.4.3043, s. 185–
187).

№ 2
1932 р., 11 травня. київ. – рапорт консульства речі Посполитої

відносно голоду на Правобережжі
Таємно

Koнфіденційно
До пана Посла Речі Посполитої в Москві

У справі голоду та посівів
Інформую, що з кожним днем отримую щораз більше відомостей про голод 

на Правобережжі, який гостро відчувається у провінції. За останніми донесен-
нями, у таких містах, як Вінниця, Умань, майже щоденно можна занотовувати 
випадки збирання на вулицях людей, які падали від слабкості та виснаження. Ще 
гіршою може бути ситуація на селі, де, за інформацією достовірного джерела, роз-
бій та мародерство на тлі голоду є звичайним явищем.

Дошкульний брак продовольства спостерігається не лише у так званих “од-
ноосібників” (одноосібні сільські господарства), які віддавна харчуються карто-
пляним лушпинням, жолудями тощо, а й навіть у колективах. Значно погіршився 
стан постачання заводів. Схоже, що на цьому тлі частіше виникають конфлікти 
між робітниками та адміністрацією. Заводська адміністрація, змушена вдавати-
ся до “штурмового” виконання плану, вимагає від робітників інтенсивної праці. 
Робітники жадають хліба, якого немає. Такі конфлікти мають розглядатися на за-
сіданнях “фабзавкомів” (фабричних комітетів).

Злиденність робітників дійшла до такого стану, що їхні родини змушені 
харчуватися неякісними продуктами, зокрема хлібом з горохом та картопляним 
лушпинням, що невеликими кошиками продають на базарах у Києві вартістю від 
80 коп. до 1 крб.

На думку інформаторів, ситуація може змінитися лише на гірше, враховуючи 
жалюгідний стан посівів. Озимина, як вони зазначають, не обіцяє нічого доброго, а 
посіви яровини, вірогідно, будуть поганими. Головна причина – відсутність зерна.
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“Одноосібник” не мав зерна, бо його в більшості випадків під різноманіт-
ними приводами було відібрано, а колективи, яким дістався посівний матеріал, 
отримали його досить пізно та в незначній кількості, з якої частину вже з’їдено, а 
загальну вагу відновили додаванням піску.

Вищевикладене, що негативно свідчить про стан посівів, слід ще доповнити 
недоладною роботою колгоспників (колективістів) та надзвичайною апатією од-
ноосібників. Останні неохоче приступали до сівби, твердячи, що нема для чого 
сіяти, невдовзі й так все у них відберуть і вони будуть змушені і надалі голо-
дувати.

Щодо картоплі, то в більшості випадків уже висаджену викопують голодую-
чі. Для охорони полів створено варту, але вона нічого не може вдіяти, вже гово-
рять навіть про випадки вбивства охоронців, які тепер ховаються при наближенні 
волоцюг, залишаючи поля для грабунку. (...)

Наостанок слід згадати, що серед населення щораз більше поширюється дум-
ка, що Правобережжя призначене для передавання Польщі, і тому радянський 
уряд повністю позбавляє людей усіляких засобів харчування.

Г. Янковський
консул Р[ечі] П[осполитої]

Pomór w “Raju bolszewickim”... – S. 36–38 (Оригінал див.: CAW, Oddz. II Sz. Gł., sygn. 
I.303.4.3043, s. 64–67).

№ 3
1933 р., 1 квітня. київ. – лист студента Бучака, переданий

до консульства речі Посполитої в києві
До українських друзів

На Україні продовжується голод. Більшовизм засіває Україну трупами вми-
рающих з голоду людей. 

На селах голодні поїли котів, собак і також вживають м’ясо людських тру-
пів. По містах трапляються випадки, що в продаж на базарах попадає людське 
м’ясо. Комуністи злякалися такого господарювання. Зараз нікого не випускають 
за межі України. Голодна пограбована Україна зостається для українців. Сільське 
господарство України в зв’язку з суцільною колективі зацією як засобом не гос-
подарювання, а організованого грабунку селянства зруйновано. Посівна компанія 
і в цьому році на Україні зірветься, бо немає чім обробляти землю. Кінська сила 
знищена. Трактори поламані. Ремонтувати трактори голодний робітник не хоче. 
Не дивлячись на те, що ремонтна компанія почалася ще з осени, але й досі ремонт 
незакінчений. В радгоспах почали сіяти насіння з літаків, бо немає чим тягати сі-
валок. Руками сіяти теж немає змоги. Бо не можна нікому доручити насіння, бо 
селянин, що вмів сіяти, голодний, а тому він може украсти насіння собі на їжу. 
Комуністи своєю диктатурою насильно нав’язали селянству свою форму господа-
рювання “Колективізація”. Людність не хоче коритися сваволі більшовизму. Сум-
лінно працювати на користь панування комунізму нарід не хоче як в місті, так і на 
селі. Комуністи існують тільки на брехливості преси та лицемірстві своїх “вождів”. 
Нарід України чекає на своє національне визволення від російського більшовизму, 
який багато гірший від російського монархізму за часів кріпацького права.

Бучак 
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№ 4
1933 р., 28 червня. москва. – рапорт військового аташе

при посольстві речі Посполитої в москві про голод на україні
Таємно

Шефу ІІ відділу Головного штабу
Варшава

За рапортами, що надходять до нас, а також згідно з інформацією подорож-
ніх, становище на Україні з точки зору врожайності є жахливим.

Ціна хліба, що продається з рук, становить від 6 до 15 карбованців за фунт. 
Лише в  небагатьох містах (Київ) впроваджено так званий “комерційний“ хліб за 
ціною 1 крб. за фунт, однак пунктів продажу такого хліба небагато, поставляється 
він нерегулярно і на всіх його не вистачає. На цьому тлі виникають бунти не-
вдоволеного населення, придушувані з нещадністю міліцією (атакування, побиття 
кийками). черги перед такими магазинами часто сягають більше кілометра.

Спостерігається значне зростання смертності. Видається, що в Києві щоденно 
вмирають від голоду по кілька сотень людей. 

Становище в інших містах (особливо на Правобережній Україні), а також у 
селах – ще гірше; мають місце навіть випадки людожерства (убивство з цією ме-
тою дітей), поїдання небіжчиків, а також відкопування здохлих коней, худоби.

Становище колгоспів – не ліпше, щоденна їжа обмежується водянистим су-
пом із картоплею та мінімальною кількістю хліба. І лише ті, що обробляють буря-
ки, харчуються трохи краще, але від них вимагають відрядної роботи.

У порівнянні з московськими та центрально-чорноземними районами, на пер-
ший погляд, вражає страшне спустошення України. Посіви погані (лише озимина 
виглядає трохи краще), села видаються спустілими, на пасовищах лише де-не-де 
зустрічаються якась худоба і кілька коней.

В. о. військового аташе  [підпис]

Pomór w “Raju bolszewickim”... – S. 95–96 (Оригінал див.: ААN, AW, sygn. 94, s. 124).

№ 5
1933 р., 2 жовтня. москва. – Фрагмент рапорту консульства

речі Посполитої у Харкові про ситуацію на україні

Таємно

Ситуація на Україні
На думку ряду осіб, добре обізнаних у місцевих справах, ситуацію на Україні 

можна вважати опанованою. На це вплинули два фактори: рішуча й послідовна 
політика комуністичної партії, яка, не гребуючи ніякими засобами, нарешті здо-
лала опір села i знищила децентралізаційно-націоналістичні тенденції української 
інтелігенції, а також несподівано сприятливі наслідки цьогорічного врожаю. Інша 
справа – яким коштом вдалося цього досягти. Якщо візьмемо до уваги загальне 
виснаження та вичерпання населення, – до цього часу вимерло не менше 5 000 000 
осіб, – і спустошення українського села, жителі якого масово втікали до міст або 
інших союзних республік, так, що тепер уже кажуть про необхідність колонізації 
деяких районів України мешканцями менш урожайних частин СРСР, то необхідно 
ствердити, що кошт цей був надмірним і його не можна виправдати господарськи-



51ГОЛОДОМОР 1932–1933 років – ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ми поглядами. При нагоді згадаю, що в поточному році на Україну переселено 
1 200 єврейських родин, що разом із переселеними раніше 6 800 особами єврей-
ських родин заселили загалом 100 000 га орної землі, створили 120 нових  кол-
госпів та три національні єврейські райони (Калініндорфський, Сталіндорфський 
і Новозлатопольський).

Україна являє сьогодні одужуваний організм, який після тривалої і тяжкої 
хвороби мусить ще довгий час набиратися сил і повертатися до нормального жит-
тя. Українська влада розуміє, що перемога ще не остаточна, вона не тріумфує і 
не спочиває на лаврах, а й надалі докладає зусиль для відновлення та закріплення 
здобутків. Передусім у галузі організації сталися незначні зміни, хоча існують 
ще чималі труднощі. Ситуацію погіршують відсутність порядку, численні зло-
вживання, транспортні проблеми. Насправді цьогорічний врожай став винятково 
добрим, чому значною мірою сприяла погода, але остаточні результати врожаю 
для держави, тобто кількість збіжжя, фактично доправленого на елеватори та до 
державних сховищ, можна буде визначити лише в січні. За урядовими даними, 
Україна до 25 вересня виконала 78,1 % хлібоздачі (тоді як у минулому році на цей 
же час хлібоздача становила лише 31,8 %), а до 1 листопада ц. р. 81,2 %. До 25 ве-
ресня було заскиртовано або вивезено з поля 89,9 % збіжжя, а обмолочено 63 %. 
Вищезазначені результати слід вважати сприятливими, хоча подальші й кінцеві 
результати залежатимуть від того, чи дасть собі раду влада із транспортом. На 
1 вересня на залізничних станціях України було сконцентровано понад 1 600 000 
тонн зерна або 99,677 вагонів. До 25 вересня запаси невивезеного збіжжя зросли 
на 10 % і становили понад 1 770 000 тонн, або 110 036 вагонів. Значна кількість 
зерна через відсутність відповідних приміщень знаходиться просто неба. Так, на 
Південній залізниці стояли просто неба близько 3 000 вагонів зерна, на Катери-
нинській – 5 500 вагонів. Для збільшення продуктивності праці на залізниці ство-
рено спеціальні залізничні політичні відділи на чолі з енергійними комісарами, 
яким довірено окремі райони.

Відділи мали досить важке завдання з огляду на загальну дезорганізацію, 
брак дисципліни серед персоналу, фатальний стан рухомого складу, нарешті – 
масові крадіжки і грабунки, здійснювані зголоднілим населенням. Однак, завдя-
ки нещадним методам і невідкладним суворим покаранням політичним відділам 
ситуацію на залізниці України вдалося виправити. Так, виконання денного плану 
перевезення зерна, яке становило в середньому 70–72 %, зросло до 78 % (...).

З настроями на селі теж не все гаразд. Пасивний опір селян насправді злом-
лено, але подальше утримання на належному рівні темпу робіт на полях вимагає 
чималих зусиль з боку комуністичної партії. Сприятливі умови збирання врожаю 
і запевнення урядових авторитетних кіл, що зерно, яке залишиться понад цього-
річні планові завдання, не буде додатково відбиратися, відкрили перед селянином 
перспективу задоволення його продовольчих потреб за умови виконання завдань 
перед державою. Він намагався якнайшвидше виконати зобов’язання, аби зароби-
ти свій хліб, не думаючи про інші, не менш важливі і термінові, польові роботи. 
План цьогорічної осінньої сівби на Україні до 25 вересня було виконано лише на 
48,8 %, причому саме радянські джерела подають, що населення підготувалося до 
сівби погано, що багато колгоспів не отримало планів сівби, що сівба і оранка ви-
конані недбало, що, нарешті, у порівнянні з працею при жнивах погіршилася дис-
ципліна. Однак створені в колгоспах і радгоспах політичні відділи, аби недбалість 
не зайшла далеко, у разі потреби підганяли людей до роботи силою, а в крайньому 
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випадку знаходили винних, котрих як класових ворогів і куркулів звинувачували 
у шкідництві і саботажі і для прикладу суворо карали. (...)

У цих умовах нескінченного і щоразу гострішого терору не може бути мови 
про будь-які акції чи навіть прояви народних тенденцій української інтелігенції. 
Натомість серед партійних і урядових кіл України відчувається і надалі занепо-
коєння та непевність щодо опанування настроями більш широкої частини насе-
лення. Денервує комуністичну владу й останнє зміцнення антирадянської діяль-
ності української еміграції взагалі, зокрема політична і газетна кампанія УНДО1 
в Польщі2. Цим теж належить пояснити побоювання радянської влади на Україні 
різних контактів населення українських земель, що межують з Польщею, а також 
переслідування й арешти серед населення у разі навіть найменшої підозри в не-
лояльності.

На тлі вищевикладеного вимальовується поміркованість української влади 
до проявів щораз більшого зближення і налагодження польсько-радянських від-
носин, що останнім часом спостерігається в політичній діяльності московської 
влади. Натомість ставлення української преси до Польщі є цілком коректним і 
будь-які атаки на нас припинилися.

Керівник Генерального консульства
Я. Каршо-Сідлевський

Pomór w “Raju bolszewickim”... – S. 121–124 (Оригінал див.: CAW, Oddz. II Sz. Gł., sygn. 
I.303.4.1881, н/н).

1 УНДО – Українське народно-демократичне об’єднання, найбільша і найвпливо-
віша українська партія в ІІ Речі Посполитій.

2 Докладніше про це див.: Kuśnierz R. Ukraina … – S. 216, 220–221.

Kus’niezh R.
The 1932–1933 famine in Ukraine

(based on documents of Polish diplomats) 

The publication of the Polish researcher of the 1932–1933 Famine in Ukraine 
covers the documents of the Polish diplomatic missions in Ukraine and Moscow, which 
display the then situation in agriculture and the people’s miserable living in Bolshevist 
Ukraine. The given documents from the Polish archives testify to artificial destruction 
of Ukrainian agriculture, which resulted in the terrible famine of Ukrainian peasantry 
and, consequently, huge amount of those starved to death – at least, 3 ml people.
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роман серБиН

ОсмислеННя ГОлОДОмОру 
у світлі кОНвеНціЇ ООН ПрО ГеНОциД*

“Голод на Україні був викликаний для того, щоб зменшити кількість 
українців, переселити на їхнє місце людей з іншої частини СРСР і цим 
убити будь-яку думку про самостійність”1. “Це не просто справа масового 
вбивства. Це є зразок геноциду, знищення не лише осіб, але культури і 
нації”2. Автори обох цих тверджень однаково розуміли суть події, яку ми 
сьогодні називаємо Голодомором; обидва визнавали метою злочину ни-
щення: “українців”, “самостійності”, “нації”. Цитати належать різним осо-
бам, які висловили їх в різних обставинах. Комуніст Прокопенко, уповно-
важений Сахновщинського районного виконавчого комітету (Харківської 
області), проговорився про голод перед групою колгоспників і 12 трав-
ня 1934 р. потрапив до Спецзвідомлення Секретно-Політичного Відділу 
ОҐПУ. У 1950-х роках знищення українців назвав геноцидом не хто інший, 
як юрист Рафаель Лемкін, творець терміну “геноцид” та перший теоретик 
злочину масових знищень. Завдяки великим зусиллям і наполегливим ста-
ранням Лемкіна, 9 грудня 1948 р. Організація Об’єднаних Націй ухвалила 
“Конвенцію про запобігання злочину геноциду і покарання за нього”, вті-
люючи теоретичні засади у міжнародний правовий документ.

У висловах Прокопенка та Лемкіна звертає на себе увагу національ-
ний індикатор, вжитий для ідентифікації колективної мішені нищівної ак-
ції радянського режиму. Комуністичний чиновник і гуманітарний право-
захисник бачать вістря злочину скерованим саме проти українців та їхньої 
національної незалежности. Національний фактор якраз і відповідає одно-
му з ключових елементів дефініції Конвенції ООН про геноцид. Висновки 
Прокопенка і Лемкіна про національну катастрофу українського Голодо-
мору сьогодні підтверджують наявні документи. Вони й дозволяють задо-
вольнити вимоги міжнародного права для визнання українського геноци-
ду. Метою моєї презентації є проаналізувати Конвенцію ООН 1948 року 
та розглянути, чи можна на підставі того документа та на його подальших 
застосуваннях у міжнародній юридичній практиці інтерпретувати україн-
ську катастрофу початку тридцятих років як геноцид.

Поняття “геноциду” Лемкін вперше розробив у монографії “Правління 
Осі в окупованій Європі”, виданій у Вашінґтоні 1944 р. Ця книжка мала 
безпосередний вплив на формування поняття про геноцид та формулюван-
ня дефініції того злочину комісією, яка редагувала Конвенцію ООН, і тому 
варто поцікавитися, як цей злочин розумів Лемкін. Автор писав:

“Загально говорячи, геноцид не обов’язково означає нагальне знищен-
ня нації, хіба що він здійснений масовим знищенням усіх членів нації. Ско-
ріше маємо намір зображувати ним скоординований плян різних дій, ске-
рованих на знищення суттєвих основ національних груп з ціллю анігіляції 

© Роман Сербин, 2008
* Стаття подається в авторській редакції.
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самих груп. Метою такого плану були б розклад політичних і соціяльних 
інституцій, культури, мови, національних почуттів, релі гії і економічного 
існування національних груп, також зни щен ня особистого захисту, волі, 
здоров’я, гідности і навіть життя осіб, які належать до такої групи”3.

До цитати потрібно зробити три зауваження. Перше. Зіставлення у від-
ношенні до “нації”, “політичних і соціальних інституцій”, з одного боку, 
та “культури, мови, національних почуттів” – з другого, показує, що ав-
тор розглядав “національну” групу у двох смислах: громадянському (civic 
nationality) та етнічному (ethnic nationality). Друге. Автор розумів “нищен-
ня” групи як поступовий процес, який починався руйнуванням матеріаль-
них і духовних основ, необхідних для зберігання і розвитку даної групи. 
Третє. Вислів “знищення ... навіть життя осіб” вказує на те, що не йдеться 
про тотальну фізичну анігіляцію даної групи. При втраті своїх матеріаль-
них і духовних основ група пропадає, але її колишні члени можуть збе-
регти своє життя в лоні інших груп. Ці ідеї Лемкіна увійшли до Конвенції 
ООН, хоча сьогодні їх по-різному інтерпретують.

 “Конвенція про запобігання геноциду та покарання за нього” була 
ухвалена Генеральною Асамблеєю 9 грудня 1948 р. Українська РСР підпи-
сала документ 16 червня 1949 р. і ратифікувала його 15 листопада 1954 р. 
Суть документа сьогодні збережена у “Статті 442. Геноцид” Кримінально-
го кодексу України4. ООНівський документ, який складається з преамбули 
та 19 статей, головно скерований у майбутнє, на запобігання геноцидних 
актів та покарання винних. Найбільше доречними до нашої дискусії є пре-
амбула та перші дві статті. Преамбула пригадує, що “протягом всієї історії 
геноцид завдавав великих втрат людству”, а перша стаття заявляє, що ге-
ноцид є “злочином, що порушує норми міжнародного права”, “незалежно 
від того, чи він відбувається у мирний, чи воєнний час”. Таким чином, 
преамбула заперечує невизнання геноциду лише тому, що подія відбулася 
перед затвердженням конвенції, а перша стаття спростовує заяви тих, хто 
пов’язують геноциди лише з воєнними обставинами.

Найважливішою є друга стаття конвенції, яка дає дефініцію геноциду 
та зразки його здійснення:

Стаття II. У даній Конвенції під геноцидом розуміються наступні 
дії, чинені з наміром знищити, цілком чи частково, яку-небудь національ-
ну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку:

a) убивство членів такої групи;
b) заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу 

членам такої групи;
c) навмисне створення для якої-небудь групи таких життєвих умов, 

що розраховані на повне чи часткове фізичне знищення її;
d) міри, розраховані на запобігання дітородінню в середовищі такої 

групи;
e) насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу5.
Документ, підготовлений комітетом, який складався з представників 

держав з різними політичними інтересами та ідеологічними переконан-
нями, не міг задовольнити усіх бажань редакторів і мусив закінчитися 
компро місом. Конвенція залишається під обстрілом різних критиків по 
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сьогоднішній день, а найчастіше закидають їй неоправдане обмеження чис-
ла групових категорій, визнаних можливими жертвами геноциду. Йдеться 
особ ливо про вилишення політичних і соціальних груп, про яких турбу-
вався Лемкін, і які є частою мішенню масових репресій. Не зважаючи на 
ці обме ження, критерії Конвенції вповні вистарчають, щоб, на підставі до-
ступної сьогодні документації, довести геноцидний характер українського 
Голодомору.

Дефініція геноциду починається заявою, що це є “дія, чинена з на-
міром знищити”. Намір знищити становить один з ключових елементів 
для означення цього злочину. Не є досить, щоб геноцидир лише бажав 
знищення; потрібно, щоб він діяв у тому напрямі. Отже, нищівна акція 
не може бути випадковою, вона мусить бути бажаною і цілеспрямованою 
на знищення, навіть якщо сам акт не буде довершений. Постає питання: 
в якому сенсі треба розуміти вжите в конвенції дієслово “знищити”? На 
мою думку, в тому самому сенсі, в якому його вживав Лемкін у вищена-
веденій цитаті. Йдеться про знищення суцільної групи, яка творить колек-
тивну одиницю зі спільними атрибутами. Групу можна нищити фізично, 
елімінуючи її членів, але також духовно, стираючи її групові атрибути. 
Така група поступово деґрадує і перестає бути тим, чим вона була. Вреш-
ті, група зникає, навіть, якщо частина її колишних членів залишаться при 
житті, увійшовши до інших груп. Іншими словами, коли одних членів гру-
пи позбавляють життя, а інших – специфічних характеристик, умисний 
чин, який привів до цього висліду, треба вважати геноцидом. Лише такій 
широкій інтерпретації “нищення” відповідають приклади геноцидної дії, 
подані в конвенції під заголовками “запобігання дітородінню” та “насиль-
ницька передача дітей”. Ці діти не вбиті, вони або ненароджені, або далі 
живуть, але перестають бути членами групи свого походження. Форсоване 
переведення дітей з одної етнічної групи до другої часто називають “етно-
цидом”, але аналогічний злочин може бути поповнений супроти релігій-
них та інших груп, що й передбачено Конвенцією ООН.

Як юрист Лемкін і комуніст Прокопенко розуміли намір комуністич-
ного режиму нищити українців, ми бачили з вищенаведених цитат. Ліо 
Купер, американський дослідник геноцидів, влучно завважив, що “уряди 
зазвичай не проголошують і не документують геноцидні плани за при-
кладом нацистів”6. Все ж таки архіви зберегли численні закони, директиви 
та виступи високих радянських службовців, які яскраво свідчать про зло-
чинні інтенції сталінської верхівки. Назву лише кілька з них: закон про 
державну й суспільну власність від 7 серпня 1932 p., вилучення усього 
зерна, включно з посівним та харчовим матеріалом, покарання селян за-
писом на “чорні дошки”, заборона голодуючим селянам УСРР і Кубані 
шукати порятунку в РСФРР і БСРР законом від 22 січня 1933 p., хатні 
обшуки і конфіскація усіх харчових запасів. Промовистими у цьому відно-
шенні є також заяви членів ПБ КП(б)У Менделя Хатаєвича, 1933 р.: “Зна-
добився голод, щоб показати їм, хто тут господар. Це коштувало мільйонів 
життів”7 та Павла Постишева, 1934 p.: “Останній рік був роком розгрому 
націоналістичної контрреволюції, викриття і розгрому націоналістичного 
ухилу”8. Про інтенцію масового нищення не мають сумніву сьогодні ні 
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російські, ні західні історики, дослідники тридцятих років. Розуміють це 
і західні політики. Наприклад, французький міністр закордонних справ 
Мішель Берніє заявив 2007 p.: “Первісний елемент наміру, кримінальне 
рішення радянської влади того часу, не залишає сумніву”9.

У протилежність поширеній думці, дефініція геноциду не вимагає 
тотального знищення наміченої групи. Вона не вимагає навіть інтенції 
глобального знищення. В такому дусі писав Лемкін, і так представляє ге-
ноцид Конвенція ООН, уточнюючи намір знищити “цілком чи частково”. 
Фактично говорячи, у Геноцидах XX сторіччя жодна з прицільних груп 
не була знищена цілковито, тому що цього не було можливо здійснити 
або тому, що геноцидир не вважав доцільним вимордувати все населення. 
Коли припускаємо можливість наміру частинного знищення, тоді муси-
мо визнати можливість свідомого вибору жертв. Це визнання Конвенцією 
інтенції часткового знищення є важливим, бо не раз заперечувачі україн-
ського геноциду недоречно видвигають факт, що Сталін не мав на меті 
знищити усіх українців чи всіх українських селян. Це правда, але Конвен-
ція не вимагає інтенції тотального знищення групи.

Другим ключовим елементом для визнання геноциду, згідно з Кон-
венцією ООН, є визначення групи жертв. Лемкін не ідентифікував кате-
горій прицільних груп. Конвенція ООН допускає лише чотири категорії: 
національну, етнічну, релігійну і расову. Таке обмеження й стало спірним 
місцем в Конвенції, і його критикують науковці й політики по сьогодніш-
ний день. Ратифікуючи Конвенцію ООН, деякі країни пододавали до своїх 
власних кодексів закони про геноцид, в яких вони дещо міняли зміст. Так, 
французьке карне право, окрім чотирьох груп ООНівської конвенції, ви-
знає ще й “групу, визначену за яким-небудь іншим довільним критерієм”10. 
На підставі цього закону французький історик Стефан Куртуа розробив 
теорію “соціального” геноциду, до якого він зачислив і український голод. 
Свою тезу Куртуа виклав у вступі до редагованої ним знаменитої “чорної 
книги комунізму”, яка своєю критикою комуністичних злочинів у світо-
вому масштабі сколихнула ліві кола французької інтелігенції. Пишучи, 
що голод скосив шість мільйонів людей в Україні в 1932–1933 роках, ав-
тор зіставляє голодну смерть української дитини (яку, за романом Васілія 
Гроссмана “Все течет”, Куртуа неправильно називає “куркульською”) зі 
смертю від голоду у варшавському гетто єврейської дитини і приходить 
до висновку, що соціальний геноцид “сходиться” з расовим геноцидом11. 
Свою теорію французький науковець удосконалює в інших працях, і вона 
є корисним додатком до літератури на тему геноциду12. Але такий підхід 
до української трагедії занадто однобічно зосереджує увагу на аграрному 
та сільському аспектах і недооцінює національний фактор в українському 
геноциді.

З чотирьох ідентифікаторів геноцидних груп, визнаних Конвенцією 
ООН, расовий взагалі не стосується до української катастрофи. Щодо ре-
лігійного, то комуністичний режим нищив українські релігійні установи 
та переслідував українське духовенство і вірних, але, мабуть, більше за 
їхні національні якості, ніж релігійні. Залишаються національний і ет-
нічний ідентифікатори, які й були в центрі сталінської політики совєто-
російського державотворення.
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Першим нашим завданням в аналізі цих двох групових ідентифікато-
рів є зрозуміти, що, властиво, означають прикметники “національний” і 
“етнічний” у контексті Конвенції ООН. Деякі коментатори трактують їх 
як синоніми. Вілліям Шабас, юрист і визнаний спеціаліст з питання ге-
ноциду, пояснює, що Конвенція була скерована на захист меншин, яких 
на сході Європи за звичаєм називали “національними”, а на заході – “ет-
нічними”, і тому обидва ці терміни були використані у документі13. Так, 
і справді, вживали і ще далі вживають ці слова. Але, на мою думку, під 
цими термінами автори Конвенції мали на увазі два різні, навіть якщо 
споріднені, явища. “Національна група” – це політично-правова одиниця, 
“цивільна нація”, громадяни однієї держави. В цьому смислі цей термін 
пізніше був вжитий у міжнародному праві. Наприклад, Інтернаціональний 
Кримінальний Суд для Руанди пояснював, що “термін ’національна група’ 
відноситься до “колективу людей, які зійшлися на підставі спільного гро-
мадянства, яке сполучене зі системою взаємодії прав і обов’язків”14. Мова 
тут про “крайову” чи “громадянську” національність (civic nationality). По-
дібно висловилася Комісія Експертів у відношенні до подій у Югославії. 
Комісія заявила, що “група може бути визначеною на основі регіональ-
ного існування, ... усі боснійці в Сараєво, незалежно від їхньої етнічності 
чи релігії, можуть складати охоронену групу”15. У цьому випадку поняття 
“крайової національності” було перенесене з держави на реґіон. Без комп-
лікацій залишається поняття етнічної групи. В етнічному сенсі націю чи 
групу творять люди того самого походження і з тими самими етнічними 
атрибутами, незалежно від країни поселення чи громадянського членства.

Саме таке визначення цих двох груп підходить для охоплення всього 
українського населення, яке стало мішенню геноциду у сталінській імпе-
рії. На початку тридцятих років українці складали понад одну п’яту всіх 
жителів СРСР і становили найчисленнішу етнічну меншину. Переважна 
більшість їх заселяли Українську СРР, де вони начисляли понад 80 % на-
селення. Потенційно суверенна 30-мільйонова українська республіка тво-
рила окрему адміністра тивну одиницю, мала деякі атрибути автономної 
держави, і тому її громадяни, включаючи етнічні меншини, творили укра-
їнську “національну групу” (в сенсі civic nationality), згідно з термінологі-
єю Конвенції ООН. В цьому ж сенсі можна класифікувати тих 8 мільйонів 
українців, які проживали в РСФРР, як стисло “етнічну групу”. Геноцидна 
політика сталінського режиму була спрямована супроти українського на-
селення в цілості або “групи, як такої” (знову ж таки, за термінологією 
Конвенції ООН), в обох його складниках – “національної групи” (УСРР) 
та “етнічної групи” (РСФРР).

Окрім охоплення всього українського люду в територіальному сенсі 
повний аналіз геноциду мусить поширити свій кругозір на сукупність усіх 
верств українського суспільства. Три чверті українського населення були 
хліборобами, які й стали головною жертвою морення голодом. Але, тому 
що геноцид був заподіяний проти української групи в цілості, то жерва-
ми його було також і міське населення: українська інтелігенція, держав-
ні службовці, члени ліберальних професій, робітники. Дехто з них помер 
від голоду, але більшість з них знищено іншими способами (розстрілами, 
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тюремним виснаженням тощо). Тому не можна обмежувати український 
геноцид лише до голоду. Нищення голодом українських селян було лише 
частиною геноциду; геноцид був нищенням українців як національної та 
етнічної групи.

На бажання нищити українців як національну групу (civic nationality) 
та на реальне застосування цієї інтенції супроти них вказує ціла серія 
сталінських заходів. Для повної картини трагедії тут треба починати не з 
1932 року, а від ліквідацій національних і соціальних еліт, які могли дати 
провід антисталінсь кому спротиву українського населення. 1929–1930 рр. 
ОГПУ почала обезго ловлю вати українську націю та застрашувати україн-
ські національні еліти арештами та показовими судами, починаючи змон-
тованою ГПУ справою Спілки Визволення України. Репресії продовжува-
лись іншими процесами над “націоналістичними” і “контрреволюційними” 
організаціями аж до винищення партійних і державних службовців, пі-
дозрюваних у втраті лояльности до репресивного режиму. Сталінський за-
кид, що КП(б)У було інфільтровано прихильниками Петлюри й агентами 
Пілсудського, та видвигнення перед кремлівською елітою загрози “втрати-
ти Україну” вказують на присутність національного фактору у геноцидній 
політиці комуністичного режиму. Щоб усунути назавжди небезпеку укра-
їнського сепаратизму, Сталін рішив знищити національно свідому україн-
ську еліту, зменшити голодом українське сільське населення (це зрозумів 
Прокопенко) та колективізацією переробити українську “національну ар-
мію” на “ґвинтиків великого механізму”.

Масове нищення українців в Українській СРР можна також розгляда-
ти як головну частину мішені геноцидного акту проти української етніч-
ної групи у рамках Радянського Союзу, наслідника царської імперії, який 
тоді відновляв російсько-центристську великодержавницьку політику. В 
цьому особливо помітний національно-культурний аспект у реорієнтації 
українізації з національного відродження на консолідацію режиму. Але, 
як етнічна група, українці найбільше потерпіли в РСФРР. Цілі козацькі 
станиці були виселені з Кубані на Північ за саботаж хлібозаготівель, інспі-
рований націоналістичною контрреволюцією. чистка партійних і держав-
них кадрів мала глибоке націо нальне підгрунтя. Припинення українізації 
у грудні 1932 р. і впровадження загальної русифікації всього публічного 
життя (школи, преси, адміністрації) показує, настільки національний фак-
тор був присутній у задумах режиму, який, коштом української етнічної 
групи, будував монолітність радянського суспільства довкола російського 
ядра і цим купував собі підтримку російського населення.

Після вичислення визнаних чотирьох категорій мишені геноциду 
ООНівська дефініція кінчиться загадковими словами: “групу як таку”. 
Згідно з Вілліямом Шабасом, ці слова були вставлені на задоволення ви-
моги радянської делегації, яка доводила, що “злочин проти групи людей 
стає злочином геноциду, коли ту групу знищують задля національних, 
расових чи релігійних мотивів”. Пізніше радянська делегація пояснюва-
ла, що цей додаток був визнанням, що “у випадку геноциду, члени групи 
були знищені лише тому, що вони належали до тої групи”16. Така інтер-
претація геноциду, де інтенція була замінена мотивацією, була прийнята в 
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Радянськім Союзі. Вона увійшла у радянські словники, а з них перейшла в 
сучасні російські й українські17. Насправді, у Конвенції немає жодної згад-
ки про спонуку до злочинного акту. Все ж таки багатьом коментаторам є 
вигідна дефініція з мотивами, і вони її використовують. На мою думку, 
пояснення, що геноцидир знищує “н-ків”, “тому що” вони “н-ки”, не дає 
повного пояснення причин геноциду, а більше скрайня заява “лише тому 
що” вони є “н-ки”, занадто спрощує поняття злочину, бо перескакує етапи, 
які ведуть до геноциду.

Два канадські дослідники пропонують таку класифікацію геноцидів 
за мотивами:

для елімінації реальної або потенційної загрози;
для поширення терору між реальними або потенційними ворогами;
для здобуття економічного багатства; 
для впровадження повірування, теорії або ідеології18.
Якщо застосувати ці причини для злочину до радянських подій, то ба-

чимо ці мотивації в українському геноциді: впровадження кріпосницького 
соціалізму для пограбування селянського збіжжя творило загрозницьку 
ситуацію для комуністичного режиму, яку треба було здусити виморду-
ванням частини населення і застрашенням решти. Розуміється, що в та-
кій ситуації режим очорнює свою жертву, приписує їй різні гріхи і тим 
створює до неї ненависть, яка й стає однією з причин чи мотивацій для 
геноцидного акту. При тому треба признати, що, хоча Конвенція ООН не 
вимагає ні показу, ні доказу причин злочину, встановлення мотивації по-
магає краще зрозуміти інтенцію злочинця.

Повернімся до вислову “групу, як таку”. На мою думку, є альтерна-
тивне пояснення, яке більш переконливо вписується в розуміння ООНів-
ської дефініції геноциду. Лемкін писав: “геноцид є скерований проти на-
ціональної групи, як суцільності (entity), а зумовлені вчинки є скеровані 
проти осіб, не як особистостей, а як членів національної групи”19. Це саме 
відноситься до етнічної та інших груп. Геноцидир нищить людей як групу, 
себто для елімінації їх групових атрибутів. Розуміється, що найпевніший 
спосіб такого знищення групи – це фізична анігіляція. Але він не одино-
кий, і для того, щоб група перестала бути такою, як вона була попередньо, 
можна застосовувати й інші заходи, які Лемкін вичислив у цитованому 
вище абзаці. Коли Конвенція ООН говорить про “переведення дітей від 
одної групи до другої”, то це якраз приклад одного з таких способів ни-
щення “групи, як такої”. Отже, геноцидир нищить “н-ків” не тому, що він 
не любить “н-ків”, а для того, щоб в цей спосіб “н-ківська” група переста-
ла бути суцільною групою.

Таке уточнення смислу загадочного вислову “нищити ... групу, як 
таку” є важливим для правильного розуміння дефініції геноциду Конвен-
ції ООН та використання цього документа в аналізі української трагедії. 
Не важливо, чи Сталін любив чи не любив українців для того, щоб квалі-
фікувати це нищення українців геноцидом. Також не можна обмежувати 
поняття геноциду до самого фізичного винищення. Важливим є те, що при 
кінці двадцятих років кому ністич ний режим розпочав багатовекторну ак-
цію проти українського населення СРСР, як національної групи в УСРР 
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та етнічної групи в РСФРР, і ця злочинна політика закінчилася геноцидом 
українського народу.

Після дефініції в документі є вичислені п’ять геноцидних дій, які тре-
ба розуміти не як вичерпний список, а радше як загальну класифікацію ви-
явів цього злочину. Лише перший і третій види геноцидної дії – вбивство 
і фізичне знищення – відносяться до позбавлення життя. Другий тип (ті-
лесні ушкод ження і розумовий розлад) передбачають повільну деградацію 
членів групи, а четвертий (запобігання дітородінню) і п’ятий (передача 
дітей з одної групи в іншу) не дозволяє групі себе продовжувати. Ці п’ять 
типів вказують на різноманітність форм, які разом творять геноцидний 
злочин. Під кожною з цих рубрик можна розробити цілу низку прикла-
дів геноцидної політики супроти українського народу. Взяти для прикладу 
останню – передачу дітей. Можна дослідити, як діти загиблих українських 
виселенців в РСФРР були включені в російську етнічну групу. Під цей 
вид злочину підпадає передача не лише дітей, але й цілих груп. Коли в 
середині грудня 1932 р. ЦК ВКП(б) заборонив публічне вживання україн-
ської мови, то це була передача не лише дітей, але всього 8-мільйонного 
українського населення РСФРР з української етнічної групи, яку фактично 
ліквідувалося, до російської етнічної групи.

В цьому короткому перегляді Конвенції ООН про геноцид я старався 
показати, що злочинна акція комуністичного режиму супроти української 
нації відповідає критеріям документа, щоб визнати український геноцид. 
Залишається уточнити кілька інших аспектів сучасної полеміки на тему 
української трагедії.

Так, як кожний інший злочин, геноцид супроти українців мусить бути 
встановлений на базі вчинків, які відносяться до українців. Винищування 
сталінським режимом інших народів не має жодного впливу на рішення, 
чи був український геноцид, чи ні, так, як винищування Гітлером ромів не 
має жодного впливу на те, чи Голокост був геноцидом проти єврейського 
народу, чи ні. чи був казахський геноцид, чи ні, не може бути фактором 
у розв’язанні класифікації української катастрофи. Це саме відноситься до 
російських селян, які потерпіли від голоду, та інших прошарків російської 
людності, жертв сталінського режиму.

Одною з проблем осмислення українського геноциду є термінологіч-
на плутанина. Тому що на початку майже вся увага була скерована на 
голод (досить широке і нечітке поняття), тому вживався вислів “штучний 
голод” (artificial famine, man-made famine), а врешті – Голодомор. Цей но-
вотвір укорінився в Україні і стає загальноприйнятим у світі. Але не всі 
його однаково розуміють і вживають. Для декого Голодомор залишаєть-
ся в етимологічному сенсі – морення голодом – і обмежується до вбив-
ства українських селян створеним голодом. Інші ж вживають Голодомор 
у сенсі українського геноциду, в якому селяни УСРР були головною, але 
не одинокою жертвою комуністичного насильства і нищення, бо мішен-
ню сталінського геноциду було все населення УСРР в усіх його етнічних 
складниках та соціальних прошарках, як рівно ж етнічно українське насе-
лення РСФРР. В тому значенні пишеться Голодомор з великої букви, а в 
англійській мові ще й з дефінітивнимм артикулом – the Holodomor. Саме 
в цьому сенсі був вжитий вислів the Holodomor при визнанні українського 
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геноциду канадським Парламентом. Таке поняття цього терміну закріплю-
ється у західному світі.

В Україні стрічаються ще два інші вислови, які, на мою думку, не точ-
но віддзеркалюють українську катастрофу, і їх не варто вживати. Перший 
термін – український Голокост. Первісне значення голокосту – це прине-
сення жертви спаленням. Після Другої світової війни це слово вживалося 
у відношенні до єврейського геноциду, хоча багато євреїв на Заході від-
кидають це слово, як невідповідне, і воліють вживати термін Шоа (ка-
тастрофа). Все ж таки цей термін закріпився за єврейським геноцидом, і 
Джеймс Мейс слушно наполягав, щоб його не вживати у відношенні до 
українського Голодомору.

Не менш невдалим є вислів “терор голодом”. Слово “терор” походить 
від латинського слова “terror”, яке означало “жах, страх, переляк”, і в тому 
сенсі воно нормально вживається у різних мовах (анг: terror – intense or 
overwhelming fear). В Радянському Союзі це слово дістало ідеологічне за-
барвлення, яке воно зберегло (на жаль) в українських словниках по сьо-
годнішній день. Так on-line Великий тлумачний словник дає таку дефіні-
цію: “терор – найгостріша форма боротьби проти політичних і класових 
супротивників із застосуванням насильства аж до фізичного знищення”. В 
такому сенсі його вживають сьогодні деякі українські історики. Цей вислів 
надуживає нормальне поняття “терору”, який був застосований до всього 
населення, але не голодом, і від якого люди не гинули. Гинули від голоду, 
а не терору (чим би то не було). Такого вживання терміну і поняття “те-
рору” не знаходимо у відношенні до жодного іншого геноциду. Ніхто би 
не назвав Голокост “терором спалення” чи вірменський геноцид “терором 
ведення по пустині”.

Правильний термін є Голодомор, який треба вживати не лише в сенсі 
“морення голодом”, але як синонім “геноциду проти українців”. В україн-
ській мові це слово треба писати з великої букви, як також і в англійській 
мові, додаючи до нього дефінітівний артикул “the” – “the Holodomor”.
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Serbyn R.
Awareness of the Famine in the Context of the UN Convention
on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

The author conducts an analysis of the UN Convention on Genocide (1948), 
examining a possible interpretation of the 1932-1933 Famine in Ukraine as genocide 
on the basis of the noted document as well as its further implementation in international 
legal practices.
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висНОвОк
НаціОНальНОЇ кОмісіЇ

іЗ ЗміцНеННя ДемОкратіЇ
та утверДжеННя верХОвеНства Права

щодо правового визначення Голодомору 1932–1933 років 
в україні як геноциду українського народу по відношенню до 

визначення, сформульованого у конвенції ООН про запобігання 
злочину геноциду та покарання за нього 1948 року*

Преамбула
Україна як європейська держава має прадавні національні культурні, 

духовні й правові традиції та досвід державотворення. Важливими віхами 
у цьому процесі були Київська Русь з політичним та культурно-релігійним 
центром у Києві (ІХ–XII століття), Галицько-Волинська та інші князівські 
держави періоду Середньовіччя (XII–XIII століття), Козацько-гетьманська 
держава (XVII–XVIII століття), яку вінчала Конституція Пилипа Орлика 
1709 року.

Протягом століть український народ прагнув до самостійності, резуль-
татом чого стало утворення у 1917–1921 роках незалежної Української дер-
жави, яка була визнана рядом європейських країн. 22 (9) січня 1918 року 
Центральна Рада Української Народної Республіки видала IV Універсал, 
проголосивши самостійність і незалежність УНР як вільної суверенної 
держави Українського народу. Однак, суверенітет і територіальна цілісність 
України стали жертвою агресивних спрямувань більшовицької влади. 
Український народ з таким становищем не змирився і постійно боровся за 
свою незалежність. У період з 1921 по 1933 роки в Україні відбулося близько 
3000 селянських повстань.

Починаючи з 1928 року більшовицький уряд розпочав масштабний 
наступ на українську національну свідомість, застосовуючи репресії. У 
кінці 1920-х років в Україні московським керівництвом було розпочато 
широкомасштабну кампанію дискредитації, цькування, а згодом і фізичного 
винищення національної еліти – діячів української науки та культури, 
духовенства Української автокефальної православної церкви (УАПЦ), ке-
рівників промисловості, яка завершилася низкою сфабрикованих Дер-
жав ним політичним управлінням (ДПУ) судових процесів (“Шахтинська 
спра ва”, процес Промпартії, процес Народної революційної соціалістичної 
партії, Українського національного центру, процес Спілки визволення 
України тощо).

У 1932–1933 роках влада умисно вчинила дії щодо знищення укра-
їнського селянства як основної субстанції української нації – тотально 
вилучаючи зерно та всі продукти харчування, а також блокуючи регіони та 
окремі населені пункти спецвійськами, провокуючи голод. Таким чином, 

* Ухвалено на чотирнадцятому пленарному засіданні Комісії (м. Київ, 16 трав-
ня 2008 року).
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злочинна влада вчинила геноцид, у результаті якого загинуло від 7 до 
10 мільйонів людей.

1. Правові та історичні підстави визначення Голодомору 1932–
1933 років в україні як геноциду українського народу

Вперше на державному рівні Голодомор 1932–1933 років було визнано 
геноцидом Українського народу Постановою Верховної Ради України 
“Про Звернення до Українського народу учасників спеціального засідання 
Верховної Ради України 14 травня 2003 року щодо вшанування пам’яті 
жертв Голодомору 1932–1933 років” від 15 травня 2003 року № 789-IV.

28 листопада 2006 року Законом України “Про Голодомор 1932–1933 ро ків 
в Україні” Верховною Радою України Голодомор 1932–1933 років в Україні 
було визнано геноцидом відповідно до Конвенції від 9 грудня 1948 року про 
запобігання злочину геноциду та покарання за нього (далі – Конвенція) та 
цілеспрямованим актом масового знищення людей.

Вказана Конвенція ратифікована Президією Верховної Ради СРСР 
18 березня 1954 року.

Згідно зі статтею І Конвенції Сторони визнають, що геноцид незалежно 
від того, вчинений він у мирний чи воєнний час, є злочином, який порушує 
норми міжнародного права та проти якого вони зобов’язуються вживати 
заходи запобігання та карати за його вчинення.

Стаття ІІ Конвенції визначає геноцид як “дії, які вчиняються з наміром 
знищити, цілком або частково, яку-небудь національну, етнічну, расову або 
релігійну групу як таку:

а) вбивство членів такої групи;
b) заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу 

членам такої групи;
c) навмисне створення для якої-небудь групи таких життєвих умов, що 

розраховані на повне чи часткове фізичне знищення її;
d) міри, розраховані на недопущення дітонародження в середовищі 

такої групи;
e) насильницька передача дітей з однієї групи в іншу”. 
Згідно зі статтею ІІІ Конвенції караними є наступні діяння:
a) геноцид;
b) змова з метою вчинення геноциду;
c) пряме або публічне підбурювання до вчинення геноциду;
d) замах на вчинення геноциду; 
e) співучасть у геноциді.

2. співвідношення Голодомору 1932–1933 років з об’єктом геноциду 
відповідно до конвенції

Згідно з абзацом першим статті II Конвенції геноцидом визнаються 
дії, які вчиняються з наміром знищити, цілком або частково, яку-небудь 
національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку.

За визначенням Міжнародного кримінального трибуналу для Руанди 
під “національною групою” розуміється “об’єднання людей, які мають 
стійкий правовий зв’язок, як то єдине громадянство та, відповідно, певні 
права та обов’язки”1.
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“Етнічна група”, з іншого боку, представляє “культурну, лінгвістичну 
або іншу явно виражену відмінність, притаманну меншині, як то в середині 
держави, так і поза її межами”2.

Таке роз’яснення термінів “національний” та “етнічний” у відношенні 
до терміна “група”, що застосовується в документах ООН, дає змогу 
стверджувати про спрямованість політики голодомору проти українців як 
національної групи та етнічної групи.

При цьому конвенційне визначення геноциду не передбачає наміру 
знищити всю групу осіб. Достатньо існування наміру знищити частину 
зазначеної категорії осіб. Конвенція передбачає, що серед такої групи 
можуть обиратися тільки певні жертви.

Як свідчить практика діяльності міжнародних трибуналів, для 
кваліфікації злочину геноциду достатньо, щоб суб’єкт злочину мав умисел 
знищити суттєву частину захищеної групи. При визначенні того, яка 
частина групи є суттєвою, необхідно застосовувати як кількісні, так і якісні 
показники. Так, судова палата Міжнародного трибуналу для колишньої 
Югославії в рішенні у справі Єлісіча (1999 р.)3 наголосила:

“82. /.../ Обрана мішенню частина групи може бути визначена як 
суттєва або через умисел завдати шкоди більшості групи, про яку йдеться, 
або найбільш показовим членам такої групи. /.../ Геноцидний умисел, таким 
чином, може проявлятися у двох формах. Він може полягати у бажанні 
знищити дуже велику кількість членів групи, і в такому випадку він 
становитиме намір знищити групу en masse. Проте, він може полягати у 
бажанні знищити менше число обраних осіб з огляду на наслідки їхнього 
зникнення для виживання цієї групи як такої”.

Про спрямованість Голодомору проти українців як національної та 
етнічної групи свідчать наступні факти.

Згідно з історичними даними, від голоду найбільш постраждали тодішні 
Харківська та Київська області (сучасні – Полтавська, Сумська, Харківська, 
Київська, черкаська, Житомирська). На них припадає 52,8 % загиблих4. 
Тобто області, найбільш територіально близькі до Росії та в яких проживало 
найбільш національно свідоме населення. Загалом голод охопив весь Центр, 
Південь, Північ та Схід сучасної України.

За даними переписів, що подавались Міжнародною комісією по 
розслідуванню голоду 1932–1933 років на Україні, кількість українців в 
СРСР зменшилася з 31,195 млн. у 1926 році до 28,111 млн. у 1939 році5 (у 
цей же час кількість росіян в СРСР збільшилась із 77,791 млн. до 99,591 
млн., число білорусів – з 4,739 млн. до 5,275 млн.)6. Тобто в той час, як 
кількість росіян збільшилась на 28 %, число білорусів на 11,2 %, число 
українців зменшилось на 9,9 %. В середньому населення СРСР збільшилось 
на 16 %. При такому середньому зростанні число українців в СРСР мало б 
у 1939 році становити близько 36, 186 млн. осіб. Отже зменшення кількості 
українців від 1926 року до 1939 року становило близько 8 млн. осіб.

Окрім того, після голодних 1932–1933 років репродуктивна здатність 
українського населення різко знизилася, а це ще кілька мільйонів нена-
роджених. Крім того, ще не враховано доведені факти організованого 
інтенсивного переселення на територію спустошених голодом українських 
сіл тисяч сімей з Росії та Білорусії.
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Причиною Голодомору стала політика тоталітарного сталінського 
режиму, головною ідеєю якої було об’єднання всіх націй та народностей 
СРСР в єдиний “радянський народ” з уніфікованою свідомістю та здійснення 
“індустріального стрибка” шляхом мобілізації внутрішніх ресурсів.

Українська нація, яка була другою за чисельністю в СРСР, мала величезну 
культурно-історичну спадщину, власні традиції державотворення, досвід 
національно-визвольної боротьби, а тому становила серйозну загрозу для 
імперських намірів керівництва СРСР.

Пробуджена визвольними змаганнями Українського народу 1917–
1921 років Україна швидко відроджувалася, маючи при цьому значні 
людські та економічні ресурси. Політика українізації на кінець 1920-х років 
вийшла далеко за межі, які було встановлено більшовиками: розширились 
сфери використання української мови у державному житті країни, в 
державному діловодстві обов’язково використовувалась українська мова, 
партійна документація велась також українською мовою. Близько 95 % 
усіх українських дітей навчались рідною мовою. Українська національна 
свідомість до того часу набула загрозливих масштабів, Україна намагалася 
проводити самостійну політику, в тому числі й у міжнародних відносинах. 
Соціальною опорою цих тенденцій, оскільки Україна була аграрною 
країною, було саме селянство, яке на 1926 рік становило 80,8 % населення 
України.

Саме з цих причин основний акцент було зроблено на фізичне зни-
щення української нації, виснаження її матеріальних і духовних ресурсів, 
тобто винищення селянства (при цьому тоталітарний режим не мав намі-
ру знищувати все українське селянство) як соціальної бази нації, демора-
лізувавши інтелігенцію і зробивши з селян, що вижили після голоду, покірних 
колгоспників – робочу силу для розбудови єдиної радянської держави.

На користь наведеного свідчить твердження Й. Сталіна: “Національна 
проблема, по своїй суті, це селянська проблема”7.

Голодомор в УРСР став зразком комбінованого знищення нації. З одного 
боку, він став методом суцільної колективізації українського селянства, 
а з іншого – методом політичного підкорення українців. Не випадково 
Голодомор співпав у часі з припиненням українізації населених українцями 
регіонів за межами УРСР, а також з масовим знищенням національної інте-
лігенції безпосередньо в УРСР. Органами державної безпеки в Україні було 
заарештовано у 1932–1933 роках 199 тисяч осіб проти 119 тисяч за три 
попередні роки і 71 тисячі за три наступні роки. За межі України примусово 
було вивезено близько 285 тисяч “розкуркулених” сімей чисельністю 
близько 1 000 000 людей.

Таким чином, Голодомор 1932–1933 років став відповіддю радянської 
влади на український культурно-політичний розвиток у межах СРСР.

Наведене дозволило Комісії по розслідуванню голоду в Україні 1932– 
1933 років при Конгресі США назвати голод 1932–1933 років в Україні 
геноцидом. Однак таке визначення ґрунтувалося на суб’єктивних судженнях 
свідків Голодомору, оскільки Комісія, на жаль, не мала доступу до архівів. 
Крім того, Комісія покликана була встановити факти, а не давати їм правову 
оцінку.
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Юристи, які працювали у складі Міжнародної комісії по розслідуванню 
голоду 1932–1933 років в Україні, утвореної за ініціативою Всесвітнього 
конгресу вільних українців, виділили у винищенні голодом національну 
складову та кваліфікували Голодомор в Україні як геноцид8.

Про спрямованість Голодомору проти українців як саме проти нації 
свідчить і те, що він відбувався не лише в межах території УРСР, а й 
на Поволжі та Північному Кавказі, де більшість населення на той час 
становили етнічні українці. Так, за даними перепису населення 1926 року, 
на Північному Кавказі проживало 3,106 тис. українців, серед них на Кубані 
62 % мешканців назвали себе українцями, причому у деяких її районах цей 
показник перевищував 80 % і навіть 90 %9.

Таким чином, дії, які відбувалися на території України у 1932–1933 ро-
ках, мають всі підстави бути характеризованими як геноцид, спрямований 
на знищення національної групи.

3. відповідність дій, які призвели до Голодомору 1932–1933 років, 
меті дій, які утворюють склад злочину геноциду відповідно до конвенції 
про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 9 грудня 
1948 року

За статтею ІІ Конвенції дії, які нею визнаються геноцидом, вчиняються 
з наміром знищити, цілком або частково, яку-небудь національну, етнічну, 
расову або релігійну групу як таку.

Постановою Верховної Ради України “Про Звернення до Українського 
народу учасників спеціального засідання Верховної Ради України 14 травня 
2003 року щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років” від 
15 травня 2003 року № 789-IV Голодомор визнано наслідком умисних дій 
тоталітарного репресивного сталінського режиму, спрямованих на масове 
знищення українського народу.

Про умисел дій тоталітарного режиму свідчать наступні історичні 
факти.

СРСР мав достатньо запасів продовольства, щоб прогодувати все насе-
лення держави. Про це свідчать обсяги експорту (наприклад, у 1930 році 
СРСР було експортовано 5,8 млн. тон збіжжя; у 1931 – 4,8 млн. тон; 1932 – 
1,6 млн. тон; 1933 – 2,1 млн. тон). Хліб вилучався та продавався до інших 
країн за валюту, яку спрямовували на закупівлю промислового обладнання 
для індустріалізації. Внаслідок вилучення хліба вже в першій половині 
1932 року в деяких районах України почалось голодування. Про це свідчать 
дані Об’єднаного державного політичного управління (ОДПУ) щодо міграції 
сільського населення: за станом на середину липня 1932 року з 21 району 
мігрувало 116 тис. селян. З цього ж часу ЦК КП(б)У почало отримувати 
інформацію про випадки людо- та трупоїдства10.

При цьому, коли міжнародній спільноті стало відомо про голод на 
Україні, влада відкидала всі пропозиції про допомогу інших країн та Між-
народного червоного хреста.

Мотиви Й. Сталіна щодо України розкриваються у його листі до 
Л. Кагановича від 11 серпня 1932 року: “Саме головне зараз Україна... Якщо 
не візьмемось зараз же за виправлення становища в Україні, Україну можемо 
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втратити”11. Небезпеку становила можливість об’єднання голодуючих селян 
з кадрами КП(б)У, які були проти хлібозаготівель, визнавши їх нереальними. 
Цього Сталін не допустив: лояльність кадрів КП(б)У утримав терором 
(боротьба зі “скрипниківщиною”, чистка кадрів КП(б)У), а потенційну 
армію національного руху фізично винищив голодом12.

Про свідомість політики щодо знищення українського народу тота лі-
тарним режимом свідчать наступні заходи:

1) 7 серпня 1932 року було видано Указ “Про охорону майна державних 
підприємств, колгоспів та кооперативів та зміцнення соціалістичної влас-
ності” (“Про 5 колосків”), яким запроваджувався розстріл або 10 років 
таборів за “крадіжку” зерна з поля. В цей же час введено заборону торгівлі, 
яка фактично унеможливлювала придбання селянами хліба;

2) 23 вересня 1932 року прийнято Закон “Про м’ясозаготівлі”, згідно з 
яким на селян покладався обов’язок щодо постачання м’яса державі;

3) 20 листопада 1932 року було запроваджено натуральні штрафи м’ясом 
та картоплею за приховання зерна від конфіскації;

4) 6 грудня 1932 року прийнято Постанову Раднаркому УРСР та 
ЦК КП(б)У “Про занесення на чорну дошку сіл, які злісно саботують 
хлібозаготівлі”. До таких сіл припинявся підвіз товарів, заборонялась 
кооперативна та державна торгівля на місці, з кооперативних та державних 
лавок вивозилися примусово всі товари, повністю припинялися колгоспна 
торгівля, кредитування, здійснювалося дострокове стягнення кредитів та 
інших фінансових зобов’язань. Названою Постановою на “чорні дошки” 
було занесено шість сіл. Крім того, місцеві органи влади додатково занесли 
на “чорні дошки” 380 колгоспів та 51 село13;

5) 14 грудня 1932 року видано Постанову ЦК Компартії та РНК СРСР 
“Про хід хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі та у Західних об-
ластях”, яка одночасно з проблемою хлібозаготівель різко критикувала 
українізацію, встановлювала контроль за її проведенням, а також містила 
вказівку про негайне припинення українізації на Північному Кавказі;

6) 15 грудня 1932 року припинилися поставки промислових товарів у 
82 райони УРСР;

7) 29 грудня 1932 року було видано наказ здати колгоспам посівний 
фонд;

8) на початку 1933 року запроваджено єдині протягом року норми 
здачі з кожного гектара запланованого посіву заготівель хлібу, соняшника 
та картоплі. Несвоєчасне виконання зазначених норм каралось грошовим 
штрафом у розмірі вартості недоїмки та конфіскацією продовольства у 
розмірі недоїмки. За свідченням очевидців, при збиранні продовольства 
конфісковувалися без винятку всі продукти;

9) Указами від 13 вересня 1932 року та 17 березня 1933 року селяни 
закріплювалися за землею та їм заборонялося залишати колгоспи, якщо у 
них не було контракту, погодженого колгоспним керівництвом;

10) 22 січня 1933 року було видано Директиву ЦК ВКП(б) та РНК 
СРСР, за якою закривалися всі кордони для селян між Україною і Кубанню 
та рештою регіонів СРСР. Ця Директива свідчить про те, що голод у той 
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час був лише на територіях, де проживало українське населення (УРСР та 
Північний Кавказ), оскільки у сусідніх республіках такої нестачі не було;

11) 23 лютого 1933 року західним кореспондентам було заборонено 
відвідувати Україну.

Тобто, вилучення всього продовольства означало умисне створення 
життєвих умов, несумісних з фізичним існуванням.

Наведені безпрецедентні заходи вказують на те, що Голодомор 1932–
1933 років не був наслідком засухи (адже очевидно, що засуха не може 
призвести до повного знищення врожаю, худоби та іншого продовольства) 
або помилкою влади.

Крім того, за наслідками вчинення зазначених системних дій, спрямо-
ваних на винищення українців, не було порушено жодної кримінальної 
справи, жодної особи не було покарано.

Винищення голодом, яке спрямовувалося проти українських селян, по 
д нувалося з терором проти української інтелігенції (припинення укра ї ні -
зації та запо чаткування русифікації українського населення, репресії щодо 
чле нів Ком партії України), що свідчить про системність дій проти ук ра  їн-
ців.

4. Поширення положень конвенції про запобігання злочину гено-
циду та покарання за нього від 9 грудня 1948 року на події в україні 
1932–1933 років

В основі питання про застосовність договорів до подій, що мали міс це 
до їхнього укладення, закладено загальний принцип права, за яким за кон 
зворотної сили не має і ніхто не може бути покараний за дії, що не визна-
валися колись правопорушенням або злочином.

Цей принцип визнається у системі права більшості держав. Він також 
знайшов своє відображення, наприклад, у пункті 1 статті 15 Міжнародного 
пакту про громадянські і політичні права 1966 року, в якому зазначається, що 
“ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні будь-якого кримінального 
злочину внаслідок будь-якої дії або упущення, що, відповідно до діючого в 
момент його здійснення внутрішньодержавного законодавства або міжна-
род ного права, не вважався кримінальним злочином”.

Разом із тим, у пункті 2 тієї ж статті зазначається, що “ніщо в даній 
статті не перешкоджає передачі судові і покаранню будь-якої особи за 
будь-яке діяння або недогляд, що у момент здійснення були кримінальним 
злочином відповідно до загальних принципів права, визнаних міжнародним 
співтовариством”.

Предметом Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за 
нього є геноцид – злочин проти людяності, тобто такий злочин, що вважався 
злочином у міжнародному праві і до набрання чинності Конвенцією. Інакше, 
презумпція правомірності геноциду, хоча б тільки з погляду однієї лише 
Конвенції, являла б собою замах на самі основи людяності.

Необхідно наголосити на тому, що багатостороння нормовстановлююча 
Конвенція розроблена в результаті кодифікації звичаєвих норм міжнародного 
права. Конвенція стала відповіддю на події, що відбувалися раніше і під-
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падали під склад цього злочину, як він зафіксований у Конвенції. Варто 
зазначити, що в самій Конвенції і у документах “підготовчих робіт” деякі 
події минулого прямо і однозначно кваліфіковані як злочин геноциду.

На підтвердження викладеного вище слід навести той факт, що ще до 
набрання чинності Конвенцією у Статуті Нюрнберзького міжнародного 
воєнного трибуналу (стаття 6) і Статуті Токійського міжнародного воєнного 
трибуналу (стаття 5) в окрему категорію виділено злочини проти людяності: 
вбивства, знищення, перетворення на рабів, заслання та інші жорстокості, 
вчинені щодо цивільного населення; переслідування з політичних, расових 
чи релігійних мотивів з метою здійснення або у зв’язку з будь-яким злочином, 
незалежно від того, були ці дії порушенням внутрішнього права країни, де 
їх було вчинено, чи ні.

Повноваження Нюрнберзького трибуналу стосовно злочинів, що були 
вчинені до набрання чинності Конвенцією про попередження злочину 
геноциду і покарання за нього, базувались на визнанні геноциду злочином 
проти людства на основі звичаєвих норм міжнародного права. Саме вихо-
дячи з діючих ще до прийняття Конвенції звичаєвих норм та принципів 
міжнародного права, здійснювалось переслідування та встановлювалась 
міра покарання за цей міжнародний злочин.

Стаття 28 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 
передбачає, що якщо інший намір не випливає з договору або не встановлений 
в інший спосіб, то положення договору не є обов’язковими для учасника 
договору щодо будь-якої дії чи факту, які мали місце до дати набрання дого-
вором чинності для визначеного учасника, або щодо будь-якої ситуації, яка 
перестала існувати до цієї дати.

У той же час наведена норма не виключає зворотної дії договорів, а 
тільки обумовлює це наявністю бажання сторін договору. Віденська 
конвенція про право договорів набрала чинності 27 січня 1980 року, тобто 
вже після вступу в силу Конвенції про запобігання злочину геноциду та 
покарання за нього. Але положення Віденської конвенції застосовуються і 
до Конвенції про геноцид.

Як зазначалось у Консультативному висновку Міжнародного суду від 
28 травня 1951 року “Застереження до Конвенції про попередження злочину 
геноциду та покарання за нього”, принципи Конвенції є обов’язковими 
навіть для держав, які не приєдналися до неї. При цьому відзначалось, 
що історія створення Конвенції свідчить, що мета ООН полягала в тому, 
щоб засудити геноцид та покарати за нього, як за “злочин відповідно до 
міжнародного права”, пов’язаний з відмовою у праві на існування цілій 
групі людей, відмовою, з якою не може змиритися совість людства і яка 
веде до величезних втрат для людства, суперечить законам моральності, а 
також духу і меті Об’єднаних Націй (Резолюція 96(1) Генеральної Асамблеї 
від 11 грудня 1946 року). Перший наслідок цієї концепції полягає в тому, 
що принципи, які закладені в основу Конвенції, є принципами, визнаними 
цивілізованими народами як обов’язкові для держав, навіть без будь-
яких обов’язків. Другий наслідок полягає в універсальному характері як 
засудження геноциду, так і співробітництва, яке вимагається “для поз бав-
лення людства від цієї жахливої біди (преамбула Конвенції)”.
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Підхід Міжнародного суду, згідно з яким геноцид являє собою порушення 
як договірного, так і звичаєвого міжнародного права, є відправною точкою 
для формування концепції зобов’язань erga omnes, введених в міжнародно-
правовий обіг рішенням по справі Barcelona Traction. Міжнародний суд по 
даній справі зазначив, що “повинна бути проведена істотна різниця між 
зобов’язаннями держав по відношенню до міжнародної спільноти в цілому, 
та зобов’язаннями, які виникають по відношенню до іншої держави в межах 
дипломатичного захисту. За своєю природою перші зобов’язання зачіпають 
всі держави. В силу важливості випливаючих з них прав, всі держави можуть 
вважатися такими, що мають юридичний інтерес у захисті; зобов’язання, 
про які йдеться, являють собою зобов’язання erga omnes. Ці зобов’язання 
випливають з сучасного міжнародного права, наприклад, із заборони актів 
агресії, геноциду... ”.

Пізніше у справі Bosnia and Herzegovina v. (Serbia and Montenegro) 
Міжнародний суд ще раз відзначив, що права та зобов’язання, втілені у 
Конвенції, – це права та зобов’язання erga omnes14 і діють вони як норми 
міжнародного права незалежно від участі в Конвенції, а, отже, поширюються 
і на випадки геноциду, що сталися в минулому. Зворотна сила норм, 
зафіксованих у Конвенції, ґрунтується і на природі Конвенції в результаті 
кодифікації норм міжнародного права, що діяли до її вступу в силу.

Геноцид як найтяжчий міжнародний злочин було віднесено до юрис-
дик ції Міжнародних кримінальних трибуналів ad hoc по бувшій Югославії 
(стаття 4) та Руанді (стаття 2). Крім того, у практиці обох трибуналів 
розглядались конкретні справи про обвинувачення у геноциді, які відіграли 
важливу роль у подальшому розвитку і розумінні основних елементів складу 
даного злочину (зокрема, справи Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Prosecutor 
v. Klement Kayishema and George Rutaganda, Prosecutor v. Goran Jelesic).

Крім того, згідно з пунктом “b” статті 1 Конвенції ООН про неза сто-
сування строків давності до воєнних злочинів та злочинів проти людяності 
1968 року, ратифікованої Президією Верховної Ради Української РСР 
19 черв ня 1969 року, строки давності не застосовуються, зокрема, до зло-
чинів геноциду, визначених в Конвенції ООН про запобігання злочину 
геноциду та покарання за нього 1948 року, навіть якщо ці дії не є порушенням 
внутрішнього законодавства тієї країни, в якій вони були вчинені.

Подібне положення міститься і в статті 1 Європейської Конвенції про 
незастосування строків давності до злочинів проти людяності та воєнних 
злочинів 1974 року, яка ратифікована Україною 6 березня 2008 року. Так, 
цією статтею визначено, що кожна Договірна Держава зобов’язується вжи-
вати будь-яких необхідних заходів з метою забезпечення незастосування 
строків давності притягнення до кримінальної відповідальності або вико-
нання вироків, зокрема, у зв’язку із злочинами проти людяності, визначеними 
в Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, 
настільки, наскільки вони підлягають покаранню відповідно до її внут ріш-
нього права.

Більш того, стаття 2 Європейської Конвенції про незастосування строків 
давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів 1974 року прямо 
вказує на те, що її положення застосовуються до правопорушень, учинених 
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до набрання нею чинності, у випадках, коли в той час строк давності ще не 
минув. Згідно з міжнародним правом, як зазначалось вище, злочини проти 
людяності, зокрема геноцид, строку давності не мають. 

враховуючи наведене, події в україні у 1932–1933 роках підпадають 
під дію конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання 
за нього.

Загальні висновки

1. Голодомор 1932–1933 років визнається геноцидом відповідно до 
Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року про попередження злочину геноциду 
та покарання за нього, передусім пункту “с” статті 2 (навмисне створення 
для якої-небудь групи таких життєвих умов, що розраховані на повне чи 
часткове фізичне знищення її).

2. Голодомор був наслідком навмисних системних дій тоталітарного 
радянського режиму (які знайшли історичне та документальне під тверд-
ження), суть яких полягала у наступному:

1) жорстоке придушення прагнення української нації до незалежності;
2) голодомор селян як засіб знищення соціально-економічної бази 

української національної ідеї, деморалізуючий фактор для решти україн-
ського населення з метою реалізації політики тоталітарного сталінського 
режиму на знищення української нації як такої для створення єдиної держа-
ви з єди ним радянським народом з уніфікованою свідомістю;

3) знищення економічної системи та запровадження особливого режиму 
проживання:

- масове розкуркулювання селян;
- насильницьке запровадження колективізації селянських господарств;
- виконання планів хлібозаготівель за рахунок саме українських сіл;
- вивезення з території України всіх товарів та засобів проживання, що 

знаходилися на складах та в магазинах;
- реквізиція у селян всіх запасів продовольства;
- заборона будь-якої торгівлі та ввезення будь-яких засобів для існу-

вання;
- заборона будь-якого кредитування та насильницьке повернення всіх 

кредитів;
4) ізоляція великих територій України та території СРСР, де компактно 

проживало українське населення:
- позбавлення селян права мати паспорти;
- заборона селянам виїжджати з місць постійного проживання до інших 

регіонів СРСР;
- арешти та депортація селян, які залишили місце проживання;
- ізоляція території України, а також Кубані та Північного Кавказу, де 

проживали етнічні українці, від решти території СРСР;
- заборона листування та поширення інформації про фактичне становище 

в Україні;
5) намагання приховати причини і масштаби трагедії:
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- розстріли осіб, відповідальних за виявлення в ході перепису населення 
1939 року фактів дискримінації українського населення та його високу 
смертність;

- заборона в’їзду іноземним журналістам;
- засекречування матеріалів про факти голоду.

3. Права і обов’язки, закріплені в Конвенції ООН про запобігання 
злочину геноциду та покарання за нього 1948 року, є правами і обов’язками 
erga omnes. Відповідно до Конвенції ООН про незастосування строків 
давності до воєнних злочинів та злочинів проти людяності 1968 року та 
Європейської Конвенції про незастосування строків давності до злочинів 
проти людяності та воєнних злочинів 1974 року ніякі строки давності не 
застосовуються до злочину геноциду. Тому норми Конвенції ООН про 
запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 року мають 
ретроспективну дію, а відповідно – поширюються на Голодомор в Україні 
1932–1933 років.

4. Міжнародна Комісія по розслідуванню голоду 1932–1933 років на 
Україні у своїх висновках встановила факти примусової заготівлі зерна, 
колективізації, розкуркулювання, денаціоналізації, які стали причиною 
голоду, та визнала, що геноцид проти українського народу мав місце та 
суперечив діючим на той час нормам міжнародного права. Висновки Комісії 
ґрунтувалися на дослідженні матеріалів у засобах масової інформації тих 
часів, листування дипломатичних місій, акредитованих на той час в Москві, 
статистичних довідників СРСР та свідченнях очевидців. На жаль, Комісія не 
мала у своєму розпорядженні даних з архівів КДБ СРСР, які було відкрито 
пізніше.

5. Голодомор в Україні 1932–1933 років є наслідком цілеспрямованих 
дій радянської влади і підлягає міжнародному засудженню як злочин тота-
літарного комуністичного режиму відповідно до Резолюції ПАРЄ № 1481 
(2006).

6. Визнання Голодомору в Україні 1932–1933 років геноцидом Україн-
ського народу відповідає меті Конвенції ООН про запобігання зло чи ну 
геноциду та покарання за нього 1948 року, основна мета якої полягає не у 
юридичному визначенні поняття геноциду, а у забезпеченні невідворотності 
покарання за нього.

Голова Національної комісії із
зміцнення демократії та
утвердження верховенства права,
Міністр юстиції України  м. Оніщук
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костянтин НОвОХатський

ОрГаНіЗація ДОстуПу ДО ДОкумеНтів 
НаціОНальНОГО арХівНОГО ФОНДу украЇНи 

та викОристаННя арХівНОЇ іНФОрмаціЇ 

Забезпечення доступу до документів Національного архівного фон-
ду (далі – НАФ) України та використання архівної інформації є, поряд із 
формуванням НАФ та забезпеченням його збереженості, одним із трьох 
взаємопов’язаних головних завдань системи архівних установ. 

По-суті, використання документальних джерел наших знань про ми-
нуле є метою і сенсом існування Національного архівного фонду. Свого 
часу, на початку 90-х років, забезпечення регулювання на цивілізованих 
засадах доступу до архівних документів стало однією з причин створення 
і прийняття Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні 
установи” (далі – Закон про НАФ).

Під час розроблення як першої редакції цього Закону, прийнятої 
24 грудня 1993 р.1, так і другої, прийнятої 13 грудня 2001 р.2, у части-
ні доступу закладався максимально демократичний підхід: доступне все, 
що не обмежено законом. Як записано у  статті 15 Закону, “документи 
Національного архівного фонду і довідковий апарат до них надаються у 
користування в архівних установах з часу їх надходження на зберігання”. 
Іншими словами, з моменту, коли вони, власне, стають докумен тами На-
ціонального архівного фонду.

Такий підхід базується на положенні статті 34 Конституції України 
щодо права кожного на вільне збирання, зберігання та поширення інфор-
мації. Цей підхід у цілому узгоджується з Рекомендаціями Комітету Мі-
ністрів Ради Європи країнам-членам стосовно Європейської політики доступу 
до архівів № R (2000) 133.

Окрім згаданої конституційної норми щодо доступу до архівних до-
кумен тів, діють узгоджені з нею відповідні норми інших базових зако-
нодавчих актів: “Основ законодавства України про культуру”4, Закону 
України “Про інформацію”5. У частині доступу до архівних документів, 
що зберігаються в бібліотеках і музеях, діють відсилкові норми до архів-
ного законодавства у відповідних бібліотечному та музейному законах6.

Задекларований  принцип доступності НАФ забезпечено іншими 
правови ми нормами, що містяться в Законі про НАФ, зокрема щодо:

заборони засекречення місць зберігання документів НАФ;
заборони вимагання від користувачів будь-яких документів, окрім пе-

редбачених законом;
оскарження порушень законних прав користувачів з боку посадових 

осіб архівних установ;
© Костянтин Новохатський, 2008
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обмеження строків закриття доступу до документів з технологічних 
причин: упорядкування, реставрація тощо.

У згаданих законах вичерпно визначено підстави обмеження доступу 
до документів НАФ, що належать державі, територіальним громадам. Їх 
можна поділити на дві групи.

З урахуванням специфіки архівної сфери – збереження інформації на 
автентичних носіях – до першої групи належать обмеження, викликані 
турбо тою про збереження неповторних і невідтворюваних джерел інфор-
мації. Це, передусім: надання користувачам доступу до копій архівних 
документів і лише в разі їх відсутності – до оригіналів; позбавлення за 
рішенням керівництва архівної установи права на користування докумен-
тами осіб, які не в змозі нести відповідальність за свої дії; застереження 
щодо копіювання архівних документів лише в разі, якщо це не загрожува-
тиме їх ньому стану.

Друга група обмежень пов’язана зі змістом архівних документів. Це, 
власне, документи із секретною та конфіденційною інформацією. Обсяг 
таких документів у тій частині Національного архівного фонду, що збе-
рігається в державних архівних установах, незначний, усього 0,47 % від 
їх загальної кількості (до речі, це є одним з найнижчих показників серед 
країн колишнього СРСР). Планомірно ведеться робота з перегляду грифів 
обмеження доступу.

Щоб чіткіше уявити масштаби всієї різнопланової роботи архівістів 
щодо організації доступу до документів Національного архівного фон-
ду та забезпечення використання архівної інформації, її напруженість та 
інтенсив ність, слід мати на увазі, що загалом у 691-й архівній установі 
системи Держком архіву зберігаються 55 млн. 229 тис. 686 одиниць збері-
гання різних видів документів Національного архівного фонду. Забезпечу-
ють роботу з цими документами 3 216 працівників. Причому в більшос-
ті цих установ (у районах і містах), що зберігають майже шосту частину 
НАФ, працюють лише по 1–2 особи.

Розрізняють фізичний та інтелектуальний доступ до архівних доку-
ментів. Про порядок доступу та його умови архівні установи повідомля-
ють населення через засоби масової інформації, на сайтах державних ар-
хівів чи на відповідних сторінках сайтів місцевих держадміністрацій, на 
інформаційних стендах у приміщеннях архівних установ, у буклетах, ін-
ших інформаційних довідниках.

Фізичний доступ – це надання користувачеві безпосередньо копій чи 
оригіналів для їх вивчення, аналізу та, в разі потреби, копіювання. Такий 
доступ забезпечується переважно шляхом видавання документів до чи-
тальних залів чи секторів користування. Як виняток, переважно зі служ-
бовою метою чи для експонування на виставках документи також можуть 
видаватись у тимчасове користування за межами архівних установ.

До читальних залів звертаються приблизно до 0,1 відсотка громадян 
України дорослого віку, що можна визнати достатньо високим показни-
ком. Це особи, які мають певну базову підготовку для роботи з таким спе-
цифічним видом історичних джерел, як архівні документи, відповідний 
фах та освітній рівень (вища освіта, науковий ступінь).
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Так, у 2007 р. читальні зали державних архівів відвідало 23 512 ко рис-
ту вачів, у тому числі 731 іноземний дослідник, кількість відвіду вань тоді 
становила 84 298.

Кількість користувачів у читальних залах архівів кожного року зрос-
тає. Ще два роки тому їх було 21 235, з них іноземців – 448. Кількість 
відвідувань – 72 тис. 

Тематика досліджень за архівними документами є досить різноманіт-
ною. Останнім часом це  переважно питання землекористування, майно-
ві права, історія підприємств та установ, населених пунктів, історія на-
ціональних меншин та етнічних груп, релігійних конфесій та культових 
споруд, генеало гічні дослідження, історія національно-визвольних змагань, 
трагічні події Голо до мо ру 1932–1933 років, пе рей ме нування вулиць, роз-
виток місцевого самовря дування, динаміка соціально-економічного та 
культурного розвитку районів та міст, регіонів. 

На нормативному рівні питання фізичного доступу до архівних до-
кументів урегульовані Порядком користування документами НАФ, що 
нале жать державі, територіальним громадам. Остання його редакція за-
тверджена наказом Держкомархіву України від 24.11.2005 № 139 і заре-
єстрована в Міністерстві юстиції України 09.12.2005 зі змінами у липні 
2007 р. та червні 2008 р. 

Для вивчення в читальних залах і надання відповідей заявникам архі-
вами щороку зі сховищ видаються сотні тисяч справ: понад 100 тис. – у 
центральних, близько 100 тис. – у низових, районних і міських, ще біль-
ше – в обласній ланці архівів.

Щоб забезпечити надання необхідних користувачам документів архівні 
установи створюють, поповнюють та вдосконалюють довідковий апарат – 
систему різноманітних довідників про склад, зміст документів та місця їх 
зберігання. Власне, користування такими довідниками у машино писному, 
картковому, друкованому, електронному варіантах, а також у мережі Ін-
тернет і забезпечує інтелектуальний доступ до Національного архівного 
фонду як глобальної інформаційної системи.

На сьогодні в різних традиційних каталогах і довідкових картотеках у 
держархівах (систематичних, тематичних, географічних, іменних, інших) 
вміщено 22 млн. пошукових карток з посиланнями на справи та докумен-
ти і навіть на їх конкретні аркуші. На найінформативніші архівні фонди 
готуються фондові огляди (зараз складено 361 такий огляд) та тематичні 
огляди доку ментів того чи іншого архіву (392 огляди).

Підготовка довідників регулюється галузевою програмою “Архівні зі-
брання України”, яка діє з 2000 року і ставить за мету забезпечення кож-
ного державного архіву путівником нового покоління, анотованими реєст-
рами описів фондів, буклетами та іншою довідковою літературою. Вже 
видано путівники і довідники більшості центральних державних архівів та 
державних архівів областей, а також держархівів мм. Києва і Севастополя. 
Решта перебуває на завершальному етапі підготовки.

Проте головним шляхом відповіді на більшість сучасних суспільних 
викликів щодо доступу є інформатизація архівної справи. 
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Стрімко зростає кількість відвідувань веб-порталу архівної служби 
України: щомісячно фіксується не менш як 60 тис. візитів, під час яких 
робиться до 500 тис. запитів. Сумарний обсяг інформації, отриманої з пор-
талу, щомісячно в тисячу разів перевищує обсяг самого порталу, тобто 
фактично кожного місяця він повністю копіюється тисячу разів. 

Загалом, якщо проаналізувати архівний сегмент Інтернету, можна ви-
окремити три основні форми представлення в ньому архівних ресурсів: 
бази даних з пошуковим апаратом, електронні довідники різноманітних 
жанрів і видів, цифрові зображення документів. 

Однак, оцифровування писемної спадщини – це окрема і складна 
проб лема, вирішення якої потребує серйозного матеріального і фінансово-
го забезпечення. Найбільш перспективною і прийнятною для українських 
архівів формою є інформаційні системи у вигляді баз даних. 

Створювана в Держкомархіві згідно з Програмою інформатизації архів-
ної справи інформаційна система будується за модуль ним принципом, що 
відповідає багаторівневій концепції представлення архівних ресурсів. По 
трьох рівнях уже ведеться інтенсивна робота.

Перший рівень – верхній, інституційний. Сьогодні він представлений 
електронним довідником “Архівні установи України”, який містить відо-
мості про центральні, регіональні, галузеві архіви, архівні структури НАН 
України, наукових бібліотек і музеїв. У ньому систематично оновлюються 
облікові дані, анотації складу та змісту документів. Цей комплексний до-
відник вийшов друком 2005 року. Водночас на веб-порталі Держкомархіву 
з’явилася його електронна версія. Перший том охопив усі державні ар-
хіви системи Держкомархіву та галузеві державні архіви. Нині готується 
до друку другий том довідника, який включає інформацію про документи 
НАФ, що зберігаються в академічних та інших наукових бібліотечних зі-
браннях, а також у музейних колекціях. Ця “позаархівна” частина Націо-
нального архівного фонду, досі практично не введена до обігу і не охоп-
лена довідниками, стане рівноправною складовою загальнонаціональних 
інформа ційних ресурсів. Завершення роботи над другим томом заплано-
вано на нинішній рік.

Другий, пофондовий, рівень системи складає Національний фондовий 
каталог (близько 200 тис. архівних фондів). Програма інформатизації пе-
редбачає створення електронних версій фондових каталогів архівів з по-
дальшою їх інтеграцією в єдину базу з функціями віддаленого доступу. 
Система базується на основних облікових документах – аркушах фондів, 
узгоджена з міжнародним стандартом ISAD (D) і національним дескрип-
тивним стандартом і виконуватиме як облікові, так і пошукові функції. 

Третій, поглиблений, рівень представлятиме дані про такі довідники, 
як oписи справ (близько 600 тис. об’єктів). Підготовка анотованих реєстрів 
описів фондів (як у традиційному книжковому, так і в електронному виг-
ляді) – свого роду путівників нового покоління – також є одним із пріори-
тетних напрямків розвитку архівної справи.

На черзі, після завершення робіт з фондовими каталогами, – інтеграція 
до інформаційної системи тематичних каталогів державних архівів – по-
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над 1 млн. записів, що розкривають зміст майже 10 % фондів і колекцій 
НАФ на подокументному рівні. 

Важливою частиною веб-порталу Держкомархіву є Інтернет-виставки. 
На сьогодні на офіційному веб-порталі Держкомархіву функціонує 91 онлай-
нова виставка; понад 70 докумен тальних виставок розміщено на власних 
сайтах державних архівів та сайтах обласних державних адміністрацій у 
12-ти регіонах. 

Такі документальні виставки приурочено до Дня Соборності, Дня Пере-
моги, 65-річчя УПА, 75-ї річниці Голодомору 1932–1933 років в Україні, 
Дня Незалежності, 90-річчя утворення першого Уряду України, 90-річчя 
створення системи державних архівних установ, 90-річчя державної служ-
би, 12-ї річниці Конституції України, Дня партизанської слави, інших іс-
торичних дат та подій.

Поряд із цим державні архівні установи широко експонують докумен-
ти на традиційних архівних виставках. Загальна їх кількість у 2007 році 
становила 837.

Однією з ефективних форм забезпечення доступу до документів НАФ 
є публікація їхніх текстів чи зображень. Видавнича діяльність державних 
архівних установ упродовж останніх років спрямована на висвітлення ак-
туальних питань історії України, насамперед Голодомору 1932–1933 років, 
визвольних змагань, визначних пам’ятних дат7. Минулого року друком 
вийшли документальні видання цієї тематики, підготовлені держав ними 
архівами Вінницької, Одеської, Сумської та деяких інших областей8. Ак-
тивну видавничу діяльність розпочав Державний архів СБУ9, який видав 
друком черговий збірник документів з українсько-польської серії “Опера-
ція “СЕЙМ” та збірник “Розсекречена пам’ять”. 

Документи НАФ публікуються також у засобах масової інформації. У 
2007 р. за участю архівістів і з використанням архівних документів підго-
товлено 536 радіопередач, 369 телепередач, на сторінках друкованих ЗМІ 
вміщено 1629 документальних публікацій.

Ще одним видом доступу до архівних документів та використан-
ня їхньої інформації є виконання соціально-правових запитів громадян: 
підтверд жен ня фактів народження, смерті родичів, отримання заробітної 
плати, пільг, почесних звань, перебування на примусових роботах за кор-
доном під час Другої світової війни, участі у війнах та збройних конфлік-
тах, репресій, реабілітації тощо. Така діяльність архівів найвиразніше, най-
зрозуміліше та, мабуть, найширше демонструє їх гуманітарну місію10.

Останнім часом тематика соціально-правових запитів змінилася. 
На відміну від 2003–2006 рр. кількість запитів колишніх остарбайтерів, 
розкурку лених чи репресованих осіб (або їх нащадків) істотно зменшилася 
і відповідно становить 1 % і 2 % від загальної кількості запитів, що на-
дійшли до держархівів у 2007 р.

Продовжує зростати кількість запитів щодо підтвердження права 
власності на нерухоме майно (25 %), цивільного стану (народження, одру-
ження, національність, інше) (19 %). У зв’язку з надходженням на збері-
гання до державних архівів книг актів запису цивільного стану по 1933 рік 
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включно збільшується кількість звернень громадян до архівів щодо під-
твердження цих актів.

Показовим є значне зростання кількості тематичних запитів, загальний 
показник яких у 2007 р. збільшився на 27 % порівняно з 2006 р. і становив 
35 727 запитів, з яких 29 284 було виконано з позитивним результатом.

Основна тематика цих запитів є такою: підтвердження фактів виді-
лення земель них ділянок підприємствам та організаціям під будівництво 
об’єктів, введення їх в експлуатацію і передавання на баланс; оформлення 
права власності; зміни в адміністративно-територіальному устрої; реєстра-
ція, перейменування та реорганізація підприємств, установ та організацій; 
встановлення ювілейних дат установ та підприємств; історія їхньої діяль-
ності; історія релігійних громад; заснування населених пунктів. У зв’язку 
з розподілом нерухомого майна спостерігається тенденція збільшення за-
питів про встановлення майнових прав на землю та нерухоме майно.

Як розвиток ідеї доступу до архівної інформації на підставі конститу-
ційної норми про право особи на спростування недостовірної інформації 
про себе та членів своєї сім’ї (ст. 32) в Законі України “Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії незакон-
ному обігу архівних документів” прийнято таку безпрецедентну норму 
(враховуючи недотор каність документів НАФ): “У разі виявлення в ар-
хівних документах недостовірних відомостей про особу, будь-яка фізична 
особа має право вимагати від архівної установи долучення до цих доку-
ментів письмового обґрунтування спростування чи доповнення зазначе-
них відомостей”. Держком архівом підготовлено для державної реєстрації 
в Мін’юсті механізм реалізації цієї правової норми.

Безумовно, у цій багатоплановій, масштабній роботі архівів по забез-
печенню доступу до НАФ є невирішені питання, певні проблеми.

Найфундаментальнішою з цих проблем є поєднання завдання задово-
лення інтересу до історичних джерел наших сучасників із головною місією 
архівістів – забезпечити їх збереженість на якомога довший період. Шлях 
розв’язання цієї проблеми єдиний – максимально обмежити рух оригіна-
лів, видавати для користування лише копії (як, власне, і передбачає зако-
нодавство). Цей шлях є трудомістким і ресурсо витратним. 

Серед матеріальних проблем доступності документів НАФ – брак 
місць у читальних залах архівів, їх недостатня оснащеність комп’ютерною 
технікою з виходом до Інтернет-ресурсів НАФ.

Актуальними завданнями є більш активне напрацювання сучасних 
інформа ційно-пошукових засобів та ініціативне інформування. Цьому пе-
реш коджає передусім брак людських ресурсів. Кваліфіковані архівісти 
змушені витрачати значний бюджет робочого часу на виконання соціально-
правових запитів. У зв’язку з цим однією з проблем доступності архівних 
документів є їх неповна збереженість, причому не лише за давні роки, а, 
на жаль, у непооди ноких випадках, і документів недавнього минулого, зо-
крема документів з особового складу і, особливо, ліквідованих суб’єктів 
господа рювання, передусім недержавної власності.

Практика застосування законодавства в цій частині свідчить про необ-
хідність затвердження норми щодо ліцензування комерційної діяльності з 
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упорядкування та зберігання архівних документів, оскільки почастішали 
випадки, коли підприємці відкривають приватні архівні установи, збира-
ють туди за плату документи, потім оголошують себе банкрутами або вза-
галі зникають, залишаючи державі купу проблем.

Альтернативою такому шляху є програма створення органами міс-
цевого самоврядування трудових архівів. Для врегулювання засад їхньої 
діяльності Держкомархівом підготовлено пропозиції щодо внесення від-
повідних змін до Бюджетного кодексу та Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”. 

У цій роботі, безпосередньо пов’язаній із соціальним захистом гро-
мадян, перед архівістами постає чимало проблем. Зміни законодавства, 
як правило, не узгоджуються з Держкомархівом, і архіви залишаються 
непідго товленими до чергового сплеску запитів. Законодавці у своїх добрих 
пориваннях часом не враховують реальних можливостей документально-
го підтвердження через десятиліття якихось пільгоутворюючих подій. 
У державних архівах катастрофічно не вистачає працівників для довідкової 
роботи. Створення баз даних на документи з особового складу, перехід 
до комп’ютерного обліку запитів потребують коштів, кадрів і часу. До 
того ж, архівісти не мають бухгалтерських навичок, без яких неможливо 
зробити необхідні розрахунки і підготувати документи, як того вимага-
ють установи Пенсійного фонду України. Значний бюджет робочого часу 
останніми роками забирає організація зберігання виборчої документації. 

Слід визнати, що, у порівнянні з документами НАФ, доступ до яких 
загалом регламентовано Законом про НАФ, доступ до інших архівних до-
кументів (тимчасового зберігання) у правовому плані врегульовано значно 
гірше. Цю лакуну в законодавстві Держкомархів передбачає заповнити у 
законопроекті про архівну справу, робота над яким – у найближчих планах 
Комітету.

Окрім того, час від часу виникають суперечності між інтересом кон-
кретних осіб до конкретних документів та статусом цих документів щодо 
доступності. 

Ар хівісти тут стикаються з непростими питаннями дотримання балансу 
прав: права на знання правди і права на збереження таємниці особистого 
життя, захист персональних даних, інших захищених Конституцією прав. 
Розплив частість та певні протиріччя в законо давстві перетворюють архівіс-
тів на заручників у випадках зіткнення інтересів різних сторін.

Відповідно до вимог законодавства співробітники держархівів не мо-
жуть самостійно приймати рішення щодо зниження або скасування грифів 
секретності матеріальних носіїв інформації. Це є компетенцією не архівів, 
а установ, які передали документи на зберігання, тобто установ-фондоутво-
рювачів.

Разом із фахівцями установ-фондоутворювачів експертні комісії держ-
архівів переглядають документи НАФ, проводять всебічну оцінку інфор-
мації, яка міститься в них, та приймають рішення щодо зниження або ска-
сування грифів обмеження доступів. Працівники держархівів проводять 
попередню роботу: надсилання запитів до установ-фондоутворювачів; 
перегляд документів та складання переліків; визначення правонаступни-
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ків та сфери діяльності, до якої належить інформація, що міститься в до-
кументах. Саме ця технічна робота потребує багато часу, оскільки жоден 
державний архів не забезпечений атестованою комп’ютерною технікою 
для опрацювання інформації з обме женим доступом.

Додатковим ускладненням є те, що нерідко установи, які виступали в 
ролі  фондоутворювачів, нині вже перестали існувати, у цьому разі необ-
хідно, визначивши сферу діяльності, до якої належить інформація, що міс-
титься в документах (оборона, охорона правопорядку, зовнішні відносини, 
наука та техніка тощо), залучати до цієї роботи відповідних фахівців та 
направляти матеріали до державних експертів з питань таємниць (за ком-
петенцією). Логічним було б також надання повноважень такого експерта 
Голові Держкомархіву.

У відлагодженні чітких механізмів забезпечення прав на доступ до 
архівної інформації певні надії архівісти покладають на майбутній закон 
“Про доступ до інформації”, проект якого за дорученням уряду десять 
цент ральних органів виконавчої влади мають розробити до грудня ниніш-
нього року.

час від часу робляться спроби вилучити з Національного архівного 
фонду окремі категорії документів і, відповідно, змінити режим доступу 
до них шляхом довільного тлумачення Закону про НАФ або внесення до 
законодавства змін, що звужують поняття Національного архівного фонду. 
Останнім прикладом таких зазіхань є проект змін до Закону України “Про 
бібліотеки і бібліотечну справу”, яким, серед іншого, з чинного Закону 
вилучається норма про те, що архівні документи, зібрані в бібліотеці, вхо-
дять до складу Національного архівного фонду України (ст. 16). Це – не-
безпечна тенденція, і необхідно пильно відстежувати всі подібні зазіхання 
на цілісність Національ ного архівного фонду.

Можна по-різному оцінювати діяльність архівних установ з організації 
доступу до документів НАФ. Переважна частина показників з року в рік 
неухильно збільшується. Це свідчить як про зростаючий попит суспіль-
ства на ретроспективну документну інформацію, так і діяльність архівістів 
щодо задоволенення цього попиту. Очевидно, що з різних причин архівна 
галузь ще не сповна відповідає на ці суспільні потреби.

При визначенні ефективності законодавства, яке регулює питання дос-
тупу до НАФ, певною оцінкою тут може бути, серед іншого, відсутність 
випадків (а, відповідно, і причин для цього) судового оскарження дій ар-
хівістів щодо перешкоджання в доступі, а також те, що скарги до адміні-
страції архівів та Держкомархіву з цих питань – лише незначна частка від 
величезного обсягу звернень громадян за архівною інформацією.
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Novokhats’kyi K.
Providing Access to Documents of the National Archival Fond

of Ukraine and Use of Archival Information

The article covers the legal grounds with respect to providing physical and intellec-
tual access to the documents of the National Archival Fond as one of the key objectives 
of Ukraine’s archival institutions. The publication includes the main recent quantitative 
indicators of their activities respecting archival information use. The author also exam-
ines certain problem issues.
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теОретичНі асПекти ДжерелОЗНавства
у НаукОвій сПаДщиНі мирОНа кОрДуБи

Джерелознавство як окрема ділянка історичних знань формувалося в 
Україні у другій половині XIX ст. Це пов’язано із заснуванням Археогра-
фічної комісії та діяльністю вчених-істориків університету св. Володими-
ра у Києві В. Антоновича, М. Іванишева, О. Лазаревського, І. Каманіна 
та ін. У Галичині розвиток історичного джерелознавства пов’язаний з ді-
яльністю Д. Зубрицького, І. Вагилевича, С. Шараневича і, найбільшою мі-
рою, М. Грушевського. Як засновник наукової історичної школи у Львові, 
він пропагував серед своїх учнів індуктивний метод історичного пізнан-
ня, вимагаючи від них рухатися вперед від одиничного до загального, від 
часткового до цілого. Учений сформулював такі основні вимоги: тільки 
на групах твердо встановлених фактів виводити загальні висновки, які б 
піддавалися критичній перевірці; нічого не сприймати на віру, перевіряти 
факти, а до джерел ставитися з обережним скептицизмом; аналізувати і 
порівнювати їх, вишукуючи зерно правди1. М. Грушевський приділяв осо-
бливу увагу виданням джерел до історії України. Результатом його кро-
піткої праці стало серійне видання “Жерела до історії України-Руси”. З 
метою вивчення іноземних архівів він скеровував своїх учнів до Відня, 
Кракова, Москви, Бухареста. 

Історик Мирон Кордуба (1876–1947) чи не найпершим з українських 
учених долучився до вивчення питань теорії джерелознавства. Між тим, 
його зацікавлення в даному напрямку та праці з цієї проблематики і до 
сьогодні залишаються невідомими. Саме Михайло Грушевський заклав у 
Мирона Кордуби повагу до архівних документів. Завдяки своєму вчителе-
ві історик набув великого досвіду роботи в архівах, суттєво прислужився 
українському джерелознавству. 

Мирон Кордуба народився 2 березня 1876 р. у с. Острів поблизу Тер-
нополя в сім’ї священика. Навчався у Тернопільській, а потім Львівській 
гімназіях. Вищу освіту здобував на філософському факультеті Львівського 
(1893–1895) та Віденського (1895–1898) університетів. У 1898 р. М. Кор-
дубі присвоєно науковий ступінь доктора філософії Віденського універси-
тету.

Наприкінці 1900 р. учений залишив Відень і оселився в чернівцях, 
де викладав історію та географію у другій державній гімназії. Протягом 
1919–1928 рр. учителював у Львівській академічній гімназії. Паралельно 
протягом 1922–1925 рр. очолював філософський факультет Українського 
таємного університету у Львові. На початку 1929 р. йому було запропо-
новано посаду надзвичайного професора Варшавського університету. Від 
цього часу і до початку Другої світової війни М. Кордуба викладав там іс-
торію України. Під час німецької окупації М. Кордуба, позбавлений засо-
бів для існування, був змушений повернутися до Львова. Історик спочатку 

© Уляна Великопольська, 2008 



СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ 85

оселився у Холмі, де вчителював у міс-
цевій гімназії, а в грудні 1941 р. переїхав 
до Львова, де працював у другій, а зго-
дом першій академічних гімназіях. Після 
звільнення міста від окупації М. Кордубу 
запросили на роботу до Львівського уні-
верситету. Його призначили виконуючим 
обов’язки професора історії України, а з 
вересня 1945 р. – завідувачем кафедри 
південних і західних слов’ян. 

Заслуги М. Кордуби як ученого були 
належно оцінені українською і зарубіж-
ною науковою громадськістю. У 1903 р. 
він став дійсним членом НТШ, пізніше 
його було обрано членом багатьох інших 
українських та зарубіжних наукових то-
вариств. Неодноразово брав участь у між-
народних конференціях.

Як учений М. Кордуба заявив про 
себе досить рано. Його перші наукові праці були опубліковані ще за часів 
студентства. Бібліографія наукових праць налічує близько 450-ти позицій. 
Центральною проблемою наукових досліджень ученого, за його власним 
визнанням, була історія України доби середньовіччя, але вагомий пласт 
наукової роботи становлять також: укладена бібліографія історії України, 
рецензійно – критична спадщина, праці з ономастики, історичної геогра-
фії, ціла серія статей про видатних українських діячів, праці з теоретичної 
історії, джерелознавства, розвитку шкільництва на Буковині, виникнення 
та формування української нації. 

На межі ХІХ–ХХ ст. вплив позитивістської історіографії, яка базу-
валася на визнанні пріоритету джерела в історичному дослідженні, був 
визначальним для всієї Європи, в тому числі для України. У рукописній 
праці “Методольогія історії”2 М. Кордуби питанням евристики (у автор-
ському тексті – гевристика) присвячено першу частину. Дані виклади були 
розмножені за допомогою склографа у 1922 р. На сьогодні відомий лише 
один примірник, що зберігається у Львівській науковій бібліотеці імені 
В. Стефаника НАН України. 

Як відомо, джерелознавство виконує дві основні функції: евристичну 
(пошук, огляд, класифікація окремих видів і груп джерел) – власне, саме 
ці питання висвітлював М. Кордуба у своєму навчальному посібнику “Ме-
тодольогія історії”, та методико-аналітичну, що включає критику джерел, 
їх аналіз, розробку методів здобуття інформації, встановлення її достовір-
ності. Центральне місце посідають тут питання походження джерел, істо-
рія їх створення, авторство. М. Кордуба не оминув увагою й цих питань. 
У праці “Розмежування і поділ історичного предмету”, яка збереглась у 
рукописному варіанті, ґрунтовно досліджено проблеми аналізу та критики 
історичних джерел.

Проте, вчений цікавився не лише теоретичним джерелознавством. 
Свідчення цього – його лекційний курс з джерел до історії України3, де 

Мирон Кордуба
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він детально проаналізував їх, виділивши такі періоди: первісна доба, кня-
зівська доба, доба литовсько-руська, козацька та нова доба4. 

М. Кордубу цікавили також види джерел під кутом зору всесвітнього 
історичного розвитку. Спробуємо простежити, як він пояснював проблему 
функціонування історичного джерела у мислительських горизонтах різних 
епох. Так, за стародавніх часів, на думку історика, існував єдиний вид дже-
рел – переказ у формі оповіді або пісні5. За доби Середньовіччя джерело 
набувало фундаменталізму, оскільки символізувало першопочаток. Домі-
нуючим історичним джерелом могло бути лише писемне джерело, оскільки 
для тих часів характерний культ писаного світу, віра в існування складеної 
зі знаків природи писемності6. М. Кордуба підкреслював, що повсюдно 
“користувались записками і замітками, відтак деколи втягали між джерела 
ще й написи та грамоти, поза це не виходив ніхто з істориків”7. В епоху 
Відродження було започатковано збирання, колекціонування і системати-
зацію пам’яток духовної культури предків. Проте, як зазначав М. Кордуба, 
історичні джерела в основному залишались недоступними для вивчення, 
оскільки були розкидані по численних приватних бібліотеках та архівах. 

Важливим нововведенням гуманістів стало запровадження історичної 
критики. Вона була породжена потребою відновлення спотворених текстів 
античних авторів, а також недовірою до літератури всієї попередньої епо-
хи, яку вони називали часом “готичного варварства”8. Гуманісти змінили 
ставлення до джерела-документа, висунувши гасло ad fontes (до джерел). 
Вони вимагали ознайомлення з оригіналом, не довіряли усним переказам, 
концентрували увагу на писаних джерелах9. М. Кордуба зауважував, що 
пристрасть до збирання документів мали не лише вчені, духовні особи, а 
й приватні колекціонери. Вдаючись до різних методів (навіть крадіжок), 
вони створювали так звані “наукові кабінети”10. Позитивним фактом іс-
торик уважав підтримку і продовження “антикварного напряму” монархіч-
ними династіями. Перевагу цих колекцій М. Кордуба вбачав у тому, що їх 
не продавали і не ліквідовували по смерті власника, а, навпаки, постійно 
розширювали. 

Учений, зокрема, наголошував на тому, що ренесансна наука збагати-
лася зовнішньою критикою історичного джерела, що, у свою чергу, дало 
змогу зробити значний крок на шляху до вивчення минулого. 

По-іншому склалася ситуація в епоху раціоналізму: підставою для 
знань про історію було вже не джерело, а саме раціональне мислення 
як сукупність логічних мислительських операцій, спрямованих на моде-
лювання історії11. Джерело повністю підпорядковувалося завданням іс-
торіописання, і, лише будучи прив’язаним до історичних оповідей, воно 
з’являлося в культурологічному контексті епохи12. На думку київської до-
слідниці О. Ковальчук, за доби Просвітництва історичне джерело постає 
як щось невпорядковане, хаотичне, таке, що містить багато несуттєвого. 
Щоб стати підставою для знання, цей матеріал мав бути “пропущений” 
через комплекс раціоналістичних методик13. Особливістю доби Просвітни-
цтва, вважав М. Кордуба, було віднесення до історичних джерел речових 
пам’яток, предметів мистецтва і культури, переказів очевидців. Історик 
писав: “Стали всесторонньо використовувати написи і грамоти, між істо-
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ричні жерела попали монети, різні продукти мистецтва, рахункові записи, 
мова, звичаї, релігійні вірування”14. Учений відзначав, що в цю епоху як 
історичні джерела використовували карти, генеалогічні таблиці, що, без-
перечно, є результатом упорядкування та осмислення. Для цієї доби ціка-
вий не стільки наратив, обтяжений подробицями і деталями, скільки на-
ратив – результат абстрактного мислення, переосмислення15.

Розмірковуючи над питанням централізації архівів, М. Кордуба, не 
знайшовши відповіді, пише: “на се питання важко відповісти”16. Він ствер-
джував, що централізація архівів, бібліотек, музеїв неабияк спростила б 
працю дослідника, зокрема завдяки існуванню загальних інвентарних опи-
сів. А, оскільки їх на той час практично ще не було, це спонукало історика 
до невтішного висновку: “до сього ще далеко”17.

Спостерігаючи за роботою істориків-початківців, учений констатував: 
“Початкуючі марнують енергію та час, забираються до цієї роботи повіль-
но, з трудом, марнують час на пошукування там, де не можуть нічого по-
трібного найти для себе, а залишають на боці важливі для даної справи 
інвентарі”18. Така ситуація спонукала історика до роздумів, як допомогти 
молодим дослідникам та як зробити евристику простішою загалом. Про-
блема пошуку джерел стояла гостро не лише для молодих адептів істо-
ричної науки. Опираючись на власну практику, М. Кордуба наголошував: 
“Повсякчасний досвід показує, що першеньство тих безмежно утяжливих 
пошукувань... часто відлякує навіть фахівців від історичних дослідів”19. На 
його думку, вчений постає перед альтернативою: писати працю правдопо-
дібно, але на підставі неповної джерельної бази, або займатися пошуками, 
часто безрезультатно, та гаяти час. Тому М. Кордуба рекомендував, осо-
бливо дослідникам-початківцям, користуватися бібліографічними видан-
нями, при цьому оптимістично наголошував, що “недостача теперішніх 
засобів гевристики не є нічим конечним, не є лихом, котрого не можна 
усунути”20. Він вважав, що “евристична робота” розвивається у двох на-
прямках: 1) щорічне збільшення описових каталогів архівів та бібліотек; 
2) пропаганда та проведення пошукової роботи історичних джерел пра-
цівниками наукових товариств, серед яких М. Кордуба виділив діяльність 
німецького товариства “Monumenta Germaniae historia”, що активно від-
шукувало писемні джерела з історії Німеччини. Він також залишався пере-
конаним, що у випадку правильно методично організованої інвентариза-
ційної роботи архівів і бібліотек та залучення кваліфікованих спеціалістів 
можна швидко провести цю роботу. 

Центральне місце серед теоретичних проблем джерелознавства по-
сідає теорія самого історичного джерела. Вона охоплює визначення по-
няття джерела, з’ясування його природи та сутності. З приводу дефініції 
історичного джерела М. Кордуба підкреслював, що єдиної думки щодо 
цього не існує21. На це вказували також російські історики М. Карєєв та 
О. Лаппо-Данилевський. Так, М. Карєєв зазначав, що “навіть у джерело-
знавчій термінології як історики, так й історицисти суттєво розходяться у 
поглядах”22, а Лаппо-Данилевський, аналізуючи існуючі визначення істо-
ричного джерела, додавав, що всі вони не зовсім правильні23. М. Кордуба 
навів визначення відомих науковців. Зокрема, він цитував Ш. Ланглуа та 
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Ш. Сеньобоса, які вважали, що історичні джерела – це “сліди людської 
думки і діл, оставлені давніми поколіннями”24. На думку М. Кордуби, таке 
трактування є недосконалим і неповним, оскільки думку й діло не варто 
ставити на один щабель25. Також незрозумілим для вченого залишалося 
поняття “сліду” в даному контексті. Він зауважував: “Відтак і питання 
про “слід” не ясне, думки і діла, котрі оставляють “слід” в думаючім і ді-
лаючім суб’єктивні, можуть бути недоступні для сприйняття історика”26. 
Продовжуючи міркування, вчений додавав, що “не кожний “слід” думки 
або ділання людини можна назвати історичним джерелом, а лишень та-
кий, котрий потрібний для відтворення факту, історичне значіння якого 
або припускається, або вже основане”27. Отже, історик був переконаним, 
що думки і дії, що залишають після себе “сліди” у діючому чи мислячому 
суб’єкті, можуть бути недоступними для сприйняття історика.

Не зовсім задовольняла М. Кордубу й дефініція історичного джерела, 
запропонована Е. Бернгеймом, в якій джерела розглядались як “висліди 
людської діяльності, котрі або вже з гори призначені до пізнання і доказу 
історичних фактів, або особливо до цього надаються, завдяки свому існу-
ванню, повстанню та іншим обставинам”28. Вказуючи на недоліки такого 
підходу, вчений стверджував, що результати суспільної діяльності, якщо 
їх тлумачити як психічні прояви людини, можуть залишатися недоступ-
ними для дослідника, бо, щоб стати джерелами, вони повинні бути реа-
лізовані. Загалом, підсумовував М. Кордуба, “ся дефініція переладована 
додатковими поняттями, значіння котрих доволі темні”29.

Учений проаналізував також визначення історичного джерела, запро-
поноване М. Гандельсманом, і дійшов висновку, що він “переповідує ли-
шень дефініцію Лянглуа і Сеньобоса”30. 

Вдалішою М. Кордуба визнав дефініцію О. Лаппо-Данилевського, 
згідно з якою історичне джерело – це “кождий реальний предмет (об’єкт), 
котрий ми розуміємо не із-за нього самого, а для того, щоби здобути знан-
ня про другий предмет (об’єкт)”31. Російський історик трактував джерело 
як реалізований продукт людської психіки. Що суттєво – на той час це був 
якісно новий підхід до оцінки джерел.

Помітно, що М. Кордуба звернув увагу на два основні напрямки у 
трактуванні поняття історичного джерела. Перший – позитивістський, “що 
розглядає джерела як “речі”, що містять готові або напівготові факти, ко-
трі необхідно збирати та вивчати”. Другий напрямок – неокантіанський, 
він “розглядає джерело, як продукт індивідуальної людської психіки. Його 
прихильники на перше місце висувають інтуїцію історика у тлумаченні 
фактів, зафіксованих у джерелі”32. Зрештою, М. Кордуба дав власне тлу-
мачення історичного джерела, яке, на його думку, становить “реалізова-
ний продукт людської психіки, пригожий для розсліду фактів з історичним 
значінням”33. Утім, видається, що таке трактування історичного джерела є 
дещо звуженим, оскільки відображає, радше, внутрішній, душевний стан 
людини, тоді як історичні джерела є продуктом її практичної діяльності. 
Сучасне джерелознавство розглядає історичне джерело як носія історичної 
інформації, що виник у процесі розвитку природи і людини й відбиває той 
чи інший бік людської діяльності34. 
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Однією з основних проблем теоретичного джерелознавства є класифі-
кація джерел. М. Кордуба у праці “Методольогія історії” під заголовком 
“Систематика” зробив спробу розглянути питання диференціації історич-
них джерел і поділу їх на класи, а також різноманітні підходи, які при цьо-
му застосовувались. Історик констатував, що існує кілька варіантів класи-
фікації джерел, але при цьому наголошував, що “за найбільше загальну 
підставу до поділу джерел можна пізнати їхню вартість для історичного 
пізнання”35, оскільки, на думку вченого, основне завдання джерелознав-
ства полягає у перевірці існування факту, почерпнутого з досліджуваного 
джерела. 

Із систематизації джерел, запропонованої М. Кордубою, помітно, що 
неабиякий вплив на нього мала класифікація, якої дотримувалися Е. Берн-
гейм і О. Лаппо-Данилевський. Немає сумнівів, що праці німецького 
і російського істориків були в основному сприйняті М. Кордубою. Про 
це свідчить запис у його, на жаль, неопублікованому щоденнику: “попри 
Бернгейма, прорубувався крізь незвичайно несправно написаний підручник 
Лаппо-Данилевського і дещо читав”36. Варто додати, що сучасні історики 
також скаржаться на складність написання, а інколи – й нерозуміння тек-
сту підручника О. Лаппо-Данилевського. Зокрема, А. Малінов зауважує, 
що “Методологія історії” О. Лаппо-Данилевського залишає після себе по-
двійне враження. Деколи вона видається стомлюючою компіляцією через 
величезну кількість посилань, що заглушують авторський голос, а разом 
з тим, – і його думки, а інколи сприймається як езотеричний текст, що 
вводить у довгі методологічні медитації37.

Концепція Е. Бернгейма була позитивно сприйнята не лише М. Кор-
дубою, а й багатьма іншими істориками. Так, вона була покладена в осно-
ву класифікації історичних джерел В. Іконниковим, В. Ключевським, а 
найбільш повне її застосування, але з певними змінами, спостерігаємо в 
працях М. Карєєва та О. Лаппо-Данилевського38. Щодо емпіричного по-
ділу історичних джерел Е. Бернгейма на залишки (überreste) та перекази 
(tradition) доцільно зауважити, що цей поділ був особливо характерним 
для світової історіографії на зламі XIX–XX ст., хоча з’явився раніше. Ця 
класифікація джерел випливає з особливостей самого історичного пізнан-
ня, його методу, об’єкта і предмета. Так, джерело, назване переказом, ста-
новить “перероблення” спостережень і спогадів у розповідь або переказ, 
передавання якого може бути усним чи писемним, у живопису чи скуль-
птурі. На думку М. Кордуби, історичний переказ – це джерело, створе-
не з метою передавання майбутнім поколінням знання про минулі події. 
При цьому вчений висловив своє ставлення до класифікації історичних 
переказів, застосованої Е. Бернгеймом, зазначивши, що він поділяв їх на 
усні, писемні та образотворчі. Оскільки М. Кордуба цю схему запозичив у 
Бернгейма, стисло зупинимося на його класифікації історичних переказів. 

Перший вид джерел – це перекази, які, у свою чергу, поділяються на  
усні, писемні, традиції у зображеннях. До усних він відносив пісні, оповіді, 
саги, легенди, анекдоти, приказки, крилаті вислови, до писемних – історич-
ні написи, генеалогічні таблиці, біографії, мемуари. Традиція у зображен-
нях – це портрети, плани, герби, географічні карти. 



СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ90

Другий вид джерел – залишки старовини, які часто є безпосередніми 
результатами самих подій. На думку М. Кордуби, залишки – це матеріа-
ли, що дійшли до нас безпосередньо із минулих часів, тобто виникли без 
будь-якого наміру зберегти пам’ять про давні події (наприклад, фізичні 
рештки людей і тварин, предмети виробництва, звичаї, ділова документа-
ція, листування). Інакше кажучи, залишки є німими, і відомості ми з них 
одержуємо лише на підставі висновків про ті події, які їх спричинили та 
створили. Е. Бернгейм пропонував розрізняти два види цих джерел: 1) за-
лишки, які є мимовільними пережитками людської діяльності, створені без 
будь-яких намірів залишити спомин і без всякої гадки про майбутній світ; 
2) залишки, створені з розрахунком зберегти спомини про факти.

У своїх міркуваннях про залишки старовини М. Кордуба опирався на 
висновки О. Лаппо-Данилевського. Зокрема, він зауважував, що залишок 
можна трактувати як безпосередній результат тієї діяльності людини, яку 
історик повинен брати до уваги при відтворенні історичної дійсності. З 
цього приводу М. Кордуба розмірковував так: “чим більше останок може 
дати історикові безпосереднє знання про факт, тим більше значення воно 
має для нього”39. Він поділяв думку Лаппо-Данилевського про те, що за-
лишки культури розподіляються на три групи, а саме: репродукції, пере-
житки, твори культури. Зупинимося на їх розгляді детальніше. 

М. Кордуба вважав, що репродукції – це ті залишки культури, які за 
допомогою людей можуть відтворюватися, повторюватися, які до цього 
часу не втратили свого значення. До репродукцій культури вчений відно-
сив мову, звичаї та обряди, яких ще дотримуються. На думку М. Кордуби, 
цілком очевидно, що саме репродукції культури можуть дати історикові 
найбезпосередніші знання про обставини, які спричинили факт. Мова як 
репродукція культури є одним із безпосередніх результатів психофізич-
ної діяльності людини, оскільки вона може відтворюватися цілими по-
коліннями40. Як стверджував М. Кордуба, мова цілої групи споріднених 
народів або мова кожного народу визначається великою стійкістю, у мові 
будь-якого народу можна відшукати багато застарілих слів та висловів, 
які все ж таки можна відтворити. Тому вони також є репродукціями куль-
тури, і на їх основі можна, як стверджував учений, “судити про культуру 
давніх поколінь”41. Проблеми “психології мови” також цікавили історика. 
Він констатував, що “вона [мова] намагається з’ясувати особливості пси-
хологічного складу, а се може мати дуже важливе значення для вияснення 
її історії”42. З огляду на те, що велика кількість слів протягом тривалого 
часу залишалася незмінною як щодо звукової форми, так і щодо значен-
ня, то в такий спосіб “кожен може легко давнішу форму відрізнити від 
теперішньої”43. Принагідно вчений наводить як приклад українців, які зде-
більшого розуміють староукраїнську і навіть церковнослов’янську мови. 

Окрім мови, репродукціями культури можуть бути традиції, повір’я, 
звичаї, які ще існують на час дослідження. М. Кордуба закликав до їх ви-
вчення, щоб з’ясувати значення в минулому. При цьому є очевидним, що 
в багатьох випадках історик, по суті, не має репродукцій культури для 
дослідження, оскільки з плином часу вони перетворюються на пережитки 
або й зовсім зникають.
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За визначенням ученого, пережиток – це залишки культури, які “за-
ховують ще деякі сліди давнього життя також ще і в тій добі культурного 
розвою, з котрого вони вже давно не находяться в повній гармонії”44. Як 
пережитки культури він розглядав різні обряди, норми, звичаї, яких уже не 
дотримуються, але які збереглись у пам’яті. Учений навів як приклад яви-
ще існування літолятрії в Західній Європі у період раннього середньовіччя. 
М. Кордуба зауважував, що, незважаючи на запровадження християнства, 
поклоніння кам’яним ідолам не зникло. Безперечно, це непокоїло духовен-
ство, оскільки суперечило християнському світогляду, тому воно активно 
виступало проти літолятрії. Отже, явище “почитання каміння” М. Кордуба 
розглядав як пережиток, оскільки на його підставі історик може зробити 
висновки про язичницькі вірування попередніх поколінь. До пережитків 
учений відносив також різні ігри, звичаї, обряди (наприклад, весільний 
звичай викрадення нареченої). На думку історика, у деяких випадках по-
няття пережитку наближується до поняття символу (звичай приносити в 
жертву звірят, зроблених із тіста, замість самих звірят).

Твори культури – це третя група, яку М. Кордуба виділив із залиш-
ків. Відтак, під ними він розумів здобутки культури минулого, які “не ма-
ють здатності відтворюватися чи повторюватися, хоча очевидно, що з них 
можна фабрикувати копії, твори культури збереглися, але як такі продукти 
культури, котрі самі по собі не живуть, не розвиваються, але можуть мати 
вплив на наступні покоління”45. До цієї групи джерел М. Кордуба відносив 
предмети старовини, літературні твори. Учений зазначав: “історик, власти-
во беручи річ, не знає, безпосередньо, яку мету мав її творець, як він її ро-
бив, але лише здогадується про її призначення”46. Повісті, романи, поезію, 
драматичні твори – все це історик відносив до залишків з характерними 
ознаками творів культури. На його думку, кожен літературний твір – це за-
лишки, на підставі яких можна судити про ідеї, смаки, настрої автора, його 
наміри та ідеали. Разом з тим, М. Кордуба застерігав, що літературний твір 
може мати велике значення для дослідження історії людської психіки, на-
строїв у певний період, але при цьому не мати цінності як історичний пе-
реказ, для реконструкції того факту, про який іде мова в даному випадку. 
Окрім того, історик вважав творами культури ділові листи, канцелярські 
акти, нотаріальні книги.

Поділ джерел на залишки та перекази має умовний характер, оскільки 
обидві ці групи є носіями первинної інформації про події та їх відобра-
ження у свідомості й пам’яті людей. М. Кордуба наголошував, що “сей 
поділ, переведений з теоретично пізнавчої точки погляду і що він допускає 
спромогу досліджувати дане джерело або як останок, або як переказ”47. У 
кожному випадку історик повинен з’ясувати, стосовно яких конкретних 
явищ, подій джерело виступає як залишок, а до яких – як переказ48. На 
думку Г. Швецової-Водки, не можна повністю відхиляти поділу історич-
них джерел на залишки і перекази через відносність приналежності дже-
рела до залишків або переказів. Цей поділ має значення для кожного кон-
кретного історичного дослідження, а отже, – зберігає своє методологічне 
значення49.

Учений вирізнив і охарактеризував також інші напрямки системати-
зації історичних джерел. Зокрема, він детально зупинився на класифікації 
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О. Лаппо-Данилевського, який поділяв джерела на такі, що “зображають 
факти”, і такі, що “позначають факти”. Спробуємо з’ясувати, як до цього 
ставився М. Кордуба.

Український учений вважав, що при сприйнятті джерела, матеріальна 
форма якого відображає факт у його залишках (наприклад, у кольорах чи 
звуках), історик зазнає вражень, однорідних з тими, якщо б він сприймав 
сам факт, а не лише джерело. Отже, у тлумаченні вченого, це – “джерела, 
що зображують факт”. “Джерела, що позначають факт”, у його розумін-
ні, – це джерела, при дослідженні яких історик не має можливості сприй-
няти збережений образ даного факту. Лише за допомогою будь-яких знаків 
(здебільшого писемних), що символізують минулий факт у матеріальній 
формі, історик змушений конструювати образ того факту для подальшого 
його вивчення50.

Пропоноване М. Кордубою групування джерел, де за основу взято 
критерій їх наближеності до подій та фактів, змушує зупинитися на про-
блемі історичного факту загалом. Серед теоретичних проблем історичної 
науки визначення “історичного факту” посідає одне із центральних місць, 
оскільки  безпосередньо пов’язане з проблемою достовірності історичних 
знань у цілому51. По-перше, факт – це реальне явище, подія, це те, що від-
бувалося в житті. Як зазначає А. Санцевич, фактом ще прийнято називати 
відбиток якихось елементів дійсності у людській свідомості52. Наведені 
твердження свідчать, що у першому випадку факт – це подія, а в друго-
му – форма наукового пізнання. На недостатність диференціації терміна 
“історичний факт” вказував М. Барг, який пропонував розрізняти поняття 
“історичний факт” як факт історії та “науково-історичний факт” як пові-
домлення з джерела, що пройшло науковий аналіз істориком і тому стало 
фактом53.

У зв’язку із зазначеним варто знову звернутися до теоретичної спадщи-
ни О. Лаппо-Данилевського, зокрема до його інтерпретації факту, оскільки 
вона була одним із чинників, під впливом якого формувалося розуміння 
суті історичного факту М. Кордубою. Згідно з російським ученим, під тер-
міном “історичний факт” переважно розуміється вплив свідомості даної 
індивідуальності на середовище, передовсім – на суспільне середовище. У 
його системі основою історичної побудови постають причинно-наслідкові 
елементи факту. Комбінуючи елементи і групуючи факти, історик здій-
снює історичну побудову54. Зрозумілий пізнанню фрагмент історичної 
реальності – історичний факт, як правило, не виступає предметом безпо-
середнього спостереження і подається лише через джерело, яке, у свою 
чергу, потребує перевірки на істинність55. М. Кордуба усвідомлював усю 
складність історичного факту, який можна розглядати з різних боків. Факт 
повертається до дослідника різними своїми гранями, залежно від підходу 
до нього, від цілей історика та його поглядів. Жоден історичний факт не 
існує сам по собі, а є частиною ширшої системи. Іншими словами, поза 
межами цієї системи факти не існують, а розпорошуються56. Вилучення 
окремих фактів з контексту об’єктивної дійсності – складна справа. Нерід-
ко це може призвести до неправильного розуміння події, факт може втра-
тити свій сенс. М. Кордуба не акцентував увагу на питанні “історичного 
факту”, а торкався його принагідно у контексті класифікації джерел. 
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Український історик, як і його російський попередник О. Лаппо-
Данилевський, уважав, що джерела, – і ті, що “зображують факт”, і ті, 
що “позначають факт” – можуть перехрещуватися з поділом джерел на 
залишки та перекази. 

Виходячи із цих загальних спостережень щодо поділу джерел, запро-
понованого М. Кордубою, варто додати, що сучасні джерелознавці ствер-
джують: “як критерій типологічної класифікації джерел історичного похо-
дження береться “явище”, тобто їх форма, зовнішні властивості й ознаки 
джерела, доступні для первинного сприйняття”. Для цієї класифікаційної 
схеми важливу роль відіграють знакові системи, зокрема такі її елементи, 
як предмет, зображення, слово, звук. За цією схемою вирізняють шість 
типів: речові, словесні (вербальні), зображувальні, звукові, поведінкові, 
конвенціальні джерела57.

Багато уваги у своїх працях М. Кордуба приділяв питанням критики 
та аналізу історичних джерел. Безперечно, позитивісти зуміли довести 
техніку критики та методику виявлення фальсифікатів і недостовірних 
свідчень до досконалості58. Ш. В. Ланглуа та Ш. Сеньобос писали про істо-
риків, які нехтують аналізом джерел, що “основною причиною природної 
легковажності слугує лінь. Значно зручніше повірити, аніж розбиратися, 
визнати, ніж критикувати, накопичувати документи, ніж досліджувати. 
Не критикувати джерела, на їх думку, приємніше, ніж критикувати, тому 
що, критикуючи, історик жертвує ними, а приносити в жертву документ, 
тому, хто його виявив, дуже складно”59. Подібно до французьких учених, 
М. Кордуба також обурювався істориками, які, за його словами, ігнорують 
критику джерел. У листі до свого вчителя М. Грушевського він називав 
М. Костомарова та Л. Кубалю “безкритичними істориками”, для яких кри-
тики джерел не існувало (лист від 30.08.1927 р.)60.

У будь-якому випадку історик мусить бути послідовним у критичному 
підході до джерел. Ділячись досвідом, М. Кордуба зауважував, що джере-
ло не можна досліджувати відокремлено від тієї історичної реальності, в 
якій воно виникло. На кожному джерелі лежить відбиток того часу, тієї 
епохи, коли його створено. Історик мусить володіти певною здатністю пе-
реноситись уявою в інші місця й країни, гіпотетично зміщуватися в інший 
час. Епоха, яку він вивчає, стає його сьогоденням, центром його часової 
перспективи. Одна й та ж людина, за різних обставин, може створити до-
кументи чи твори, які відрізняються один від одного не тільки формою, а 
й оцінками. М. Кордуба звернув увагу на те, що будь-яке писемне джерело 
на момент створення мало свого автора, який, поза сумнівом, мав власний 
погляд на події, про які писав.

Як і інші історики, М. Кордуба вважав, що праця з джерелами по-
чинається із зовнішньої критики. Дослідник зобов’язаний з’ясувати, що 
перед ним – оригінал чи копія, вивчити їх зовнішні особливості (водяні 
знаки, печатки, позначки, наявність інтерполяцій). Учений стверджував, 
що інтерполяції – це “часткові фальс[ифікати], котрі треба відділяти від 
антен[тичного] тексту”61. М. Кордуба застерігав від хибних висновків, 
оскільки в документах часто містяться автентичні додатки і дописки, які 
можна сприйняти за інтерполяції. Учений констатував, що іноді на підста-
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ві виявлення зовнішніх особливостей документа можна зробити попередні 
висновки про фальсифікат. 

Наступним важливим етапом критики джерел є прочитання тексту. 
Складність цього завдання залежить від багатьох чинників: часу створен-
ня документа, його фізичного стану, особливостей письма. Вивчення та 
дослідження писемних джерел вимагає спеціальної палеографічної підго-
товки. Як зазначив учений, “для різних завдань критики, при дослідах ав-
тентичності служать: палеографія, дипломатика, сфрагістика, філологія”62. 
На думку М. Кордуби, палеографія “дає нам не лише спромогу відчитати 
давні рукописи, писані часто зовсім відмінним від теперішнього почерком 
з різними знаками і скороченнями, але й помагає на підставі роду і харак-
теру письма бодай приблизно означити час написання тих рукописів, в 
яких бракує всіх інших підстав для хронології”63.

Оскільки найбільшу цінність для історика становлять першоджерела, 
в яких відображена первісна інформація, М. Кордуба поділяв джерела на 
первісні та похідні, залежно від того, яку інформацію несе в собі кожне 
конкретне джерело. Вчений звертав увагу на те, що первісне джерело “сто-
їть ближче до даного факту, дає безпосереднє свідчення про факти”64. За-
для пояснення він навів приклад щодо можливого опису пожежі. Первіс-
ним джерелом можна вважати враження очевидця відразу після пожежі. А 
похідне джерело “стоїть далі факту і переказує нам відомості, котрі йому 
були переказані кимсь іншим”.65 Ось чому первісні джерела за своєю сут-
тю є незалежними, а похідні – залежними, і у випадку втрати первісного 
джерела похідне може частково виконувати його функцію. М. Кордуба на-
голошував, що слід обов’язково розрізняти похідне і первісне джерело під 
час критики писемних традицій. Для цього він рекомендував з’ясовувати 
час і місце виникнення, автора, відтак, уважно читаючи, уточнити, чи був 
він наочним свідком, чи опирається на інші джерела. Можливий варіант, 
коли перед істориком – одночасно два джерела, одне з яких – первісне, 
інше – похідне. У такому випадку необхідно докладно проаналізувати 
текст джерела, зіставляючи свідчення авторів. Цілком очевидно, що “кіль-
ка людей, що переживають подію, ніколи не схоплюють всіх її моментів 
в той саме спосіб, отже, і не переповідають всіх моментів так само, коли 
кілька людей не зависимо від себе про те саме розказують, вони ніколи не 
роблять сього в тій самій формі”66. Очевидно, що ці тези не є аксіомами, 
але містять логічні аргументи.

Зрозуміло, що універсальних прийомів встановлення первісного дже-
рела не існує. М. Кордуба вважав, що аналіз змісту джерела є одним із 
пріоритетних, тому обґрунтовував необхідність його проведення, зокре-
ма  наполягав при відсутності подібності форми дивитись, чи є подібність 
змісту: “Коли кілька джерел, з великого комплексу подій, вибирають ті 
самі моменти з більшого простору часу і ті самі події – то [джерела] зави-
симо, бо годі припустити... що ті самі події не лише намічувалися, але й 
вважали варті згадки”67. 

Після прочитання тексту можна переходити до встановлення часу і 
місця його створення, а також автора. Як стверджував М. Кордуба, “коли 
нема сумнівів про автентичність, приступаємо до означення (походження) 
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джерела”. На його думку, історик має ставити перед собою чотири запи-
тання: 1) де виникло, 2) коли виникло, 3) від кого походить, 4) чи текст 
(оригінал) чи ні68.

Надзвичайно важливо уточнити або з’ясувати час і місце появи джере-
ла. Це особливо складно щодо тих залишків культури, які належать історії 
мистецтва чи археології. М. Кордуба зазначав, що “се [необхідно] не тіль-
ки в археол[огії] чи істор[ії] мистецтва, але й в письмен[ній] традиції”69. 
Очевидно, трапляються недатовані писемні джерела. Учений констатував: 
“довгі століття не було в звичаю датувати літературні продукти, навіть 
акти, грамоти, закони, протоколи сеймів часто без дат”70. Відтак, істори-
кові доводиться особисто встановлювати чи уточнювати дату появи дже-
рела. Для цього М. Кордуба пропонував порівняти його з документами, 
які мають точну дату, вивчити події та осіб, які згадуються в документі. 
Розшукати згадку про час і місце створення джерела можна в інших дже-
релах. Прикладом може слугувати лист, який, явно, є відповіддю на інший 
датований лист. На думку М. Кордуби, час і місце походження джерела та-
кож можна з’ясувати за наявністю в досліджуваному документі посилань 
на відомі історику події – як за місцем, так і за часом.

Кожна епоха й місцевість містять у своїх проявах відмінні риси, які 
можна розпізнати, тому вчений стверджував: “кожда доба має свій пито-
мий характер... деякі прояви виступають так виразно, що по них можна 
й рік означити (по їх присутності чи браку)”71. Запропонованим шляхом 
можна отримати лише умовні дослідження і визначити, не раніше (terminus 
post quem) і не пізніше якого (terminus ante quem) часу воно могло виник-
нути,  встановивши у такий спосіб верхню та нижню хронологічні межі 
створення джерела. 

За словами вченого, місце створення джерела “також важне, але час-
то не подане”72. З огляду на це він підкреслював важливість знання мов, 
різних засобів письма та специфіки застосування діалектів. У ході кри-
тичного аналізу М. Кордуба наголошував на важливості встановлення 
авторства, зазначаючи, що “пізнати та зрозуміти автора джерела означає 
зрозуміти чужу свідомість і його внутрішній світ”73. Цілком очевидно, що 
джерела містять інформацію не лише про певний історичний об’єкт, а й 
про суб’єкт, тобто його автора. Історик зауважував: “коли знаний [автор], 
треба зібрати всі відомості про його особу”74. Таким чином, учений вва-
жав, що уточнення біографічних даних, встановлення кола інтересів має 
принципове значення для аналізу джерела. У період середньовіччя, за сло-
вами М. Кордуби, автори рідко підписували свої твори. Велика кількість 
документів пізнішого часу також не персоніфікована, що, безперечно, 
ускладнює роботу з ними. Він додавав, що тогочасні автори нерідко вико-
ристовували псевдоніми, криптоніми або взагалі видавались анонімно. 

Для встановлення авторства дослідники використовують різні мето-
дичні прийоми. Як наголошував учений, “при письмових джерелах в гру 
входить письмо, мова, стиль, уклад, погляди, зміст”75. Це пояснюється 
тим, що кожен автор має свій почерк, індивідуальний стиль викладу ду-
мок, особливості мови. Порівняння різних варіантів рукописів, з точки 
зору дослідника, можливе лише за наявності оригіналу. Зазвичай, вста-
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новлення авторства – складна справа, тому дуже важливим є виявлення 
елементів стилістичної своєрідності, зокрема застосування певних гра-
матичних форм. “Шукаючи за автором анон[імного] твору, порівнюють 
його з творами якогось сучасника, находять чимало схожостей у висловах 
і стилю – заключають на спільність авторства, не розрізняючи між особис-
тими прикметами і прикметами загальними (галузь літератури, час)”. Тому 
М. Кордуба рекомендував перед тим, як досліджувати джерело, “пізнати 
стиль і мову доби”76, зокрема брати до уваги ту обставину, що в період 
середньовіччя автор писав про себе в третій особі. 

М. Кордуба вважав, що іноді вивчення змісту джерела допомагає вста-
новити його автора, оскільки у процесі аналізу можна віднайти сюжети 
і теми, з якими могли бути ознайомлені лише певна особа або певне лі-
тературне середовище. Пояснюючи це, вчений слушно зазначав, що “на-
прям смаку, погляди, сфера інтересів того самого кружка [середовища] 
змінюються, що та сама особа з часом змінює свої погляди, стиль, а на-
віть характер письма, що той сам автор, в той сам час змінює свій стиль і 
спосіб укладу відповідно до предмета, про котрий пише, і публіки, до ко-
трої звертається”. Якщо немає можливості порівняти з іншими джерелами, 
то, за словами автора, потрібно шукати відповідь у самому тексті, адже 
“ніхто не зможе замаскувати своїх життєвих поглядів, відносин часу”77. 
Якщо встановити авторство на підставі наведених вище ознак не вдається, 
М. Кордуба пропонував обмежитися загальним означенням особи, ”бо це 
важливе для внутрішньої критики, автор світський, чи духовний, єпископ 
чи полководець, високий достойник, чи простий”78. Так чи інакше, автор-
ство повинно бути обґрунтованим, якщо ж не можна впевнено стверджу-
вати його, то краще “залишити відкритим питання, а не самовільно ви-
рішувати це”79.

Певною мірою М. Кордуба порушував і проблему інтерпретації тексту 
джерела. Мовне тлумачення охоплює його граматичне і термінологічне 
вивчення. Цьому етапу критики надавали важливого значення, навіть про-
понувалося вважати його окремою, особливою галуззю наукових знань – 
герменевтикою. Історику важливо знати мовну систему та лексику того 
часу, який він вивчає. Відтак, неправильне тлумачення кількох слів може 
призвести до хибних висновків. По суті, одні й ті ж терміни в різні епохи, 
а іноді – в один і той же період можуть мати різний зміст. Цими міркуван-
нями М. Кордуба обґрунтував необхідність філологічної підготовки для 
історика. 

У полі зору вченого була також проблема фальсифікації писемних 
традицій. Зокрема, він звертав увагу на те, що, на його думку, аннали, хро-
ніки, мемуари, житія святих, біографії періоду середньовіччя піддавалися 
значній фальсифікації через користолюбство їхніх авторів. Не вдаючись у 
деталі, обмежимося твердженням М. Блока, котрий писав: “від простого і 
чистого вимислу до мимовільної помилки немало сходин. Хоча б через те, 
що можна помітити, як легко нісенітниця, яка щиро повторюється, стає 
брехнею, якщо цьому сприяє випадок. Вимисел потребує розумових зу-
силь, яким чинить опір розумова лінь”80. Очевидно, наскільки зручніше 
просто повірити вигадці, аніж проаналізувати. Тому перевірка вірогідності 
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наведених у джерелі свідчень вимагає ретельної роботи. При встановленні 
справжності джерела М. Кордуба пропонував порівнювати наведені в до-
кументі дані з уже відомими науці, проводити аналіз узгодженості.

Спираючись на власні знання та досягнення своїх сучасників і попере-
дників, М. Кордуба виділив основні способи виявлення фальсифікатів. Він 
вважав, що, по-перше, потрібно з’ясувати, чи збігаються зовнішні озна-
ки джерела (щодо мови, стилю викладу, літературної форми) з істинними 
(оригінальними) документами того часу. По-друге, необхідно з’ясувати 
відповідність змісту і форми джерела характеру розвою даної доби. Істо-
рик зауважував, що потрібно проаналізувати, “чи не замовчано подій, які 
сучасник мусів би згадати, чи немає слідів знання пізніших подій”81.

Викладений матеріал дає підставу зробити висновок, що М. Кордуба 
одним із перших в українській історіографії початку ХХ ст. зацікавився 
джерелознавством і зробив вагомий внесок у розроблення його теоре-
тичних засад. Основа методологічної системи, прихильником якої був 
М. Кордуба, – це принцип критично-аналітичного документалізму. Осо-
бливу увагу історик звертав на аналіз та критику джерел. Враховуючи 
потреби і вимоги тодішньої історичної науки, М. Кордуба наголошував 
на необхідності опанування архівної евристики, оволодіння основами кри-
тичного аналізу. Його праці з даної проблематики значною мірою мали 
інформативний характер. Їх значення полягало в тому, щоб пробуджувати 
зацікавлення теоретичним джерелознавством у науковому середовищі. 
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Theoretical Aspects of Source Studies
in Scientific Heritage of Myron Korduba
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and historian (1876-1947), to the development of theoretical source studies. The 
publication includes analysis of his “Methodology of History” which deals with sources 
classification.
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Сергій Кулешов

ДеЯКІ МІРКувАННЯ ЩоДо вІДНеСеННЯ
НАуКовоЇ СПеЦІАлЬНоСТІ  “ДоКуМеНТоЗНАвСТво, 

АРХІвоЗНАвСТво” До ГАлуЗІ НАуКИ
“СоЦІАлЬНІ КоМуНІКАЦІЇ”

14 грудня 2007 р. вища атестаційна комісія України (далі – ваК) ви-
дала наказ за № 867 “про внесення змін і доповнень, що вносяться до 
переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здо-
буття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження на-
укових ступенів і присвоєння вчених звань”. відповідно до цього наказу 
впроваджується нова галузь науки – “соціальні комунікації”, у межах якої 
мають існувати такі наукові спеціальності, як “документознавство, архі-
вознавство”, “книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство”, 
“журналістика та засоби масової інформації”, “видавнича справа”, “соці-
альна інформатика”. За цим наказом, зокрема, спеціальності “документо
знавство, архівознавство” та “книгознавство, бібліотекознавство, бібліогра-
фознавство” вилучені з історичних наук (однак, з присудженням наукових 
ступенів за двома галузями наук: історичні та соціальні комунікації)1. 
ініціаторами такого вилучення і внесення двох зазначених спеціальнос-
тей до галузі науки “соціальні комунікації” були вузівські викладачі – бі-
бліотекознавці та бібліографознавці, що є промоторами поширення (за їх 
термінологією – “диверсифікації”) ідей так званої документології в доку-
ментознавстві та архівознавстві. слід зауважити, що документологія (яку 
я називаю загальним документознавством)2 має виключно теоретичний 
характер і поки не спирається ні на жодну зі сфер практичної діяльності. 
вона ґрунтується на певній концептуальній спільності наук так званого 
документальнокомунікаційного циклу, що, до речі, несумісно з практич-
ним розмежуванням наукових спеціальностей відповідно до переліку на-
укових спеціальностей ваК.

З іншого боку, прагматичний аспект таких інновацій відомий – це 
небажання (можливо, цілком обґрунтоване) бібліотекознавців та бібліо-
графознавців перебувати зі своєю профільною проблематикою тільки у 
ме жах історичних та педагогічних наук.  виходячи з цього, ними здій-
снюється пошук місця бібліотекознавства та бібліографознавства в сис-
темі наукових дисциплін. віднайдення такого місця ґрунтується на ідеях 
відомого російського бібліотекознавця і документолога Ю. м. столярова, 
який саме через таку мотивацію3 запропонував об’єднання зазначеного 
вище комплексу наукових дисциплін (тобто журналістики, книгознавства, 
бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, архівознав-
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ства та ін.) і перспективу його існування серед соціологічних наук, які 
опікуються комунікаціями в суспільстві (у цей комплекс навіть внесено 
музеєзнавство, хоча незрозуміло, яку соціальнокомунікаційну функцію 
виконують музейні предмети).

полишаючи проблеми перебування бібліотекознавства або журналіс-
тики в певній галузі науки, висловимо лише міркування щодо доцільності 
приєднання документознавства і особливо архівознавства до наукової га-
лузі “соціальні комунікації”. таке внесення (та й зміст пропонованих про-
ектів паспортів спеціальності “документознавство, архівознавство” і про-
ектів типової програми кандидатського іспиту зі спеціальності)4 свідчить, 
що його ініціатори не розуміють сутності зазначених дисциплін. Їхнє ба-
чення більшості напрямів історичних досліджень у документознавстві та 
архівознавстві – в розробленні питань історії дисциплін, їх відгалужень, 
сфер соціальної діяльності, де застосовують результати досліджень цих  
дисциплін (діловодство, архівна справа), професійної підготовки (доку-
ментознавців, архівістів). однак віднесення документознавства та архіво
знавства до історичних дисциплін (спеціальних галузей історичної науки), 
як це було за радянських часів і задекларовано у більшості сучасних на-
укових та довідкових видань, випливає зовсім з інших причин. Значною 
мірою таке віднесення зумовлено генетичним взаємозв’язком таких сфер 
практичної діяльності, як діловодство (й інших сфер створення та орга-
нізації функціонування службових документів) та архівна справа у забез-
печенні формування документальних ресурсів ретроспективної інформації 
(документальних історичних джерел), у тому числі документів національ-
ного архівного фонду. Що стосується фондів офіційного походження, то 
зазначене формування починається вже на стадії діловодства на підста-
ві єдиної з архівною справою нормативноправової та методичної бази. 
Безперечно, службові документи документаційних фондів підприємств, 
установ і організацій виконують різні функції, задля реалізації яких були 
створені (та й архівні документи можуть бути не тільки джерелом історич-
ної інформації, а й, наприклад, засобом для вирішення правових питань, 
джерелом довідкової інформації під час створення оглядових документів 
за певні роки тощо). однак, у чому полягає сутність комунікаційної функ-
ції в цих документах? Чи є вона головною? на мою думку, ні. Зокрема, 
для всіх класів управлінської документації, що функціонує в усіх юри-
дичних особах (організаційнорозпорядча, планова, звітностатистична, 
бухгалтерськооблікова, фінансова тощо) це функція управлінська, регуля-
тивна, що спрямована на забезпечення діяльності юридичної особи5. після 
виконання цієї функції і через два роки після завершення у діловодстві 
справи з документами постійного та тривалого строків зберігання підляга-
ють передаванню до архівного підрозділу установи. Цього не враховують 
ініціатори інновацій, представляючи майже тотожними комунікаційні про-
цеси, у яких беруть участь видання (публікації) та службові документи. 
тобто функціонування службових документів, їх життєвий цикл  не мо-
жуть бути ідентичними функціонуванню та життєвому циклу видань. для 
видань, безперечно, комунікаційні аспекти відіграють значно більшу роль, 
хоча не зрозуміло, чому це не інформаційні аспекти. якщо пригадати ра-
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дянську номенклатуру спеціальностей наукових працівників, то докумен-
тознавство та архівознавство (разом з неіснуючою нині документалісти-
кою) входили до галузі науки “інформація та інформаційні системи”. втім, 
до зазначеної галузі можна приєднати не менше наукових спеціальностей, 
ніж до “соціальних комунікацій”, зокрема мовознавство, лінгвістичне дже-
релознавство, педагогіку, психологію, соціологію, семіотику, інформатику 
тощо. тобто ні комунікаційні, ні навіть інформаційні аспекти не є головни-
ми для документознавства та архівознавства, незважаючи на певну їхню 
присутність у відповідних практичних сферах діяльності – діловодстві та 
архівній справі, де застосовують результати досліджень у цих дисциплі-
нах6. Більше того, у нагромадженому спільному науковому здобутку з до-
кументознавства та архівознавства (різні підходи до формулювання пред-
мета, теоретичних конструкцій) комунікаційні аспекти посідають незначне 
місце або й зовсім відсутні. якщо ці аспекти є визначальними, вони мають 
бути зафіксовані в формулюванні предмета дисциплін. У працях такого 
найбільш відомого теоретика документознавства (і, до речі, прихильника 
належності документознавства до галузі знань “соціальні комунікаці”), як 
Г. м. Швецоваводка, предмет документознавства – це “визначення видів, 
структури і властивостей документа, а також закономірностей його ство-
рення та функціонування”7. предмет архівознавства за фундаментальним 
вітчизняним вузівським підручником –  “тенденції та закономірності ста-
новлення й розвитку архівної справи, наукові засади експертизи цінності 
документів, організації документів національного архівного фонду, архів-
ного описування, створення довідкового апарату, зберігання та викорис-
тання відомостей, що містяться в архівних документах”8.

Звичайно, документознавство – наука молода (хоча в срср його визна-
вали спеціальною історичною дисципліною вже у 1970х рр.) і, зважаючи 
на поширення ідей керування документаційними процесами та організа-
ції електронного документообігу, можуть декларуватися певні пріоритети 
комунікаційних аспектів. однак, долучення архівознавства до циклу наук 
про соціальні комунікації є проблемним.

архівознавство розвивається як складова історичної науки і вважаєть-
ся її спеціальною галуззю. Зазначене обґрунтовано у низці праць відомих 
радянських, сучасних російських та українських архівознавців. але хто 
і коли обґрунтував соціальнокомунікаційний характер архівознавства? 
Комунікаційну функцію в архіві виконує тільки його науководовідковий 
апарат (що представлений у вигляді сукупності архівних довідників – ар-
хівних описів, путівника по фондах архіву, архівних каталогів, оглядів 
архівних фондів тощо), який є засобом комунікації між створювачами ар-
хівних довідників і споживачами їх інформації. саме це є підставою для 
того, щоби вважати архівознавство приналежним до наук документально
комунікаційного циклу, оскільки воно вивчає питання презентації пер-
винної архівної інформації, що міститься в архівних документах, за допо-
могою вторинної архівної інформації, яка є змістом архівних довідників. 
однак порівняно з іншими науками цього циклу, наприклад книгознав-
ством, бібліотекознавством і бібліографознавством, де публікація (при-
чому це не стосується опублікування інформації архівного документа) 
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цілком зрозуміло розглядається як комунікаційний засіб, в архівознавстві 
відсутнє трактування архівного документа як засобу комунікації. і це ціл-
ком зрозуміло. якщо ми обираємо класичну схему соціальної комунікації: 
передавач інформації – канал передавання інформації – отримувач інфор-
мації, то можна пересвідчитись, що немає ніякого комунікаційного зв’язку 
між тогочасним створювачем документа і його сучасним користувачем в 
архіві. архівні документи офіційного походження – історичні службові 
документи створювалися для тогочасних  осіб, що мали здійснити певні 
дії відповідно до їх змісту та виду номіналу. такі архівні документи осо-
бового походження, як чернетки особистих документів – варіанти худож-
нього, наукового, музичного, політичного чи іншого творчого тексту, вза-
галі призначалися для автокомунікації, у кращому випадку – для надання з 
метою ознайомлення конкретними особами, а не для масового поширення 
і майбутніх читачів. на відміну від архівних документів, які вже втратили 
своїх отримувачів інформації, навіть такі “оперативні” видання, як газе-
ти, агітаційні листівки, рекламні проспекти або публікації актів коротко-
термінової дії мають невизначений склад (що не слід плутати з читацьким 
призначенням) читачів та орієнтацію на їх можливе перспективне прочи-
тання з тим самим цільовим призначенням. 

підсумовуючи вищевикладені короткі нотатки, зазначу:
1. архівознавство є спеціальною галуззю історичної науки, що зумов-

лено його основним спрямуванням на дослідження процесів формування 
ресурсів документальних історичних джерел та організації користування 
ними. Значною мірою на вирішення цих проблем спрямоване також до-
кументознавство, що дозволяє відносити його до спеціальних історичних 
дисциплін. водночас пріоритетним науковим напрямом у документознав-
стві є вивчення процесів створювання та функціонування службових до-
кументів, призначених як для забезпечення безпосередньо діяльності юри-
дичної особи, так і виконання нею профільних завдань. Ця проблематика 
не є прерогативою соціологічних наук і, зокрема, новоствореної галузі 
знань з назвою “соціальні комунікації”. 

2. У документознавстві та архівознавстві є низка наукових питань (пе-
реважно пов’язаних з перспективними технологіями документостворення, 
документообігу, інформаційної діяльності служб діловодства та архівних 
установ, організації зберігання інформації на новітніх носіях користування 
ними тощо), віднесення яких до історичної проблематики є дискусійним. 
оскільки дисертаційні роботи, присвячені розробленню зазначених питань, 
не можуть захищатися з технічних наук або з державного управління, то 
єдиною можливістю їх захисту на сьогодні є представлення на здобуття 
наукового ступеня із соціальних комунікацій. У цьому полягає позитив 
уведення нової галузі науки до переліку наукових спеціальностей ваК.

3. Зважаючи на наявність схваленого (лютий 2008 р.) експертною ра-
дою ваК з історичних наук паспорта спеціальності “документознавство, 
архівознавство”, в якому відображено всі можливі аспекти наукових на-
прямів у цих наукових дисциплінах, доцільно прийняти його за основу 
(із урахуванням пропозицій членів експертної ради ваК із соціальних ко-
мунікацій) і видати як єдиний паспорт із зазначенням двох галузей наук, 
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за якими присуджуються наукові ступені, тобто “історичні науки” та 
“соціальні комунікації”. поділ паспорта на дві частини (тобто соціально
комунікаційну та історичну) не є доцільним, оскільки, поперше, як уже за-
значалося, здійснено за формальною, а не сутнісною ознакою, а, подруге, 
в дисертаційних роботах з документознавства та архівознавства переважно 
розглядаються як історичні аспекти розвитку об’єкта дослідження, так і 
його сучасний стан. Жорсткий поділ може спричинити “штучну” перепо-
ну для захисту дисертації з певної галузі науки. вирішення приналежності 
роботи до галузі науки або спеціальності є компетенцією спеціалізованої 
вченої ради.

1 Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2008. – № 2. – с. 2, 3.
2 обґрунтування науки з назвою “документологія” її сучасними прихильниками 

в основному базується на досить широкому трактуванні поняття “документ”, яке 
охоплює не тільки елементи документації (службові, особисті документи, вклю
чаючи архівні), а й публікації (видання). водночас похідні від цього базо вого 
поняття терміни “документальні (документні) фонди” (ресурси, потоки, маси
ви),  “документна інформація”, “класифікація документної інформації” тощо, що 
застосовують, з одного боку, в традиційному документознавстві та архіво знав стві, 
а з іншого – бібліотекознавстві, бібліографознавстві та новій версії документо
знавства (документології), є фактично омонімами, оскільки позначають сутнісно 
різні об’єкти, що вивчаються різними науками. тому  говорити сьогодні про 
документологію як окрему науку передчасно. водночас реально існує певна сукуп
ність знань, що розглядає в інформологічному аспекті спільні історичні етапи 
розвитку, закономірності утворення та функціонування, проблеми забезпечення 
збереженості тощо носіїв інформації, які в різних наукових дисциплінах позначають 
терміном “документ”. перспективу розвитку документологічних досліджень може 
зумовити масштабне впровадження  електронних носіїв інформації. див. також: 
Кулешов С. Г. документологія як навчальний курс та наукова дисципліна // студії 
з архівної справи та документознавства / держкомархів України. Ундіасд; 
Європейський унт. – К., 2006. – т. 14. – с. 58–61. З іншого боку, спорідненість, 
наприклад архівознавства, бібліотекознавства та музеєзнавства існує, виходячи 
із певних завдань архівів, бібліотек і музеїв щодо збереження так званої пам’яті 
сус пільства, і зазначена тематика, наприклад, запропонована російськими архі
вістами для обговорення на хVі міжнародному конгресі архівів. див.: хVі меж
ду народный конгресс архивов: накануне открытия // отечественные архивы. – 
2008. – № 3. – с. 4.

3 Столяров Ю. Н. практические следствия из фундаментального теоретичес
кого постулата // Бібліотекознавство. документознавство. інформологія. – 2006. – 
№ 2. – с. 47–53.

4 проекти паспортів наукових спеціальностей з галузей науки “соціальні кому
нікації” було опубліковано для обговорення у № 2 “Бюлетеня вищої атестаційної 
комісії України” за 2007 рік. нині вирішується питання щодо прийняття остаточних 
редакцій паспортів, тому не буду висловлювати свою думку щодо змісту цих 
проектів. 

5 У частині першій “основні положення” дстУ 4423:2005 інформація та до
кументація. Керування документаційними процесами. (К.: держспоживстандарт 
України, 2007. – с. 3), що є вітчизняною модифікацією іSо 15489, керування 
документаційними процесами (галузь знань та водночас сфера практичної діяль
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ності, що за кордоном є аналогом нашого документознавства або управлінського 
документознавства) визначено таким чином:  “галузь керування, яка відповідає 
за ефективний та систематичний контроль за створенням, прийманням, вико
ристанням, передаванням до архіву та вилученням для знищення службових доку
ментів, охоплюючи процеси відбирання та зберігання в документальній формі 
свід чень та інформації про ділову діяльність”. тобто зазначену галузь знань відне
сено до сфери керування.

6 професор л. я. Філіпова, виходячи зі змісту нашого “проекту концепції 
розвитку документознавства”, цілком справедливо вказує на наявність наукових 
напрямів, які не можна віднести до історичних наук (див.: Філіпова Л. Я. нова 
наукова проблематика спеціальності “документознавство, архівознавство”: вимо
ги часу // документознавство. Бібліотекознавство. інформаційна діяльність: 
проблеми освіти, науки, практики: матеріали V міжнар. науковопракт. конф. – 
К., 2008. – с. 83–85). втім, крім проблематики, пов’язаної з електронним доку
ментостворенням та документообігом, їх не можна назвати головними для доку
ментознавства. З іншого боку, навряд чи підставою для об’єднання дисциплін 
у межах наукових спеціальностей та галузей науки в Україні, у тому числі для 
потреб захисту дисертацій, можуть слугувати штучні об’єднання навчальних 
дисциплін відповідно до міжнародного стандарту класифікації освіти.

7 Швецова-Водка Г. М. документознавство: навч. посібн. – К.: Знання, 2007. – 
с. 196.

8 архівознавство: підручник / видання 2ге, виправлене і доповнене. За 
заг. ред. Я. Калакури та І. Матяш – К.: видавничий дім “Км академія”, 2002. – 
с. 15.
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КИРИло РоЗуМовСЬКИЙ:
Спроба встановлення
спадкового гетьманства

У Центральному державному історичному архіві України, м. Київ 
(далі – ЦдіаК України) зберігається справа, що має діловодний заголовок: 
“Челобитная объ избрании гетманом разумовского отъ полков Киевского, 
миргородского, Гадяцкого и лубенского”1. документи цієї справи датовано 
лютим 1764 р., останнього року існування гетьманського правління в Укра-
їнській державі; гетьманом тоді був Кирило розумовський (1750–1764).

на 16ти аркушах справи вміщено чотири чолобитних від названих 
полків до російської імператриці Катерини іі. У них чітко сформульовано 
суть проблеми, винесеної на розгляд імператриці: “дабы мы… во избрании 
после нинешнего Гетмана из сынов его – Графов разумовских в Гетманы … 
избрать свободность имели, и на таком основании, как нинешний Гетман 
утвержден состоит”. тобто, українська козацька старшина і шляхта ставили 
вимогу про запровадження в Українській державі спадкового гетьманського 
правління. ідея в історії українського державотворення не була новою. саме 
на цьому наголошувалося в чолобитних: “Ближайшее средство находим: по-
сле нинешнего Гетмана в избрание в Гетмани из синов его сиятельства Гра-
фов разумовских, имея… пример, яко по Гетману Богдану хмелниц кому ... 
избран и утвержден был Гетманом сын его Юрый хмелницкий”2.

 справді, у другій половині квітня 1657 р. на раді в Чигирині Богдан 
хмельницький передав своє гетьманство синові Юрію; а оскільки хлопце-
ві на той час було лише 16 років, доручив генеральному писареві війська 
Запорозького івану виговському бути при ньому реґентом (опікуном)3. Це 
був час українських національновизвольних змагань, коли набула значно-
го поширення ідея національного державотворення4. обставини боротьби 
з річчю посполитою за незалежність сприяли поширенню серед частини 
старшини орієнтації на монархізм, звернений до інституції гетьманства. од-
нак подальший розвиток української історії засвідчив, що ця орієнтація не 
вийшла за межі особистої харизми Богдана хмельницького і не стала твер-
дою позицією хоч би частини старшини стосовно посади гетьмана безвід-
носно до особи. тому, коли після смерті Богдана хмельницького його най-
ближчий сподвижник іван виговський, домагаючися гетьманської булави, 
власноруч зруйнував такі ще слабкі монархічні засади гетьманської влади, 
козацька старшина цьому не протистояла й обрала його восени 1657 р. на 
гетьмана замість малолітнього Юрія хмельницького. однак і цей правитель 
зі зміною політичної ситуації вже навесні 1659 р., відправляючи послів на 
варшавський сейм, що мав ратифікувати Гадяцьку угоду 1658 р. про вхо-
дження війська Запорозького до складу речі посполитої як рівноправного 
з польщею і великим князівством литовським третього члена унії – вели-
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кого князівства руського, дав їм особливе доручення. Згідно з ним посли 
повинні були домагатися, аби після смерті івана виговського один з його 
братів – данило, без виборів успадкував велике гетьманство, а ще одному 
його братові – Костянтину, було надано у спадок польне гетьманство5.

надалі ще не один український гетьман намагався розширити свої по-
вноваження і перетворити виборну гетьманську владу на спадкову монар-
хічну, однак значної підтримки вони не мали. Зокрема, такі прагнення геть-
манів дем’яна многогрішного й івана самойловича стали в числі головних 
причин їх усунення від влади. Гетьман петро дорошенко теж добивався 
довічного гетьманства, а згодом – його передавання у спадок синові й онуку, 
планував стати удільним українським князем, мати незалежну ні від кого 
монархічну владу6. Значної концентрації влади в своїх руках домігся геть-
ман іван мазепа – фактично він правив як виборний монарх.

Звичайно, така лінія поведінки українських гетьманів викликала різке 
несприйняття з боку московської (російської) держави, яка цілком справед-
ливо вбачала в цьому автономістичні і ще більше – незалежницькі настрої, 
чого вона аж ніяк не допускала. переходячи в наступ, російське самодер-
жавство всіляко обмежувало гетьманські повноваження, що найяскравіше 
відобразилося в договірних статтях, які змушений був укладати кожен но-
вий гетьман, заступаючи на владу, з російським царем. Цей наступ особливо 
посилився у XVIII ст., коли російська адміністрація чинила спроби прямої 
ліквідації інституту гетьманства в Україні. Чи не найвідчутнішим ударом 
стала заборона російської імператриці анни іоаннівни після смерті данила 
апостола (січень 1734 р.) обирати нового гетьмана. почався період між-
гетьманства, що тривав 16 років (1734–1750), коли влада в Україні належала 
так званому правлінню гетьманського уряду із шести чоловік (3 росіяни і 
3 українці); фактично ж усі справи вирішував голова правління – росіянин.

незважаючи на те, що українська сторона зазнавала у цьому протисто-
янні значних втрат і зростала кількість тих, хто зневірювався і відступав 
або й цілком переходив на російську службу, прагнення до втілення наці-
ональної ідеї, ідеї української державності не сходило з порядку денного. 
визначний український історик м. с. Грушевський, говорячи про значне 
зросійщення української еліти у XVIII ст., називаючи їх – нащадків борців 
за волю й самостійність України – слабкими, відмічав, що “при всім тім не 
можна сказати всетаки, що існування української автономії, хоч би і в такій 
злинялій, обкроєній і зросійщеній формі було річчю байдужою з погляду 
національного українського життя. під пудреними французькими париками 
і модними вишитими камзолами нового покоління українського громадян-
ства, під його великоруською мовою і політичною услужністю зоставався 
певний український патріотизм”7.

взірцем саме такого патріотизму і слугував Кирило розумовський. 
виходець із рядових українських козаків розумів, він зробив карколомну 
кар’єру при російському дворі (граф, камергер, президент петербурзької 
академії наук, генералфельдмаршал), але, ставши українським гетьманом, 
активно працював над зміцненням Української держави, а коли вийшов у 
відставку, до кінця життя, за свідченням сучасників, згадував як найщасли-
віший той час, коли був пастушком у рідному с. лемешах8.
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ті сприятливі умови, що склалися для України за правління російської 
імператриці Єлизавети петрівни (1741–1761), було цілком використано для 
відновлення гетьманської форми правління в Україні. саме в цей період, у 
1750 р., і став гетьманом (не так вибраним, як призначеним) Кирило розумов-
ський, брат олексія розумовського, таємно обвінчаного з Єлизаветою петрів-
ною. відновити гетьманство імператрицю переконала  козацька старшина за 
підтримки олексія розумовського під час її поїздки 1741 р. в Україну. 

охарактеризуємо час правління гетьмана розумовського словами визна-
чного історика о. п. оглоблина: “Це була доба останнього піднесення ста-
рої козацькогетьманської держави, доба економічного зросту лівобережної 
України і буяння української національнополітичної думки, доба блискучо-
го розквіту української культури та мистецтва. маєстатична постать остан-
нього гетьмана старої України Кирила розумовського, який поводився на 
Україні як справжній володар, його далекосяжні династичні плани, блиск 
глухівської гетьманської резиденції, грандіозний план відновити українську 
столицю в Батурині з його “національными строеніями”, проект заснувати 
там перший університет на Україні, яскраві твори української національ-
ної історіографії (наприклад, “описание о малой россии” Григорія пока-
са), утворення поважного кола української патріотичної інтелігенції – все 
це було відповіддю старої гетьманської України на ту навалу московського 
імперіалізму, яка невблаганно сунула на Україну, загрожуючи її державній 
автономії і кінецькінцем існуванню української нації та її культури”9.

Кирило розумовський згуртував навколо себе патріотично налашто-
ваних, переважно молодих, людей, представників тогочасної вже сформо-
ваної української еліти, яка називала себе шляхтою. Більшість її вбачала 
перспективу українського державотворення в поєднанні республіканських 
форм правління на зразок речі посполитої з традиційно козацькими, тобто 
створення держави на кшталт великого князівства руського з Гадяцького 
трактату 1658 р. гетьмана івана виговського, але в російському підпоряд-
куванні. саме їх згодом м. с. Грушевський назвав знаменитим станом вій-
ськових канцеляристів (тобто тих, хто працював у Генеральній військовій 
канцелярії), який підготував національне українське відродження XIX ст.

У 1762 р. Кирило розумовський брав активну участь у двірцевому пе-
ревороті на користь російської імператриці Катерини іі, тому тривалий час 
жив у москві. навесні 1763 р. гетьман одержав дозвіл на перебування в 
Україні впродовж двох років. підготовка до від’їзду розпочалася в квітні – 
це засвідчують документи “справи про підготування підвод для проїзду 
гетьмана з москви до Глухова”, датовані 16 квітня10. Кирило разумовський 
повернувся в Україну у червні. У вересні 1763 р. для обговорення широко-
го кола питань щодо реформ гетьман скликав в Глухові Генеральну стар-
шинську раду11. За документами  ЦдіаК України дату початку ради можна 
назвати точніше. У “справі про виклик до м. Глухова полковників з пред-
ставниками старшини і бунчукових і військових товаришів для розгляду 
статуту” вказано, що учасникам з’їзду слід було з’явитись у Генеральну вій-
ськову канцелярію 10 серпня12. серед документів справи – “реєстр бунчуко-
вих товаришів” та “реєстр військових товаришів”, визначених учасниками 
з’їзду13, а також рапорти тих, хто з поважних причин не зміг узяти участі в 
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його роботі14. Загалом від кожного полку на раді було представлено по два 
старшини та два сотники. решта – шляхетство: 56 бунчукових товаришів 
і 38 військових товаришів15. Головну увагу було звернено на реформуван-
ня судоустрою України, в основу якого покладено організацію ґродських, 
земських і підкоморських судів. на раді також було розроблено “прохання 
шляхетства і старшин разом з гетьманом про відновлення різних старовин-
них прав малоросії”16. Цей документ яскраво засвідчив погляди української 
еліти, що розглядала Гетьманську Україну як самостійну державу з влас-
ними кордонами, очільником, урядом та економічною системою. У розділі 
“о вольном избрании гетмана” про спадкове гетьманство не було й згадки, 
йшлося тільки про збереження виборного інституту гетьманства, такого, 
як це було за Богдана хмельницького, і про те, щоб не запроваджувалися 
“новые уряды гетманского правления, с вольностями и прежними малорос-
сийского народа обыкновениями несходные”17. 

виходячи з цього пункту “прохання”, один із сучасних дослідників 
теми о. в. струкевич взагалі заперечує існування окремого документа – чо
ло битної про заснування спадкового гетьманства в Україні. він стверджує, 
що чутки про наміри К. Г. розумовського заснувати гетьманську динас-
тію народилися в кулуарах імператорського двору. однак, на переконання 
о. о. ва сильчикова, таку чолобитну на ім’я імператриці було складено під 
час перерви в роботі Генеральної старшинської ради, що настала після роз-
роблення “прохання”18. Її автори – генеральний писар василь туманський, 
а також полковники – гадяцький антін Крижановський і миргородський 
Федір остроградський. Брата василя туманського, старшого канцелярис-
та Генеральної військової канцелярії, було направлено в Київ для ознайом-
лення з чолобитною та її підписання київським митрополитом арсенієм 
могилянським та архімандритом Києвопечерської лаври Зосимою валь-
кевичем, однак вони не підтримали цієї ініціативи. тим часом до Глухова, 
згідно з розпорядженням гетьмана, знову з’їхалось чимало старшин і пред-
ставників шляхетства; всі вони зібралися в Генеральній військовій канцеля-
рії. Зачитану генеральним писарем зібранню чолобитну про запровадження 
в Україні спадкового гетьманства більшість, насамперед генеральна стар-
шина, не підтримала. обговорення продовжилося наступного дня. З гене-
ральної старшини чолобитну підписали тільки генеральний писар василь 
туманський, генеральний підскарбій василь Гудович і генеральний суддя 
олександр дублянський.  Зате її підписали всі присутні полковники, за ви-
нятком чернігівського – петра милорадовича, всі бунчукові товариші (крім 
Григорія іваненка), всі полкові старшини, сотники та інші полкові чини.

інформація про цей документ швидко долетіла до петербурга, притому 
не одним каналом. Зокрема, копію чолобитної поспішив надати архімандрит 
Зосима валькович; група старшини відправила в столицю військового това-
риша павловського; зрештою, сам гетьман, не дочекавшись нового з’їзду, 
відправив Катерині іі оригінал чолобитної, яку підписала тільки частина 
старшини. виклик у столицю не змусив на себе чекати. Кирило розумов-
ський вирушив до петербурга 9 січня 1764 р.19

так розповідає історію створення чолобитної до Катерини іі про запро-
вадження спадкового гетьманства о. о. васильчиков, закінчуючи її такими 
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словами: “Этим дѣло и окончилось, хотя ожидали еще из полков немалого 
съезда”20. дещо іншу версію закінчення цієї історії подано в  “історії русів”: 
“... посилано в повіти сотні спеціальних урядників, щоб підписувались на 
тій же супліці. але ... урядники та значні козаки, не вагаючись, сказали тим 
посланцям, що вони таку безглузду супліку і вигадки вважають за вельми 
противну їхнім правилам, привілеям та самому розумові і ніколи на неї не 
погодяться”21.

однак можна стверджувати, що згадана на початку публікації архівна 
справа під діловодним заголовком “Челобитная объ избрании гетманом ра-
зумовского отъ полков Киевского, миргородского, Гадяцкого и лубенского” 
(лютий 1764 р.) дозволяє дещо поіншому висвітлити це питання україн-
ської історії: збір підписів тривав ще й після від’їзду Кирила розумовського 
в санктпетербург і був досить результативним у названих чотирьох пол-
ках. У лубенському полку зібрано 87 підписів, у тому числі лубенського 
полковника івана Кулябки, полкової та сотенної старшини, двох отаманів, 
бунчукових і одного військового товаришів, а також значкових товаришів. У 
Гадяцькому полку підписів 93, відкриває список гадяцький полковник антін 
Крижанівський; окрім названих категорій підписантів, у лубенському пол-
ку цю чолобитну підписало чотири священнослужителі. список Київсько-
го полку відкриває підкоморій олександр солонина (київський полковник 
Юхим дараган помер 3 квітня 1762 р.22, відомостей про призначення нового 
полковника не виявлено), чолобитну підписав 41 чоловік, у т. ч. полкова 
і сотенна старшина, значкові, військові й бунчукові товариші, а також два 
військових канцеляристи. Чолобитну від миргородського полку підписали 
66 осіб, у т. ч. полковник Федір остроградський і два канцеляристи Гене-
ральної військової канцелярії. разом підписів – 287.

якщо до цієї кількості додати, орієнтовно, ще 130 підписів, проставле-
них на чолобитній, складеній у кінці роботи Глухівської генеральної ради і 
вже відправленій на адресу імператриці (про це йшлося раніше), то можна 
припустити, що разом підписів під обома чолобитними про запровадження 
спадкового гетьманства у роді розумовських було проставлено в межах 400. 
Щоб визначитися, як саме ці 400 підписантів співвідносилися з загальною 
кількістю української еліти, надамо певну історичну довідку.

на початок 1764 р. Гетьманська Україна складалася з 10ти полків (Га-
дяцького, Київського, лубенського, миргородського, ніжинського, пере-
яславського, полтавського, прилуцького, стародубського і Чернігівського) 
та 174х сотень. Кількість різних груп еліти подамо за Зеноном Когутом: 
“У 1760х роках українська еліта нараховувала від 2100 до 2300 дорослих 
чоловіків. Згідно з реєстром 1763 року, на той час був 221 бунчуковий то-
вариш, 329 військових товаришів і 722 значкових товаришів...*  Генеральна 

* Українська еліта сформувалася у зв’язку з появою державного утворен
ня – Гетьманської України, як служилий стан для укомплектування її військового 
й адміністративного апарату. З 80х років XVII ст. ця окрема соціальна верства 
остаточно оформилась як Значне (згодом частіше називалося Знатним) військове 
товариство; його було зафіксовано в офіційному реєстрі. на 20ті роки XVIII ст. 
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старшина, полковники та полкова старшина нараховували близько 80 осіб. 
сотники та старші канцеляристи – близько 180 осіб. оскільки деякі кан-
целяристи Генеральної, полкової і сотенних канцелярій також походили зі 
значкових товаришів, але ці посади могли посідати також рядові козаки або 
сини священиків, важко підрахувати, скільки з майже з 300 канцеляристів 
різних рангів були значковими товаришами. У 1760х роках зі всього на-
селення, що перевищувало один мільйон дорослих чоловіків, приблизно 
300 осіб належали до найвищої аристократії і мали доступ до посад вищого 
і середнього рівня в українській адміністрації, тоді як ще 500 чоловік мо-
гли займати деякі посади середнього рівня і більшість посад нижчого рівня. 
нарешті, 1300–1500 осіб складали дрібне шляхетство з доступом лише до 
найнижчих посад у гетьманщині”23.

проаналізувавши зміст чолобитної про встановлення в Україні спадко-
вого гетьманства, направлену імператриці (тобто в кінці 1763 р., тієї, що її 
підписали частина учасників Глухівської генеральної ради), зокрема в до-
кладному викладі о. о. васильчикова24, доходимо висновку, що саме цей 
текст покладено в основу всіх чотирьох чолобитних від Київського, мир-
городського, Гадяцького і лубенського полків, що зберігаються в ЦдіаК 
України. Ці документи написані за одним зразком, мало в чому різняться 
між собою за змістом; відмінності визначено лише індивідуальним стилем 
чотирьох полкових писарів, що готували документи. саме через це для пу-
блікації надано тільки одну чолобитну в повному обсязі – від лубенського 
полку, з інших трьох опубліковано тільки підписи.

Кидається у вічі ще й той факт, що підписи зібрано в полках, очільники 
яких найбільше підтримували гетьмана. вже йшлося про те, що полковни-
ки – гадяцький антін Крижановський і миргородський Федір остроград-
ський, разом з генеральним писарем василем туманським склали текст 
чолобитної на основі 23х ухвалених Генеральною радою пунктів. а лубен-
ський полковник іван Кулябка, теж відомий як гетьманів прихильник, був у 
числі перших серед тих, хто підтримував реформи Кирила розумовського, 
зокрема військову, в галузі освіти тощо. судячи з того, що оригінали цих 
чолобитних залишились у фонді 51, Генеральна військова канцелярія, їх так 
і не було відправлено за призначенням, до імператриці. і то не дивно: на час 
оформлення цих чолобитних Кирило розумовський уже був у петербурзі, 
від нього вже вимагали подати у відставку. Гетьман усіляко відтягував рі-
шення, але в жовтні 1764 р. усе ж був змушений зробити це.

Указ імператриці про відставку гетьмана Кирила розумовського було 
підписано 10 листопада 1764 р.25 після цього гетьманське правління в 
Українській козацькій державі не відновлювалося. для управління лі-

в товаристві закріпилася трирівнева ієрархічна структура. Бунчукові товариші – 
еліта найвищого рангу, підпорядковувалися безпосередньо гетьманові; з них 
виходила майже вся генеральна старшина, а також полковники і полкова старшина. 
військові товариші – середня ланка, досить численна, підпорядковувалася Гене
ральній військовій канцелярії і з них зазвичай набирали сотників і старших канце
ляристів. Значкові товариші – нижча, найчисельніша ланка; підлягали владі пол
ковників й обіймали посади нижчої полкової старшини й канцеляристів.
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вобережною Україною було створено малоросійську колегію на чолі з 
п. о. рум’янцевимЗадунайським. існування автономної козацької України 
було для московської політичної системи аномальним явищем, тому ця ав-
тономія обмежувалась упродовж усього існування Гетьманської України. У 
державі з практично необмеженою владою царя не було місця українським 
правам і вольностям.

попри те, що всі ці трагічні зміни більшість української еліти сприйня-
ла з покірністю, національна ідея продовжувала жити. 
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перша сторінка чолобитної полкової та сотенної старшини
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№ 1

Чолобитна полкової і сотенної старшини
та шляхетства лубенського полку до російської імператриці

Катерини ІІ про встановлення в роді Розумовських
спадкового гетьманства

всепресветлейшая державнейшая великая Государыня императрица екатери-
на алексеевна, самодержица всероссийская, Государыня всемилостивейшая.

Бьет челом малороссийского лубенского полку полковник з полковою стар-
шиною и сотниками и протчими того полку чинами.

всевишняго промисле, утвердивший самодержавное вашего императорскаго 
величества на всероссийском престоле царствование, и от того з дня на день умно-
жающоесь премудрим и неусипно попечительним матерним вашим старанием всей 
вообще всероссийской империи благоденствие, и нам, верним вашего император-
скаго величества подданним, благовременний подает случай; з сим нашим рабским 
челобитием повернуть себя к ногам вашего императорскаго величества.

от начала благоприсоединения малой россии ко всероссийской вашего им-
ператорскаго величества державе от всех всероссийских монархов утверждено ма-
лороссийский народ по узаконенным правам и прывилегиям управлять Гетманской 
особе. Как же в сие Гетманское достоинство после Гетмана Богдана хмельницкого 
избрание чинилось всегда нових персон, то до Гетмана скоропадского несколко та-
ких Гетманов было, чрез которих не токмо внутре самого малороссийского народа 
частия несогласия в делах, замешателства, и разныя другия происходили неспокой-
ства, и оттого найпаче малороссийский народ великия претерпевал разорения, но и 
самой российской империи причинялись затруднения; к тому же те самие прежние 
Гетмани пры своем Гетманском правлении, к чувствителному народному неудовол-
ству, найпаче о собственной своей, нежели об общей всего народа ползе старания 
прылагали.

немало ж и такова, а особливо после смерти Гетмана апостола; времени име-
ли в которое избрание и учреждение Гетмана отложено было указом для того токмо, 
чтоб сискать к тому достоинству такого персону, от которого б ко всероссийскому 
престолу неверности показано не было, и малороссийскому народу никаких бедств 
и разорений произойти не могло. а между тем вместо Гетманского правления опре-
деляеми были частые и всегда новие временние командиры.
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из такових обстоятелств все мы нижеподписавшиесь, имев доволное уваже-
ние, благополезным находим как для ненарушеной целости высоких вашего импе-
раторскаго величества и всей империи интересов, так и для всегдашнего утвержде-
них малой россии прав, волностей и прывилегиев сохранения, и избежания сему 
народу вышепоказанних разорительних трудностей, иметь Гетмана всегда от такой 
фамилии, которая о непоколибымой своей ко всероссийскому престолу верности 
более других утверждена. вашему императорскому величеству небезизвестно, что 
в [1]750м году все духовние и мирские здешние власти, шляхетство со всеми про-
чими чинами, войском и народом единогласно избрали Гетманом его сиятелство 
графа Кирила Григориевича разумовского, которой по тому избранию и всеподдан-
нейшему общему прошению в том Гетманском достоинстве от ея величества бла-
женния и вечно достойния памяти Государыни императрицы елисавети петровны 
утвержден и по пожалованной ему за собственноручним ея же величества подпи-
санием прывилегий уже чрез четирнадцать лет управляет всеми воинскими и граж-
данскими в малой россии делами, с особливим своим рачителним всегда попече-
нием, о наилучшем устроении как воинских обрядов, так гражданских правлений к 
доставлению обыженним найскорейшей по правам справедливосты.

на таково его сиятелства Графа Гетмана благополезное всем нам управление 
взирая, а при том выдя, с какою он всеусердною своею верностию и другие имею-
щие на себе высокие имперские достоинства отправляет, чем заслужил отличную 
себе доверенность, а к тому же яко он в великой россии не меншую часть имений, 
скол и в малой россии имеет;   пры том надеясь, что синовья его прыродние гра-
фи разумовские стол благородно воспитиваются, что как в ревностной и верной 
всероссийскому престолу службе, так и в прочих похвали достойних качествах и 
благоповедениях родителя своего подражать несуменно будут.  Ближайшее сред-
ство находим: после нонешнего Гетмана в избрание в Гетмани из синов его сиятел-
ства Графов разумовских, имея сверх донесенних обстоятелств и сей пример яко по 
Гетману Богдану хмелницкому в разсуждении его известних российской империи 
услуг обще избран и утвержден был Гетманом син его Юрый хмелницкий. 

того ради таково усердное наше общее желание возимев, припадая к ногам ва-
шего императорскаго величества, всеподданнейше просим скол на сие наше общее 
желание, стол более на дознанную нонешнего Гетмана ко всероссийскому вашего 
императорскаго величества престолу верность и усердие прызирая, височайше 
свое явить благоволение и имянним своим указом всемилостивейше утвердить, 
дабы мы, нижайшие, после нинешнего Гетмана из синов его Графов разумовских 
в Гетмани того, которий к сему достойнейший будет, з высочайшего вашего импе-
раторскаго величества соизволения избрать свободность имели, и на таком осно-
вании, как нинешний Гетман утвержден состоит, сие благоучреждение не токмо к 
прославлению премудраго царствования вашего императорскаго величества и ко 
умножению слави и к ползи всей империи служить будет, но и малороссийскаго на-
рода пры учрежденних правах, волностях и прывилегиях ненарушное в непоколи-
бымой всероссийскому престолу верности сохранение на вечное время пребудет.

1764 году, февраля1  вашего императорскаго пресветлейшаго величества 
 верние поддание и всенижайшие рабы.
                      
полковъникъ лубεнскый іванъ Кулябка
подкоморій полку лубεнского василь Кулябка
Бунчуковий товаришъ Федор диаковскій
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Бунчуковий товаришъ іванъ Криштофовичъ
обозни[й] полкови[й] лубεнски Филипъ петривски
судія полковій лубεнскій василь стεфановичъ
писаръ полковій лубεнскій яковъ Корнѣεвичъ
асаулъ полковій лубεнскій радіонъ рвачεвскій
абшитованный2 асаулъ полковий лубεнский Климъ христичъ
абшитований асаулъ полковий лубεнский михайло огроновичъ
абшитованний асаулъ полковий лубεнский алεксандръ Бутовскій
хоружий полковий лубεнский стεфанъ Корнѣεвичъ
хоружий полковий лубεнский стεфанъ лукановичъ
войсковий товаришъ яков мартосъ
сотникъ лубεнский іванъ гронович
сотныкъ сεнчанскій тімофεй Криштофовычъ
сотникъ Горошинскій пεтро сахновский
сотникъ смεлянскій Григорій Громѣка
сотникъ Глинскій павεлъ свѣтъ
сотникъ лохвицкой василий нелговскій
сотникъ Курѣнски іванъ стефановъ
сотникъ яблуновский алεксѣй Чεрнѣцкий
сотникъ второ пирятинскій михайло орεховскій
сотникъ снѣтинскій павεлъ Кулябка
сотникъ второ лохвицкій [...] лукашевичъ
сотникъ сεнчанскій Фεдоръ слюзъ
сотникъ ромεнскій дεмянъ Гайдукъ
сотникъ пεрво пирятинский максимъ Щεрбак
сотникъ Городиский максимъ петровский
сотникъ янишполскій іванъ Корнѣεвичъ
атаманъ [...]айпсой іванъ Григоровичъ
атаманъ сотенний ромεнский іванъ Федоровъ
Значковий полку лубεнского товаришъ стефанъ водарский
Значковій полку лубεнского товаришъ михайло вытεнко
Значковій товаришъ полку лубεнского адріян Калεничεнко
Значковий товаришъ полку лубεнского роман Калεничεнко  
Значковій полку лубεнского товаришъ тимофѣй воротилякъ
Значковій товаришъ романъ Фεдоровъ
Значковий товаришъ роман ябловскій
абшитованій значковій товаришъ павεлъ постомнікъ
Значковий полку лубεнского товаришъ Григори[й] Кулик 
Значковий полку лубεнского товаришъ стεфан Засулский
Значковій полку лубεнского товаришъ Федор хилчевский
атаманъ сотεнній янишполский стεфанъ лусовский
Значковій полку лубεнского товаришъ Sамуйловичъ
полку лубεнского значковий товаришъ василь мирεць
Значковий полку лубεнского товариш михайло полунъ
Значковий полку лубεнского товаришъ Григорий савицкий
Значковий товаришъ алεксандεр Шивка
Значковий товаришъ стεфан хр[а]пко
Значъковий полку лубεнского товаришъ Фεдоръ Жаданъ
Значъковий товаришъ стεфанъ Ющεнко
Значковий товаришъ Фома те[ги]басъ
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Значковій товаришъ лубεнского полку якимъ [с]εластенникъ
Значковій полку лубεнского товаришъ іванъ максимовичъ
Значковій полку лубεнского товаришъ андрεй афанасіεв
Значковій товаришъ якимъ максимовичъ
атаманъ сотεнний Чорнуский Гаврило Бойчεвский
Значковий полку лубεнского товаришъ андрѣй ставровский
Значковій полку лубεнского товаришъ василь Криниѣцкий
абшитованій значковій полку лубεнского товарищ Федор мεщанко
абшитованний значковий товаришъ василь миколаεнко
абшитованный значковый товаришъ михайло пасюта
атаманъ сотεнній пεрво пирятинскій исифъ пятковскій
атаманъ сотεнний пεрво лохвицкий Григорий Горобиовский
атаманъ сотεнный второ пирятинскый андрѣ [й] вакулович
атаманъ сотεнний яблуновский іванъ Cтефановъ
атаманъ сотεнній Горошинскій василь волинской
атаманъ сотεнний Жовнинский іванъ соколъ
абшитованний значковий полку лубεнского товаришъ тимофѣй Корсунъ
Значковій полку лубεнского товаришъ василь Бѣлобаба
Значковій полку лубεнского товаришъ максимъ Григоровичъ
Значковій полку лубεнского товаришъ омелянъ остаповъ
атаманъ сотεнний Городиский иванъ вишнεвский
Значковий полку лубεнского товаришъ Григорий пεтровский
Значковий полку лубεнского товаришъ іван Корεнѣцкий
абшитований значковий товаришъ иванъ мазуревский
Значковий товаришъ романъ Щербина
атаманъ сотεнний смѣлянский сεмεн Горошковскій
полку лубεнского значковой товаришъ Григорεй Косичъ
Значковий полку лубεнского товаришъ иосифъ литвинεнко
Значковий полку лубεнского товаришъ Федоръ литвинεнко
атаманъ сотεній перво сεнчанскій Федоръ тищεнко
абшитованый значковый полку лубεнского товаришъ пεтръ лвовъ
атаманъ сотенній второ сенчанъскій стефанъ матковский
Значковій товаришъ павεлъ лусовский
Значковий товаришъ іванъ салимовский
цдІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19155, арк. 1–5. Оригінал.

1 Число не проставлено.
2 абшит – відставка, звільнення від служби.

№ 2

Чолобитна полкової і сотенної старшини
та шляхетства  Гадяцького полку до російської імператриці

Катерини ІІ про встановлення в роді Розумовських
спадкового гетьманства1

Брεгадиръ и гадяцкій полковникъ антон Крижановский
протωпопъ Гадяцкій Григорій Щербацкій
намѣстникъ вεприцкий маξимъ анεреεвич
намѣстникъ лютенский иерей василий левенецъ
намѣстникъ Комишанский иерей Фεодоръ лавроцкий
обозный полковій іванъ родзянко
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одна зі сторінок чолобитної з підписами
(цдіак україни, ф. 51, оп. 3, спр. 19155, арк. 1)
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бунчуковій товаришъ алεξѣй богаевский
бунчуковій товаришъ василий пѣратинский
бунчуковий товаришъ владимиръ велецкий
Судия полковий Федоръ война
писарь полковій Яковъ колодяжинский
асаулъ полковій осипъ Ситенский
асаулъ полковій василь ковалεвский
хоружій полковій андрεй кондоскалεвъ
полковой хоружій василий навроцкий
Сотникъ полковой Гадяцкий іванъ манко
Сотникъ коваліовский данило лεсевичъ
Сотникъ вепріцкий прокоп масюкъ
Сотникъ Зεнковский іванъ бутовичъ
Сотникъ лютенский ілля Шостакъ
Сотникъ куземинский іванъ трипольский
Сотникъ полковый Гадяцкій Гεрасим Станѣславский
Сотникъ Зенковецкий Фεдоръ Жадко
Сотникъ опошанскій Фεдоръ момонтовъ
Сотнікъ рашεвскій павло Зεлεнский
Сотникъ комишанский Сεмεн михайловский
Сотнікъ Грунский василь бразонъ 
Сотникъ ковалѣвской пεтр киръяковъ
Сотникъ комішанский павелъ Золотарεвский
Сотникъ опошанский лев б[и]ковский
Сотникъ опошанский Юрый быковский
Сεлитраной компанѣи старший компанεйщик данило тисчεнко
войсковий товаришъ Сεмен баляский
войсковий товаришъ іванъ Гεεвский
войсковий товаришъ назаръ Гεεвский
войсковий товаришъ павло нѣженεц
войскови[й] товаришъ василь бораковский
войсковий товаришъ Степанъ кирияковъ
войсковій товаришъ іванъ Ставѣцкий
войсковий товаришъ іванъ каношанов
войсковый товаришъ Степанъ калатура
войсковый товаришъ романъ пащенковъ
войсковій товаришъ михайло кырияков
войсковій товаришъ Федоръ бабарыковъ
войсковий товаришъ назаръ пащεнко
Значковий полку Гадяцкого товарищ и сεлитерний 
компанεйщик павло тимчεнк[о]
войсковий товарищ пантилεимонъ бутовичъ
писаръ суда полкового павεл илляшεвичъ
Значковий товаришъ іванъ Ставѣцкий
Значковий товаришъ Стефанъ калинъ
Значковий товаришъ михайло тихоновичъ
Значковій товаришъ Гаврил Золотарεвский
Значковий товаришъ михайло вечорка
Zначковий товаришъ андрεй Zвяговский
Значковій товаришъ давидъ Супрунεнко
Значковий товаришъ кирило лазарεвскій
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Значковий товаришъ маξим мεлникъ
Значковий товаришъ павεлъ пεрεкристовъ
Значковий товаришъ Фεдоръ василиεвъ
Значковий товаришъ Стεфанъ нишεвский
Zначковий товаришъ кодрат киричεнко
Значковій товаришъ владимεр Ситεнский
Значковий товаришъ матвѣй Сидоровъ
Значковий товаришъ корнѣй родинъ за себε и вмѣсто неграмотного 
значкового товариша алеξѣя никитова написал
Значковій товаришъ василь луценко
Значковий товаришъ Грыгорий пащεвский
Значковой товаришъ Яковъ пѣрятинский
Значковий товаришъ Гεрасим махота за сεбε во место значкового 
ж товариша Фεдора белεнчεнка по его прошению подписался
Значковій товаришъ іванъ дεляковіч
Значковий товаришъ Яковъ луцεнко
Значковій товаришъ андрεй покачилка
Значковий товаришъ романъ холодовский
Значковій товаришъ кирило Стрижак
Значкови[й] товаришъ Яковъ пащенко
Значковый товаришъ омεлянъ кузмεнко
Значковій товаришъ леонтий браславецъ
Значковій товаришъ иванъ Сѣрацкий
Значковій товаришъ Грыгорий Εрεмѣεв
Значковій товаришъ матвѣй павловский
Значковий товаришъ данило павловский
Значковий товаришъ маξимъ Задирака
Значковий товаришъ петро мокриεвич
атаманъ  сотенній  Гадяцкій наум маξовычук
атаманъ пошанской второй сотни пантεлεймонъ [ба]лясний
атаманъ сотεнний вεприцкий Яковъ масюк
атаманъ второ ковалѣвской сотни василь кирияковъ
атаманъ сотнѣ пεрвой комишанской павло кисεлεовъ
Сотни рашεвской атаманъ маξимъ вεсεловский
атаманъ Зεнковскій Филипъ ілков
атаманъ сотенний второ комишанский іванъ трояновский
перво опошанской сотнѣ атаманъ Фεдоръ матвεεвъ

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19155, арк. 7 зв –9. Уся чолобитна – арк. 6–9.

1 оскільки текст цієї чолобитної за змістом ідентичний чолобитній з попереднього 
опублікованого документа – від лубенського полку (детальніше про це див. у вступній 
статті), публікуємо тільки підписи, вміщені після неї.

№ 3
Чолобитна полкової і сотенної старшини та шляхетства 
Київського полку до російської імператриці Катерини ІІ

про встановлення в роді Розумовських спадкового гетьманства1

 
подкоморій алεξандεръ Солоніна
бунчуковий товарищ евстратъ Савич

Старшини полковиε:
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Судия Зѣновий борсук
писаръ андрεй миткεвичъ
асаулъ матвѣй Шумъ
асаул Стефанъ барановский
хоружий Фεдоръ Шумъ
хоружий пεтр Савεнко

2‾Сотники:
Гоголεвскій антонъ палчиковскій
остεрски[й] михайло Солоніна
козелεцкий павелъ руголъ
бобровицкий матвѣй костинъ
киεвский михайла Гудимъ
трипѣлский исидоръ Журавский //

войсковиε товарищи:
никита мандрика
Фεдор ковановичъ
андрεй крупянский
Стефанъ лутай
Стефанъ пасεнко
онуфрий пригара
андрѣй дияковский
василь пригара
абшитованій Григорій косεнко
василь несмѣянъ
Григорεй Гудимъ
андрεй маулъ ‾2

войсковіε канцеляристи:
андрεй подвисоцкий
Фεдоръ Солонина

3‾ Значковие товарищи:
іванъ Савεнко
іванъ Гроховский
василь дворεцкий
прокопъ Шумъ
іванъ миславский
пεтръ пасεнко
Филиппъ Гриніевичъ
Григорій полѣтанский //
писаръ сотенній киεвский павεлъ масловичъ
асаулъ сотенній киεвский іванъ носко
хоружій сотεній кіεвский василь блажевский
Сотεний козεлεцкий писарь алексей подвисоцкий
хоружий сотенний козелецкий иванъ Шахрай ‾3

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19155, арк. 12 зв. – 13 зв. Уся чолобитна – арк. 10–
13 зв.

1 оскільки текст цієї чолобитної за змістом ідентичний чолобитній з попереднього 
опублікованого документа – від лубенського полку (детальніше про це див. у вступній 
статті), публікуємо тільки підписи, вміщені після неї.

2 на арк. 13 підписи під чолобитною київського полку подано в дві колонки.
3 так само на арк. 13 зв.
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№ 4
Чолобитна полкової і сотенної старшини та шляхетства 

Миргородського полку до російської імператриці Катерини ІІ
про встановлення в роді Розумовських спадкового гетьманства1

полковник миргородский Фεдор строградский
бунчуковій товаришъ пεтръ Галεцкій
бунчуковій товаришъ василь родзянка
абшитованій бунчуковій товаришъ василεй строградской
бунчуковый товаришъ андрεй строградской 
бунчуковий товаришъ димян оболонский
обозній полковій миргородский іεрεмѣй родзянка
Судья полку мирогородского пεтръ Заляховський
писаръ полковий миргородский матвѣй ляховичъ
асаулъ полковий миргородский данило бапран
асаулъ полковий миргородский тихонъ калнѣцкий
хоружий полковий миргородский мѣрко [марко] козинεнковъ
хоружій полковий миргородский Яковъ Zарудний
36‾ Сотникъ Шишацкий Фεдоръ Яковεнко
Сотникъ власовскій прокопъ майборода
Сотникъ богацкій ісифъ Стефановичъ
Сотникъ кременчуцкій Яковъ Гавриловъ
Сотникъ Ярεсковский афтанасъ попатенко
Сотникъ устивицки[й] кирило каракашъ
Сотникъ бѣлоцεрковскій васил Жучεнко
Сотникъ остаповский Григорεй базилевскій
Сотникъ второй полковий миргородский алεξандръ попатенко
Сотникъ Голтвянскій іосіфъ павεлко
Сотникъ Городиский іванъ кодинец
Сотникъ омεлницкий николай остроградскій
Сотникъ Грігорій рудь //
войсковій товаришъ кирило волѣвачъ
войсковий товаришъ матвѣй косяровский
войсковий товаришъ дмитрεй Сволява
войсковий товаришъ владимεр остроградский
войсковий товаришъ іванъ Гершунъ
войсковій товаришъ трофимъ михайловъ
войсковий канцеляристъ андрεй устимовичъ
войсковий канцеляристъ іванъ базилевский
атаманъ Сотнѣ первой миргородской Григорий иосифовъ
атаманъ Сотεнный хоролскый Стефанъ Штѣмпѣль
атаманъ иван [...]
атаманъ сотенний потоцкой елисεй волѣвачъ ‾2
Судовий писаръ андрій ба[...]
Значковий товаришъ Григорий байдакъ
Значковий товаришъ емεлиян Якубовичъ
Значковий товаришъ Сεмεн короленко
Значковий товаришъ ісидор вишніовский
Значковий товаришъ павεлъ дынисовъ
Значковий товаришъ Захарий Шкурка
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Значковий товаришъ андрѣй Горонεскулъ
Значковий товаришъ іванъ кириловъ
Значковий товаришъ данило кочεвский
Значковий товаришъ ігнатъ полинεвский
Значковий товаришъ Гргорий королεнко
Значковій товаришъ Яковъ Золотарεвский
Значковий товаришъ Стефанъ устимовичъ
Значковий товаришъ Яковъ Сенча
Значковій товариш Григорій андрузький
Значковий товаришъ іванъ павεлко
Значковие товариши  кирило і михайло роменские
Значковий товаришъ Фεдор Шεвчεнко
Значковиε товариши іωсифъ и афанасий кирилови
Значковий товаришъ Гεрасим Заславский
Значковий товаришъ маξимъ барабашεвъ
Значковий товаришъ іванъ мѣзинъ
Значковий товаришъ кондратъ луценко
Значковый товаришъ Фεдор комεндатεнко
Значковый товаришъ іванъ бобохъ
Значковий товаришъ маξим тимофѣεвъ
Значковиε товариши лукян и алексѣй боровиковскиε

Скріпа на чолобитній Миргородського полку: писаръ // пωлковый // матвѣй // 
ляховичъ

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19155, арк. 15 зв. – 16 зв. Уся чолобитна – арк. 14–
16 зв.

1 оскільки текст цієї чолобитної за змістом ідентичний чолобитній з попереднього 
опублікованого документа – від лубенського полку (детальніше про це див. у вступній 
статті), публікуємо тільки підписи, вміщені після неї. 

2 на арк. 16 підписи під чолобитною миргородського полку подано в дві колонки.

Sukhykh L., Vovk O.
Kyrylo Pozumovs’kyi: An Attempt
of Identifying Hereditary Hetmanate

The publication deals with four petitions to the Russian Empress Catherine II 
submitted by Lubens’kyi, Hadiats’kyi, Kyivs’kyi and Myrhorods’kyi regiments with 
regard to implementation of the Rozumovs’kys hereditary hetmanate in Ukraine. Signed 
by major sergeants and the gentry, the petitions were written in February, 1764. The 
article also includes historical retrospective: it describes numerous attempts (starting 
from Bogdan Khmelnyts’kyi) with respect to establishment of hereditary hetmanate 
which would have been of significant importance for strengthening and development of 
Ukrainian Kozak state.
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До ІстоРІї ЛистопаДового РейДу 1921 р.
Частин аРМІї унР пІД КоМанДуванняМ 

Ю. тЮтЮнниКа в уКРаїну
(Документи ЦДаго україни

про долю групи учасників рейду)
в історії української революції і визвольних змагань 1917–1921 рр. 

є дві пам’ятні події, в яких органічно сплелося героїчне і трагічне: крути 
(1918) і базар (1921). Якщо бій під крутами 29 січня 1918 р. став симво-
лом героїзму українців, їх молодої генерації у боротьбі за національну і 
державну незалежність, сповнив душі українських патріотів оптимізмом, 
то розстріл 359-ти українських старшин і козаків 22 листопада 1921 р. біля 
с. базар на Житомирщині як наслідок невдачі другого Зимового походу 
підвів трагічну риску під українськими визвольними змаганнями.

події листопадового 1921 р. рейду повстанської армії під команду-
ванням генерал-хорунжого Ю. тютюнника в радянську україну знайшли 
певне відображення в історичній літературі як на еміграції, так і в сучасній 
україні. оприлюднено чимало спогадів учасників рейду, документальних 
джерел, пов’язаних з цією подією. однак час від часу з’являються нові до-
кументи, які доповнюють наявну інформацію про другий Зимовий похід 
1921 р., слугують більш глибокому ознайомленню з перебігом тих подій*.

Загалом перебіг другого Зимового походу 1921 р. добре відомий: він 
закінчився поразкою і відступом повстанців. 17 листопада 1921 р. біля 
с. малі минькі овруцького району на Житомирщині більш як тисяча во-
яків волинської групи із складу повстанської армії під командуванням 
Ю. тютюнника були оточені трьома тисячами червоної кінноти Г. котов-
ського. За даними радянської сторони, в бою було знищено понад 400 по-
встанців, захоплено в полон 537 осіб. Зуміли уникнути загибелі й проби-
лися на польську територію 120 вояків1. перед надзвичайною п’ятіркою, 
складеною з командирів кво і співробітників київської губернської над-
звичайної комісії (російська абревіатура – вЧк), постало 443 чоловіка 
з числа захоплених українських повстанців. до страти було засуджено 
359 чоловік (за іншими даними – 360). Згідно з деякою інформацією, у 
списку надзвичайної п’ятірки під № 360 значився полковник в. раввич-
каменський, який у листі від 23 лютого 1942 р. до генерал-хорунжого 
в. петріва писав, що він утік з-під охорони і перший з’явився в табір Ще-
піорно (польща), де й повідомив про розстріл 359-ти повстанців2.

Якщо трагічна доля жертв базару відома, то мало хто знає, що з числа 
захоплених у полон повстанців вісім чоловік було вилучено для додат-
кових допитів з метою отримання інформації про політичне керівництво 
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* в “архівах україни” 2001 р. було опубліковано матеріал про листопадовий 
рейд 1921 р. на підставі архівно-слідчих справ, що зберігаються в цдаГо україни. 
нинішня публікація продовжує знайомити читачів журналу з новими знахідками 
в архіві, що стосуються згаданої події.
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унр, наявність української агентури в радянському середовищі. ними 
були: 1) ващенко іван іванович, 1887 р. народження, штабс-капітан ста-
рої армії, черговий старшина у штабі Ю. тютюнника, приписаний до то-
пографічного бюро; 2) донченко Сергій аврамович, 1883 р. народження, 
бухгалтер-контролер міністерства внутрішніх справ унр; 3) козюлич 
Степан ксенофонтович, 1898 р. народження, дивізійний інтендант 4-ї ки-
ївської дивізії армії унр; 4) копац Євген іванович, 1889 р. народження, 
дивізійний інтендант 4-ї київської дивізії; 5) кравченко петро радіонович, 
1887 р. народження, директор департаменту міністерства землеробства 
унр; 6) красовський олександр дмитрович, 1890 р. народження, директор 
департаменту внутрішньої торгівлі міністерства народного господарства 
унр; 7) куриленко Семен іванович, 1885 р. народження, начальник ци-
вільного управління мвС унр по волинській губернії; 8) Ступа діонісій 
іович, 1888 р. народження, командир штабної сотні 4-ї київської дивізії.

на зазначених вище осіб в особливому відділі київської військової 
округи та в Секретно-оперативному управлінні київської губчека були 
заведені з 25 листопада 1921 р. слідчі справи, в яких відклалися такі осно-
вні види документів (подаються мовою оригіналу): “анкета для перебеж-
чиков или пленных закордонных государств” (38 пунктов), “приложение 
№ 2 к анкете опроса перебежчиков закордонных государств в отноше-
нии лиц пленных или перебежавших из банд петлюровской ориентации” 
(25 пунктов), “приложение № 1 к анкете для перебежчиков или пленных 
закордонных государств”, “анкета для арестованных и задержанных с за-
числением за вуЧк”, “анкета для арестованных и задержанных с зачис-
лением за особым отделом кво”, а також протоколи допитів затриманих 
учасників листопадового рейду 1921 р., їхні додаткові свідчення, опера-
тивне листування по затриманих, довідки та акти про їхню смерть чи роз-
стріл.

перші відомості від арештованих були отримані ще 19 листопада 
1921 р. у м. базар, потім їх перевезли до києва, а звідти – до харкова. 
представляють інтерес низка анкетних запитань та відповіді заарешто-
ваних на деякі з них. так, С. куриленко дав такі відповіді на запитання 
“Состояние части в боевом отношении”: “Судя по моему впечатлению, 
состояние части было весьма плачевное”; “боевая способность частей. 
причины, действующие отрицательно или положительно”: “боевая спо-
собность слабая. встретили не то, что обещали”; “политические партии, 
их платформы, степень влияния каждой в отдельности”: “преобладания 
партийного не было, было преобладание элементов беспартийных, со-
чувствующих украинскому движению”; “отношение к Советским респу-
бликам”: “враждебное”; “отношение к местному населению и обратно”: 
“Группа относилась к населению предупредительно, к нам относились 
сочувственно”.

характерно, що більшість заарештованих критично ставилися до бо-
єздатності частин повстанської армії Ю. тютюнника, називали її пога-
ною, ні на що не придатною, а настрої вояків – нестійкими, позначени-
ми деморалізацією. лише С. козюлич оцінив стан військ як “середній”. 
разом з тим, вони підкреслювали вороже ставлення місцевого населення 
волинської губернії до “радянських республік”, наголошували на співчут-
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ті населення до повстанців, але при цьому одностайно стверджували, що 
активної підтримки від місцевих мешканців вони не відчували, останні не 
виявляли бажання взяти участь у збройній боротьбі з більшовиками.

учасники другого Зимового походу добре усвідомлювали недостат-
ність озброєння частин повстанської армії, проте їх надзвичайно вразила 
та обставина, що керівник походу Ю. тютюнник і, вочевидь, вищі полі-
тичні кола унр на чолі з С. петлюрою були глибоко переконані, що втор-
гнення на територію радянської україни військових формувань чисельніс-
тю 2–3 тис. вояків приведе до повалення радянської влади. так, директор 
департаменту міністерства земельних справ унр п. кравченко на допиті 
23 листопада 1921 р. зазначав: “наскільки я розумію, тютюнник надіявся 
і розраховував більше на повстанські комітети, організовані ним в україні, 
та їх допомогу, ніж на свої збройні загони”3.

а ось як оцінював ситуацію командир зведеної штабної сотні д. Сту-
па. на допиті 25 листопада 1921 р. він повідомив: “перед переходом через 
кордон тютюнник зібрав у полі загін і сказав так: “на україні 25 жовтня 
зупинився телеграф, зупинилися поїзди, весь правий берег дніпра стано-
вить із себе клоаку, червоних військ нема, а якщо де і є, то [вони] небоєз-
датні, що деякі червоні частини підготовлені до переходу на наш бік…”4.

тимчасом реальні події в україні, де радянська влада рішучими захо-
дами придушувала повстанські виступи, а застрашене цим місцеве населен-
ня ухилялося від активної боротьби з більшовиками, стали несподіваними 
для Ю. тютюнника та його командирів. на настроях вояків повстанської 
армії позначились активні дії червоних військ. це стало особливо поміт-
ним після бою під коростенем, після чого було прийнято рішення про по-
ворот на захід. Згадуючи той час, С. куриленко на допиті розповів: “по-
мітно було, що настрої загону разом змінилися. Я чув, як офіцери пошепки 
перемовлялися, що справи погані, що це якась авантюра…”. а коли стало 
відомо, що повстанців переслідує червона кіннота, то, за словами С. кури-
ленка, “з усіх боків було чути одностайне бажання – швидше повернутися 
назад, за кордон…”5.

Як уже зазначалося, напередодні листопадового рейду 1921 р. полі-
тичне та військове керівництво унр було глибоко переконане в повно-
му успіхові запланованої акції. це переконання було настільки сильним, 
що до повстансько-партизанського штабу Ю. тютюнника відрядили гру-
пу урядовців міністерств унр для організації цивільного управління на 
звільненій від більшовиків території україни. Серед них були вищезгадані 
о. красовський, п. кравченко, С. куриленко. останній, який представляв 
міністерство внутрішніх справ унр, напередодні рейду був призначений 
Ю. тютюнником начальником цивільного управління, яке мало забезпе-
чити порядок на україні й запобігти проявам анархії після вигнання біль-
шовиків.

невдача другого Зимового походу 1921 р., розстріл під м. базар 359-ти 
його учасників справили гнітюче враження на еміграцію, посилили роз-
біжності в керівному середовищі унр, у тому числі погіршили стосунки 
між С. петлюрою і Ю. тютюнником. останній почав шукати контактів з 
опальним командармом армії унр генерал-поручником м. омеляновичем-
павленком, що перебував у конфлікті з С. петлюрою та його найближчим 
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оточенням. однак захоплення Ю. тютюнника радянськими спецслужбами 
зірвало спробу об’єднання двох видатних командирів української армії 
для евентуальної боротьби за політичне оволодіння української еміграцією 
і перехоплення ініціативи у цій справі в Голови директорії унр. 

після розстрілу в м. базар українських повстанців співробітники осо-
бливого відділу кво і київської губчека завершили допити восьми учас-
ників листопадового рейду.

22 січня 1922 р. в. о. слідчого відділу по боротьбі з бандитизмом 
Секретно-оперативного управління вуЧк (російська абревіатура. – А. К.) 
б. козельський склав висновок по справі № 735, де висунув проти С. ку-
риленка, п. кравченка, о. красовського, С. донченка, і. ващенка, Є. ко-
паца, д. Ступи та С. козюлича обвинувачення в організації бандитизму та 
замаху на повалення робітничо-селянської влади та її заміну контррево-
люційним петлюрівським урядом. на підставі зазначеного б. козельський 
пропонував обвинувачених розстріляти.

цього ж дня, 22 січня 1922 р., судова колегія вуЧк погодилася з цим 
висновком і затвердила вирок6.

проте 24 січня 1922 р. начальник відділу по боротьбі з бандитизмом 
Соу вуЧк в. Горлицький звернувся з рапортом до Голови вуЧк в. ман-
цева з проханням відкласти виконання вироку у зв’язку з необхідністю до-
даткових допитів обвинувачених з метою отримання інформації про мож-
ливі зв’язки тарнівського центру унр з деякими командирами Червоної 
армії на україні, на що отримав згоду7.

однак з’ясувалося, що засуджені до страти п. кравченко, С. кури-
ленко і о. красовський померли від хвороби в слідчій тюрмі, відповідно, 
31 грудня 1921 р. та 1 січня 1922 р. 27, 29, 30 січня 1922 р. така ж доля 
спіткала д. Ступу, С. донченка та С. козюлича8. і. ващенко та Є. копац 
були розстріляні 18 лютого 1922 р.9

таким чином, радянським спецслужбам не вдалося отримати важли-
вої додаткової інформації. разом з тим, матеріали архівно-слідчої справи 
№ 75125 становлять науковий інтерес для вивчення питань, пов’язаних з 
підготовкою та перебігом листопадового 1921 р. рейду Ю. тютюнника в 
радянську україну та характеристикою відносин у середовищі унр.

нижче у витягах подаються свідчення С. куриленка, д. Ступи, і. ва-
щенка,  о. красовського. 

публікацію підготував             анатолій КентІй

1 Шатайло Олег. Генерал Юрко тютюнник. – львів, 2000. – С. 92.
2 цдаГо україни, ф. 269, оп. 2, спр. 130, арк. 6–6 зв.
3 там само, ф. 263, архівно-слідча справа № 71525, арк. 135–135 зв.
4 там само, арк. 115–116 зв.
5 там само, арк. 135–135 зв.
6 там само, арк. 198–199.
7 там само, арк. 203.
8 там само, арк. 191.
9 там само, арк. 194.
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№ 1
Із протоколу допиту співробітником

особливого відділу штабу Кво воробйовим
начальника цивільного управління Мвс унР по
волинській губернії Куриленка семена Івановича

25 листопада 1921 р.
[...] о существовании какого-либо повстанческого Штаба на территории 

польши было известно лишь в апреле м[еся]це, когда министром внутренних дел 
белинским было сделано распоряжение по административному департаменту со-
ставить инструкцию для действий администрации в первые моменты освобожде-
ния территории украины от Соввласти […]

впервые серьезно и официально я узнал о повстанческом Штабе тютюнника 
в конце августа с[его] г[ода], когда вл. Гинюк-Савицкий сказал мне следующее: 
“вам придется как можно скорее, не позже как через пять дней, выехать в Штаб 
тютюнника”. действительно, через 3–4 дня министр определил мою работу в 
штабе тютюнника так: а) изучение системы внутреннего управления на украине 
по принципам Соввласти, представление докладов и своих заключений, а также 
разных проектов; б) составление…* и пересмотр существующих.

получив такие директивы и письменные предписания, я выехал во львов в 
Штаб тютюнника в качестве представителя м[инист]ра в[нутренних] дел.

во львове я явился к тютюннику, который подтвердил все директивы, данные 
мне министром вн[утренних] дел, и изложил свою точку зрения на организацию 
внутреннего управления на украине так:

а) правительство не должно брать на себя всей тяжести по восстановлению 
разрушенной общественно-хозяйственной жизни на украине, потому что оно не 
может справиться с этой задачей;

б) Чтобы, т[аким] о[бразом], не скомпрометировать себя в глазах населения, 
вся полнота власти на местах должна принадлежать местным установлениям, 
организованным из местных же людей по принципу выборности; 

в) органы центральной правительственной власти вмешиваются в деятель-
ность местных установлений постольку, поскольку последние или “не хотят”, или 
“не могут” выполнить возложенных на них обязанностей.

в Штабе тютюнника я был зачислен по Гражданскому управлению началь-
ником административного отдела (сначала он носил название административно-
политического, а потом была произведена перемена названия, так как фактически 
дела политического характера находились в ведении отдела военного управления 
(полк. кузьминский и полк. очеретько). 

начальником Гражданского управления был полковник добротворский. кро-
ме административного отдела, было еще 2 отдела: Экономический, которым за-
ведовал красовский, и транспортный, начальником которого был Яновский […]

относительно содействия польских властей организ[ации] тютюнника мне 
известно следующее: а) выдавались документы на проезд по жел[езной] дор[о ге]; 
б) выдавались  легитимации на право жительства во львове; в) очевидно, выпла-
чивались и деньги, но в этом отношении поляки были очень скупы  и тютюннику 
нередко приходилось обращаться в тарнов (к украинскому правительству) за де-
нежной помощью.

работа моя в Штабе заключалась в изучении внутреннего управления на 
украине, в составлении по этому предмету докладов и инструкций. С людьми, 
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которые приходили из украины, я имел возможность говорить только с ковалем. 
он рассказал мне, что украинские деятели в киеве (и, кажется, в полтаве) обсуж-
дали вопросы об организации внутреннего управления на украине; материалы по 
этому вопросу коваль обещал передать мне позже, но я так и не получил их. об-
щее состоянии Соввласти коваль  охарактеризовал, как близкое к падению, указав 
на неизбежность восстания и [высказал] уверенность в его успехе.

характеризуя Соввласть, коваль отметил, что на украине жить очень и очень 
тяжело как в материальном, так и в моральном отношении; никто не может быть 
уверен в завтрашнем дне; аресты и расстрелы свирепствуют кругом […]

Числа 29/х я получил документ на проезд от львова до Сарн, но мне было 
сказано остановится в костополе […] какой-то незнакомый мне человек спросил 
меня, куда я еду, а я спросил его, не знает ли он, где добротворский? он сказал 
мне, что нужно ехать на следующую станцию – моквин. в деревушке Яснобор 
(в 2-х вер[стах] от моквин) я нашел красовского, Яновского, добротворского и 
других офицеров Штаба, всего человек 15. на другой день приехал тютюнник с 
отмарштейном, ковалевским […]

перед вечером тютюнник пригласил меня к себе и сказал, чтобы я взял на 
себя транспортирование ящиков с деньгами, пока они не будут сданы в полевое 
казначейство. Я тогда заявил, чтобы дана была подвода и указал, что от начальни-
ка Гражданского управления тов. добротворского я до сего времени не получил 
никаких указаний относительно перевозки вещей Гражд[анского] управления. 
тогда тютюнник сказал: “н[ачальни]ком Гражданского управления назначены 
вы. об этом уже отдано в приказе” […]

кажется, со 2-го на 3-е ноября в 2 часа ночи мы выехали из Яснобора и рано 
утром приехали в курганы. Я лег спать и когда часа через 4–5 проснулся, то уви-
дел большое количество прибывших людей (как узнал впоследствии – это были 
вызванные из лагерей украинские солдаты, которые были сконцентрированы в 
с. мыцки (верст 30 зап[аднее] от моквин), которые имели уже винтовки. Я ви-
дел, как в курганах вынимали из ящиков пулеметы. винтовки были розданы в 
курганах. всего винтовок было около 400, пулеметов – 32 (как мне передавали), 
а людей было больше 1 тысячи.

в шесть час[ов] веч[ера] в тот же день из кургана направились на восток и 
ночью (с 3-го на 4-е) перешли границу. название пункта перехода мне неизвест-
но. в первом селении за границей без боя была снята застава или пограничный 
отряд. для  меня, как цивильного человека, казалось, что все происходит так, как 
и говорил тютюнник – продвижение вглубь украины без препятствий, т[ак] к[ак] 
советские власти ушли на левый берег днепра. тут я обратился к тютюннику за 
указаниями, что же делать относительно установления гражданской власти? на 
это он мне сказал: “Здесь ничего, когда нужно будет, я дам вам соответствующие 
указания”. Я поинтересовался, как скоро это будет, и в каком районе. тютюнник 
указал мне три таких района – овручский, Житомирский и Заславский. после 
этого случая у меня никаких разговоров с тютюнником не было.

первое недоумение и разочарование наступили числа 6–7, когда брали ко-
ростень. поражение под коростенем и паническое отступление под обстрелом 
бронепоезда свидетельствовали о присутствии советских войск в коростене и об 
их сопротивлении, а не о пассивной сдаче или переходе на сторону тютюнника. 
Заметно было, что настроение отряда разом изменилось. Я слышал, как офицеры 
шепотом переговаривались, что дела плохи, что это какая-то авантюра; недоуме-
вали, зачем нужно было брать коростень. Я ничего не понимал. и когда на другой 
день спросили отмарштейна об коростенском бое, то он сказал мне: “все обстоит 
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благополучно, коростеня мы и не хотели брать, нужно было сделать там только 
переполох”.

дальше помню, что мы проходили с. дедковичи, ст. Чоповичи, где был по-
врежден ж[елезно] – д[орожный] путь, перерезаны телеграфные провода, у станции 
была безрезультатная перестрелка. отряд пошел в направлении к радомышлю – 
коростышеву. вот в этом районе, кажется, начинается преследования отряда тю-
тюнника, как говорили, кавалерийским разъездом.

Это преследование, хотя оно было слабым, страшно изнуряло и нервирова-
ло людей. количество раненых увеличивалось с каждым днем, обременяя сани-
тарный обоз. покрутившись безрезультатно дня 2 в районе радомысльского уезда, 
отряд направился в северном направлении. перешли линию ж[елезной] д[ороги] 
у ст. трубецкая, думали остановиться на ночлег в ближайшем селе за полотном 
ж[елезной]  д[ороги], однако преследование снова возобновилось. Говорили, что 
это милиция стреляет из-за кустарников, однако от нее никак не могли отделаться. 
настроение измученных людей было окончательно подавленное. Со всех сторон 
было слышно единодушное желание – скорее возвратиться назад за границу.

в такой обстановке отряд в ночь с 15-го на 16-е дошел до ст. б[ольшие] беш-
ки, где остановились на ночлег. привал был назначен до 2-х ч[асов]. однако уже 
часов в 10 утра было отдано распоряжение стянуть обоз и вместе с тем начали 
выступать из деревни. в арьергарде послышалась стрельба, по краям села маячили 
всадники. когда вышли из села, то я увидел большое количество конницы, кото-
рая преследовала нас с двух сторон. в общем началась большая паника. Штаба не 
было видно, распоряжения не давались никакие, потеряли направление, свернули 
с дороги направо. пулемет преследовал, коннице наносили громадное поражения. 
дальше идти было некуда. остановились. подняли руки. конница котовского 
окружила и взяла остатки недобитого отряда в плен. куда девался тютюнник и 
приближенные его Штаба, я не знаю […]

ЦДАГО України, ф. 263, архівно-слідча cправа № 71525, арк. 119–121 зв. Копія. 
Машинопис.

* пропуск у тексті.

№ 2
З протоколу допиту уповноваженим
особливого відділу вунК Френкелем 

командира зведеної штабної сотні повстанської армії
Ю. тютюнника ступи Діонісія Іовича

25 листопада 1921 р.
[...] повстанческий штаб был сорганизован при исключительном участии поль-

ского Генерального Штаба, снабжавшего штаб тютюнника всем необходимым. 
время организации повстанческого штаба относится еще к апрелю месяцу. Штаб 
был первоначально сформирован в тарнове, а потом переехал во львов […] в 
Штабе тютюнника работали польские офицеры Генерального Штаба, как два 
постоянных представителя польского Генерального Штаба при тютюннике яв-
лялись поручик маевский и поручик ковалевский. Штаб тютюнника состоял 
из полковника отмарштейна – начальника штаба, полковника добротворского, 
начальника цивильного управления; полковника очеретько, начальника контр-
разведки и урядовца хоха, начальника интендантский части и проч[их] мелких 
чиновников, всего в штабе было от 100 до 110 человек [...]
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повстанческий штаб не только организовывал на территории польши воору-
женные отряды для борьбы с Соввластью, но вместе с тем и руководил деятельнос-
тью оперировавших на украине банд и давал [им] соответствующие оперативные 
задания. для постоянной связи с этими бандами отправлялись многие подпольные 
работники, которые тоже снабжались документами от польского Генерального 
Штаба.

для организации повстанкома на украине из охотников – офицеров, пре-
имущественно из киевской дивизии, посылались группы по 10–15 человек. вся 
украина была разделена на 24 округа. личного состава повстанкома я не знаю, 
за исключением Штаба холодный Яр и его филиальных отделений по Чигирин-
скому и александрийскому уездам, штаба атамана нестеренко в районе г. ели-
саветграда, учителя емпенко, псевдоним око, район сел диковка или Глинское 
александрийского уезда, дорошенко – район Златополя, район Глодное елисавет-
градского уезда – учительский персонал гимназии и полковник вербицкий […]

поход свой тютюнник начал из сел в. Студень, малые и большие мыцки 
ровенского уезда. не доходя верст 20 до границы в одной немецкой колонии, 
название которой я не знаю, в присутствии поручика маевского было выдано 
оружие: 400 винтовок, 30 или 40 пулеметов системы максима [и] кольта и фран-
цузские гранаты. патронов было выдано в среднем по 50–70 штук на бойца.

перед переходом через границу тютюнник собрал на поле отряд и сказал 
так: “на украине 25 октября стал телеграф, стали поезда, весь правый берег дне-
пра представляет из себя клоаку, красных войск нет, а если где есть, то [они] 
небоеспособны, что некоторые красные части подготовлены к переходу на нашу 
сторону, что бывшие командиры некоторых  красных частей уже перешли на 
нашу сторону и разъезжают по селам, организовывая повстанческие отряды”.

когда доложили тютюннику о плохом состоянии обмундирования и воору-
жения, он сказал, что об этом беспокоиться нечего, ибо через два дня после пере-
хода через границу все будут одеты, сыты и вооружены. когда перешли границу, 
сопротивления никакого до самого коростеня не встречали. пулеметы перевози-
лись на подводах польских селян и на них перевозились верст на 15–20 за грани-
цу, за что крестьянам было уплочено  по 500 марок каждому.

после перехода границы был пойман какой-то командир рабочего батальона, 
раздет и расстрелян полковником хословским. всего, по-моему подсчету, рас-
стреляно около 30 человек, не считая тех, которые были убиты в коростене […]

нападение на станцию коростень было неудачно, если бы не подошли при 
помощи одного писаря какой-то красной части, знавшего пропуск, ворваться в ко-
ростень не удалось бы. [после появления] своевременно броневика* красного, вся 
банда разбежалась. нападение на станцию Чоповичи тоже не увенчалось успехом 
и с этого момента в банде начался глухой ропот и усиленное дезертирство.

Генерал Гулый-Гуленко, быв[ший] капитан русской армии, является органи-
затором повстанцев херсонской и екатеринославской губ[ерний]. насколько мне 
известно, 25 октября  с румынской территории имел выйти конный отряд Гулого-
Гуленко в количестве 150 сабель как авангард, а через неделю должен был выйти 
и он сам совместно с махно, который в данное время стоит под флагом  украин-
ской народной республики.  

насколько мне известно, к Гулому имели прийти около 3 тыс. человек орга-
ни зованных немцев-колонистов, населяющих тираспольский уезд херсонской гу-
б[ернии]. точное нахождение его штаба я не знаю, но слыхал, что сам он жил в 
кишиневе и Яссах, координируя все свои действия с тютюнником. Гулый-Гуленко 
несколько раз приезжал в калиш со своим адъютантом для набора специалистов 
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и охотников. Гулый пользовался большой популярностью среди населения ели-
саветградского уезда херсонской губ[ернии].   

планы тютюнника на случай успеха его похода в корне мне неизвестны, но 
циркулировали слухи, что ввиду того, что звезда петлюры поблекла среди на-
селения, тютюнник, на случай успеха, до созыва украинского учредительного 
Собрания объявит себя директором […]

ЦДАГО України, ф. 269, архівно-слідча справа № 71525, арк. 115–116 зв. Копія. 
Машинопис.

* Йдеться про бронепоїзд.

№ 3
Із протоколу допиту уповноваженим

особливого відділу штабу Кво
тартаковським старшини для доручень при штабі

повстанської армії ващенка Івана Івановича

26 листопада 1921 р.
[…] в конце октября, когда отдельные партии из штаба повстанческой ар-

мии во главе с тютюнником были собраны в районе ст. моквин, на другой день 
прибыли и вагоны с оружием. 30-го был отдан приказ о выступлении по грунтовым 
дорогам. Я был при штабе армии, который стоял в деревне моквин, а строевые 
части были в окрестностях. Штаб с отрядом соединился в с. курганы, куда было 
подвезено на подводах оружие и там же выдано. когда были собраны части, то 
тютюнник произнес речь приблизительно такого содержания: “на украине, осо-
бенно на правобережье, восстание против Соввласти, красноармейцы убегают в 
россию и наша задача идти на украину, чтобы не допустить страну до анархии”. 
С отрядом были польские офицеры, поручик ковалевский (из д.о.Г. львовского) 
и поручик маевский, кажется из г. ровно […]

в ночь с 3-го на 4-е ноября отряд тютюнника в районе с. нетребы перешел 
границу. причем в пограничном пункте польском было взято 14 лошадей и вооб-
ще, кажется, [была] проделала комедия с обезоруживанием. Границу перешли в 
очень лесистом районе, верст на 30–40 южнее г. олевска. Через день отряд про-
шел севернее м. Эмильчино, верст на 15, где были слухи, что недалеко находится 
отряд генерала нельговского, который недавно обезоружил в м. Эмильчино со-
ветский кавалерийский отряд, около 42-х коней.

до коростеня отряд шел по глухим лесным дорогам и пути никто не знал, 
ибо тютюнник указывал только дорогу от села до села и, кажется, оперативных 
приказов не было на бумаге выдаваемо, а тютюнник отдавал приказы начальнику 
штаба отмарштейну, а тот – в порядке подчиненности. Числа 10-го ноября, но-
чью, подошли к г. коростеню и был сделан налет с двух сторон. одна группа под 
начальством полковника Ступицкого зашла в город с юго-западной стороны, а 
другая напала на вокзал. обоз был около взорванного мостика. налет был сделан 
около 400 человеками, так как столько же было винтовок. к часам 12-ти нападав-
шие вернулись и привезли около 15–20 раненых, и все поспешно стали отступать 
назад.

приблизительно через час подоспевшим броневиком* по отступающим 
[была] открыта стрельба. выпущено было около 20–30 снарядов, из которых ра-
зорвалось два. в коростене были выпущены из тюрьмы какие-то заложники, а 
также взято около 60–70 пленных. после коростеня остановились в с. дедкови-
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чах, потом [был] этап прохождения севернее ст. Чоповичи, куда при следовании 
был отправлен отряд, где был небольшой бой. в с. обиходовка были забраны 
коровы, обобраны совхозяйства. там же к отряду пристал человек, отбившейся от 
бывшего отряда палия. обиходовку отряд Черного прошел перед тем вечером.

Через день после прохода около Чоповичи, при проходе отряда через какое-
то село на хвост колонны наскочила советская кавалерия, которая гнала отряд 
целую ночь, пока он, не перешедши какую-то реку по мосту около мельницы, не 
скрылся в лесах. после отряд прошел около ст. трубецкой и проблуждал в лесах. 
были слухи, что тут мы должны встретиться с отрядом орлика и Струка. в лесах 
этих были сделаны две неудачные попытки остановиться на ночлег в деревнях, 
но гарнизонами деревень были отбиты и пошли бродить по лесу. проводника не 
было. там, в лесу, тютюнник пытался сократить обоз, выбросив частные возы и 
были оставлены 300 пик.

блуждая в лесу, переправились вброд через какую-то реку, кажется тетерев, 
и опять шли целый день и на ночь остановились в каком-то местечке, где есть 
костел. после этого шли день и ночь и около 5–6 часов утра 16 или 17 ноября 
остановились в с. миньки. Часов около 12 дня с подоспевшими разъездами диви-
зии котовского завязалась перестрелка и началась паника.

тютюнник вместе с конной сотней выехал вперед и скрылся, а весь отряд за-
мешался и начал бежать в противоположную сторону от выстрелов. очевидно, в 
дороге обоз и колонна разорвались, успела уйти в лес одна часть, а другая в пани-
ке выбралась на открытую равнину, где была охвачена подошедшей кавалерией, 
окружена и взята в плен.

мною было замечено, что кавалеристы, подъезжая к сдавшимся, вкладывали 
шашки в ножны. как узнал впоследствии, такой был приказ котовского, чтобы 
пленных не рубить и не раздевать. на той равнине от пулеметного огня было 
убито до 100 человек. в общем, должен отметить, что после ст. Чоповичи движе-
ние [отряда] напоминало агонию раненого зверя. люди устали и были голодны. 
точной картины я не могу себе представить […]

ЦДАГО України, ф. 263, архівно-слідча справа № 71525, арк. 135–135 зв. Копія. 
Машинопис.

* бронепоїздом.

№ 4
Із протоколу допиту співробітником

особливого відділу штабу Кво воробйовим
директора департаменту внутрішньої торгівлі

Міністерства народного господарства
унР Красовського олександра Дмитровича

26 листопада 1921 р.
[…] организация повстанческого Штаба производилась тютюнником под 

непосредственным управлением петлюры […].
идея похода на украину возникла в кругах, непосредственно близких к пет-

люре, уже давно. в первое время, около рождества, петлюрой было созвано сове-
щание высших воинских чинов, на котором обсуждались возможность и способы 
возвращения на украину. не знаю подробностей этого совещания, но результаты 
были таковы. на внешнюю помощь надежд не оставалось. приходится бороться 
своими силами, а таковой является украинское крестьянство, которое по характе-
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ру своего хозяйства ни в коем случае не может примириться ни с политикой, ни 
с политической, ни тем более с экономической диктатурой пролетариата. отсюда 
вывод – необходимо провести серьезную подготовительную работу по организа-
ции восстания на украине.

для этой работы был избран тютюнник, которому и было поручено органи-
зовать Штаб. вся эта подготовленная работа проводилась в строгом секрете как 
от эмиграции в целом, так и от политических партий. Я лично узнал об этом от 
полковника добротворского уже во время своего пребывании во львове. первый 
раз эта конспирация была немного приоткрыта тютюнником в конце мая на за-
седании рады республики, где он делал доклад о подготовке восстания. как мне 
передавали некоторые из депутатов, по его словам, вся украина покрыта [по-
встанческими] организациями и достаточно одного нажима из тарнова, чтобы 
украина была очищена от советских войск. но вместе с тем тютюнник требо-
вал наиболее энергичной работы от правительства по добыванию оружия, так как 
выгнать [большевиков] можно, но без оружия удержаться нельзя. вместе с тем 
он требовал представителей от министерств [к] своему Штабу для штудирования 
существующего на украине положения.

дальнейшие события как будто только подтверждают слова тютюнника. 
Голод чуть ли не в 20 губерниях Советской Федерации, неслыханный кризис 
промышленности, сильный налоговый пресс на крестьянство давали почву, на 
которой легко могло вспыхнуть гражданское восстание. постоянные ходоки из 
украины только укрепляли это положение. красная армия не была одета, голодна, 
ежеминутно готова разбежаться или взбунтоваться. давнишние сообщения Штаба 
тютюнника и  польского [Штаба] говорили о тех колоссальных усилиях, какие 
приходится употреблять для недопущения  неорганизованного и анархистского 
восстания.

Со всех сторон шли угрозы близкой анархии, которая смела бы последние 
ресурсы экономического благосостояния страны. С другой стороны, начали про-
являть непривычную активность монархические украинские и русские группы. 
Через кордон начали проходить их агенты. из таборов началось бегство в Герма-
нию. опасность акции со стороны монархистов создала впечатления, что всякий 
потерянный день может вызвать там, за Збручем, операцию, остановить которую 
без новой, чьей-либо оккупации организованные элементы не будут в силе. та-
кой была психологическая атмосфера в момент выхода. была не [только] над-
ежда, а почти полная уверенность в успехе. боялись борьбы с анархией, а не с 
организованным, как казалось, государством […]
ЦДАГО України, ф. 263, архівно-слідча справа № 71525, арк. 127–129 зв. Копія. 
Машинопис.

Kentiy A.
On History of November Raid (1921) of UNR Army Commanded

by Yu. Tiutiunnyk to Ukraine
(Documents of TsDAHO of Ukraine Related to Some Raid Participants’ Lives)

Based on the investigation file (TsDAHO of Ukraine), the article highlights the 
issues related to preparation and implementation of November Raid (1921) of UNR Army 
commanded by Yu. Tiutiunnyk, to Soviet Ukraine; it also describes the relationships 
within the Army. The article includes unknown evidences of 4 (out of 8) UNR Army 
captives who were interrogated with a view of getting information related to the UNR 
political leadership and agents within Soviet environment.
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олександр МуЗиЧКо

аРХІв пРоФесоРа Івана ЛинниЧенКа:
ІстоРІя ФоРМування, сКЛаД,
ІнФоРМаЦІйний потенЦІаЛ

джерелознавці вже неодноразово наголошували на великому значенні 
особових архівних фондів для дослідження різноманітних питань історії1. 
основою для формування низки особових фондів стали архіви істориків. 
різноманітні матеріали цих архівів, що викликають найбільший інтерес з 
боку історіографів, потребують ретельного аналізу в контексті біографії 
власника архіву, його оточення, розвитку історичної науки та суспільно-
політичного життя. в україні особові архівні фонди представників істо-
ричної науки другої половини хіх – початку хх ст. лише порівняно не-
щодавно стали широко доступними для дослідників. на сьогодні найбільш 
повно опрацьовано архіви м. Грушевського та д. багалія. джерелознавчий 
потенціал особових фондів інших істориків проаналізований недостатньо. 

помітною постаттю серед українських істориків кінця хіх – початку 
хх ст. був іван андрійович линниченко (1857–1926), вихованець в. ан-
тоновича, спеціаліст з історії середньовічної Галичини. Його педагогіч-
на кар’єра тривала з незначними перервами від кінця 1880-х до середини 
1920-х років. викладаючи на кафедрах російської історії московського, 
новоросійського і Сімферопольського університетів та одеських вищих 
жіночих курсів, він пройшов всі щаблі служби – від приват-доцента до 
ординарного заслуженого професора. в одесі йому вдалося виховати пле-
яду здібних науковців, серед яких найбільших успіхів у дослідженні істо-
рії досягли м. Слабченко, а. Флоровський, п. клепатський, С. ава ліані. 
і. лин ниченко сприяв пожвавленню наукового руху в одесі на початку 
хх ст. Зокрема, він був організатором та головою одеського бібліогра-
фічного товариства (1911–1919), активним членом одеського товариства 
історії та старожитностей, а також багатьох інших. паралельно розгорта-
лася наукова кар’єра і. линниченка, пік якої припав на 1894 р., коли він 
захистив докторську дисертацію та здобув науковий ступінь доктора ро-
сійської історії. професор не уникав і громадської діяльності, цікавився 
художньою літературою, театральним мистецтвом, писав численні публі-
цистичні статті. він брав активну участь у роботі різноманітних наукових 
форумів, зокрема у Франції, Греції, Швейцарії, німеччині, часто бував у 
закордонних наукових відрядженнях. не дивно, що і. линниченко мав роз-
галужені наукові зв’язки в російській імперії та поза її межами. Широка 
ерудиція забезпечила йому авторитет у наукових колах, а популяризатор-
ські здібності – і серед ширшого кола осіб. активна діяльність і. линни-
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ченка знайшла відображення в його численних листах, що зберігаються у 
низці архівів україни, росії, польщі, а, можливо, й інших країн.

найбільш рельєфно обставини біографії і. линниченка відбито в мате-
ріалах його архіву, що привертає увагу своїм обсягом та цінністю зібраних 
у ньому документів. однак у досить численній бібліографії праць, при-
свячених постаті і. линниченка, відсоток розвідок, автори яких намагали-
ся б максимально повно використати його архів, є незначним2. матеріали 
інших осіб, що відклалися в його архіві, також привертали увагу лише 
небагатьох дослідників3. очевидно, що без ретельного опрацювання за-
значених матеріалів реконструкція біографії і. линниченка та деяких його 
колег буде неповною. Частина матеріалів архіву викликає інтерес для до-
слідників загальної історії україни, росії, низки інших країн.

на сьогодні темі, що є предметом нашого дослідження, присвячено 
лише одну оглядову статтю в. мірошниченка4. однак автор не перегля-
нув усіх згаданих ним у статті справ, що призвело до окремих помилок. у 
низці публікацій документи з архіву і. линниченка використав автор цих 
рядків5. і все ж слід погодитися з думкою відомого кримського історика 
а. непомнящего: цінні документи особового фонду і. линниченка у сім-
феропольському архіві (як і його архіву загалом. – О. М.) все ще чекають 
на свого дослідника6. метою даної статті є комплексний аналіз джерело-
знавчого потенціалу архіву і. линниченка у контексті дослідження його 
біографії, а також історії україни кінця хіх – початку хх ст.

і. линниченко досить рано захопився колекціонуванням, збиранням 
картин, гравюр, книг, фотографій. історик планував заснувати музей історії 
одеси, зокрема на основі своєї колекції. він мав досить солідний капітал, 
мешкав у одесі в багатокімнатній квартирі, ніколи не був одружений та 
не мав дітей. він сповна віддавався науковій праці і водночас збагачував 
свою колекцію. професор намагався стати своєрідним літописцем своєї 
доби. він збирав матеріали для біографій видатних сучасників, з багатьма 
з яких був знайомий особисто. “За мою долгую жизнь я перевидал массу 
лиц всевозможных профессий, званий, состояний, качеств, талантов. вся-
кий, попадавший в мой кругозор, оставил в нем свой след, мимолетный, 
тускнеющий под пеплом времени”, – писав і. линниченко7. на початку 
1920-х років він зазначав: “период творчества для меня закончился, наста-
ла пора воспоминаний”8. Свої спогади він називав цеглинами для зведення 
будівлі історії9. історик цілком свідомо та послідовно зберігав листування 
з різними особами. до того ж, ще за часів студентства та пізніше – у 1905 
та в 1917 – на початку 1920-х рр. вів щоденникові записи, на основі яких 
збирався написати розлогі мемуари. отже, зібрані матеріали і. линничен-
ко сприймав саме як архів, хоча й не встиг як слід упорядкувати його. 
події 1917–1920 рр. вибили життя професора зі звичної колії. до того ж, у 
1919 р. він був змушений переїхати з одеси до криму. 

джерела свідчать, що майже весь свій архів і. линниченко залишив у 
власній квартирі в одесі. Зокрема, відомий історик С. боровой згадував, 
що наприкінці 1920-го – на початку 1921 р. у квартирі і. линниченка зали-
шалися меблі, бібліотека, архів (у тому числі щоденники й листування)10. 
Через своїх учнів він неодноразово намагався дізнатися про долю залише-
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них у одесі архіву, колекції та бібліотеки. 
але сподівання професора на швидке по-
вернення до цього міста так і не справди-
лися. нова влада розмістила тут міський 
архів та комісію з концентрації й вивчен-
ня історико-революційних матеріалів. 
бібліотека і. линниченка була передана 
спочатку до бібліотеки новоросійського 
університету, а згодом – до кількох нових 
навчальних закладів (інституту народної 
освіти, інституту народного господар-
ства). колекцію гравюр та картин отри-
мав одеський міський музей. 

у 1929 р. архів і. линниченка було 
перевезено до новоутвореного міського 
архіву (сьогодні державний архів одесь-
кої області), що розмістився в будинку 
колишньої бродської синагоги. на його основі сформували “Фонд профе-
сора і. линниченка” (ф. 153). у 1936 р. працівники архіву склали до нього 
опис, до якого внесли 680 справ. Заголовки та датування справ були по-
декуди неповними та неточними. Станом на 1970-ті роки 62 справи було 
втрачено. однак їхні заголовки дозволяють хоча б приблизно уявити, які 
саме матеріали входили до них. у 1990 р. було складено новий опис, до 
якого увійшло 618 одиниць зберігання, у тому числі старий опис. назви 
втрачених справ до нового опису не потрапили. на жаль, з 1990 р. втра-
чено ще чотири справи. порівняння старого та нового описів приводить 
до висновку, що укладачі останнього систематизували справи за тематич-
ними рубриками, змінили назви деяких справ. при цьому суттєвого по-
рушення архітектоніки першооснови одеського архіву і. линниченка не 
відбулося. разом із тим, укладачі нового опису також не уникнули деяких 
неточностей. 

імовірно, у 1920-ті роки незначна частина одеського архіву професора 
потрапила до відділу рідкісних видань та рукописів одеської державної 
наукової бібліотеки ім. м. Горького (далі – врвр однб). тут вони були 
сформовані у рукописний фонд № 45 (особовий фонд і. линниченка). ма-
теріали, а це 62 аркуші, знаходяться в картонній теці. більша частина тек-
сту документів написана від руки на простих аркушах чи бланках, значно 
менша – надрукована. матеріали охоплюють завершальний період перебу-
вання і. линниченка в одесі – 1910-ті роки. до сьогодні опису документів 
фонду не складено.

і. линниченко помер у Сімферополі 9 червня 1926 р. по собі він зали-
шив рукописи праць та інші документи, що здебільшого відбивають його 
працю та приватне життя у криму (Ялті, Севастополі та Сімферополі). Зго-
дом їх було передано до кримського обласного державного архіву (сьогод-
ні – державний архів в автономній республіці крим (далі – да в арк), де 
із цих документів сформовано фонд р-538 (особовий фонд і. линниченка). 
у 1937 р. архівісти склали опис цього фонду, до якого внесли 94 справи. 

іван линниченко
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деякі справи отримали дещо тенденційні назви (наприклад, “брюзжание 
контрреволюционного професора”), у заголовках низки справ невірно на-
писано прізвища (найпромовистіший приклад – зміна прізвища одного з 
кореспондентів і. линниченка, його учня м. Слабченка, на “м. лобчен-
ко”). кримські архівісти відмовилися від будь-якої внутрішньої рубрикації 
справ, включених до опису*. 

у різноманітному за своїм складом архіві і. линниченка можна виді-
лити дві основні групи: 1) матеріали, що були безпосереднім результатом 
діяльності і. линниченка; 2) матеріали інших осіб та установ, історичні 
джерела, вирізки з газет, протоколи, зібрані істориком. на жаль, в опису 
фонду 153 держархіву одеської області цей поділ проведено не дуже чіт-
ко. так, у рубриці “матеріали, що зібрав і. линниченко” можна натрапити 
на відбитки його праць або їхні рукописи.

у фондах і. линниченка в да в арк та держархіві одеської області 
зберігаються, зокрема, паспорти і. линниченка. викликає інтерес його фо-
тографія на паспорті кінця 1910-х – початку 1920-х років11, що, на відміну 
від розтиражованих портретів та фотографій із зображенням професора у 
середньому віці, є малознаною серед дослідників. 

із зрозумілих причин в особистих архівах рідко зберігаються листи 
самого фондоутворювача. архів і. линниченка не зовсім відповідає цій 
тенденції. одеська частина архіву історика, за нашими підрахунками, міс-
тить вісім чернеток його листів (двох приватних та шести ділових). деякі з 
них є недописаними. видається, що деякі з цих листів взагалі не було від-
правлено. поряд із діловими листами – доповідна записка і. линниченка 
до міністра юстиції, в якій окреслено напрямки його наукової діяльності. 
Записка свідчить про бажання професора обійняти посаду директора го-
ловного архіву міністерства юстиції у москві. виходячи з мети записки, 
і. линниченко наводив назви численних архівів та бібліотек, в яких йому 
доводилося працювати12. 

цінними для дослідника є два листи і. линниченка. першим за хроно-
логією є лист від 9 травня 1889 р. до новопризначеного президента імпе-
раторської академії наук великого князя костянтина костянтиновича13, в 
якому тодішній приват-доцент московського університету і. линниченко 
висловлював упевненість, що за нового президента академія наук набуде 
нарешті національного характеру, в ній відбудуться довгоочікувані й над-
звичайно потрібні реформи.

цей лист перегукується з чернеткою вітальної телеграми і. линничен-
ка з його кримського архіву, що була складена на початку 1920-х років. 
на той час уже досвідчений професор, член-кореспондент ран вітав ака-
демію з черговим ювілеєм та висловлював надію, що “из-под пепла старой 
россии снова поднимется вечно чистое знамя науки”14. 

Чернетковий варіант листа і. линниченка від 15 травня 1918 р. до ві-
домого українського історика, міністра освіти уряду української держави 

* усі три згадані фонди ніколи не доповнювались документами з інших 
колекцій чи фондів. на початок 1960-х років інформацію про них було внесено 
до фундаментального довідкового видання (див.: личные архивные фонды в хра-
нилищах СССр. – м.: книга. – т. 1. – 1962. – С. 403).
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м. василенка відбиває заключний етап життя вченого. і. линниченко не 
сприйняв центральної ради, негативно ставився до українського національ-
ного руху. однак, подібно до більшості російських та українських лібера-
лів, покладав певні сподівання на режим п. Скоропадського. Симпатизую-
чи поміркованому м. василенку, і. линниченко намагався долучитися до 
справи організації української академії наук. він повідомляв м. василен-
ка про свою зустріч з м. Грушевським, з яким вони обговорили проекти 
створення академії, але так і не знайшли спільної мови15. і. линниченко 
так і не відправив цього листа, оскільки зустрівся з м. василенком осо-
бисто. Серед істориків широко знаною є полемічна стаття і. лин ниченка, 
видрукувана 1917 р., яку спрямовано проти поглядів м. Грушевського, ві-
домим є і факт листування між вченими. але згаданий вище лист засвід-
чує особисту зустріч учених у 1918 р.

Заслуговують на увагу й листи і. линниченка до відомого кримського 
історика арсенія маркевича16. їхнє місцезнаходження пояснюється осо-
бливостями стосунків між двома науковцями. від початку та до 20-х років 
хх ст. між ними існували дружні взаємини. під час перебування у криму 
і. линниченко певний час жив у помешканні а. маркевича. однак напри-
кінці 1921 – на початку 1922 рр. між ними відбувся різкий конфлікт, спри-
чинений передусім знервованістю і. линниченка в останні роки життя. на 
знак повного розриву стосунків а. маркевич повернув і. линниченку лис-
ти, які той адресував йому протягом 1902–1922 рр.17 позаяк до сьогодні 
персональний архів а. маркевича не зберігся, саме завдяки цій прикрій 
для людських взаємин обставині до нас дійшов один з найбільших за об-
сягом комплекс листів і. линниченка. 

у 1911 р. і. линниченко оприлюднив бібліографію своїх праць за 
1880-ті – 1910-й рр.18 листи і. линниченка до а. маркевича мають велике 
значення з точки зору бібліографування його робіт, розпорошених у різних 
виданнях 1910–1920-х років. вони є не менш важливими і для розуміння 
особливостей суспільно-політичних поглядів і. линниченка. від 1917 р. 
ця тема стала провідною в його листах. так, у листі від 7 жовтня 1917 р. 
професор зазначав: “разгром всего государства – вот что меня угнетает и 
мучит до боли. а разрушено оно потому, что мы никогда не умели соеди-
няться – где двое или трое – там и ссора”19.

опоненти і. линниченка, а слідом за ними – й більшість його біогра-
фів, вважали, що брошури історика з критикою концепції м. Грушевсько-
го не мали значного поширення. однак і. линниченко писав а. маркеви-
чу, що його брошура “малороссийский вопрос” була продана за два тижні 
і згодом з’явилася другим виданням20. 

у 1919 р. і. линниченко зазначав, що а. маркевич є його єдиним 
кореспондентом. тим не менш, у згаданій справі “листи і. линниченка 
до а. маркевича” знаходиться лист і. линниченка до іншого кримського 
друга, історика о. бертьє-делагарда, від 20 серпня 1919 р.21 в одеській 
частині архіву і. линниченка зберігається великий комплекс листів цього 
вченого. однак листи і. линниченка до о. бертьє-делагарда, окрім вияв-
леного, в інших архівах відсутні. у цьому листі і. линниченко повідомляв 
сумні подробиці свого життя в одесі протягом літа 1919 р. у ніч з 2 на 



оГлЯди дЖерел та документальні нариСи140

3 липня більшовики прийшли в одеську квартиру вченого з метою його 
арешту. і. линниченка врятувало лише те, що в ту ніч він був у гостях, де 
грав у преферанс. протягом двох місяців професор був змушений пере-
ховуватись у різних знайомих. лише наприкінці серпня, після вступу до 
одеси добровольчої армії, він повернувся додому. 

основу архіву і. линниченка складають його творчі матеріали. Се-
ред них можна виокремити дві групи: 1) рукописи, коректури та відбитки 
опублікованих праць; 2) неопубліковані творчі матеріали (статті, нотатки, 
вірші, рецензії, відгуки, спогади, конспекти лекцій, щоденникові записи). 
Саме матеріали другої групи мають першорядне значення для джерело-
знавчих пошуків. у контексті питання про бібліографування праць і. лин-
ниченка важливим є те, що в документах його архіву зберігається низка 
більш-менш повних та коротких реєстрів його публікацій22. лише в ру-
кописному варіанті реєстру 1911 р. і. линниченко навів бібліографічний 
опис своїх журнальних рецензій, у тому числі анонімних23. 

За нашими підрахунками, в одеському та кримському архівах і. лин-
ниченка зберігаються близько 50-ти його неопублікованих праць (19 у 
фонді 153, близько 30-ти – у фонді 538 да в арк). майже всі ці тексти 
і. линниченко написав наприкінці 1910-х – на початку 1920-х років. Серед 
них немає суто наукових робіт. натомість є багато спогадів про відомих іс-
ториків та літераторів, публіцистичні статті, тексти виступів на засіданнях 
товариств. певну інформацію про наукові погляди вченого містять лише 
рецензії на окремі праці його колег, відгуки про їх наукову діяльність за-
галом. решта текстів має значення лише для вивчення біографії та світо-
гляду історика. Значна частина цих праць є лише більш-менш повними 
чернетками, вони не публікувалися. деякі з них взагалі не були дописані. 

Серед неопублікованих відгуків і. линниченка привертає увагу харак-
теристика діяльності відомого історика м. рожкова24. поява цього відгуку 
була викликана тим, що в 1904 р. м. рожков був запрошений деякими 
колегами і. линниченка, зокрема Є. Щепкіним, на кафедру російської іс-
торії новоросійського університету. позиція і. линниченка виявилася 
безапеляційно жорсткою. докладно проаналізувавши праці м. рожкова, 
він зробив висновок, що його потенційний колега є більше соціологом, 
аніж істориком, популяризатором та публіцистом і загалом не пройшов 
належної історичної школи. “Я стою на страже интересов университета, 
факультета и студентов. нашим студентам нужны прошедшие строгую на-
учную школу, способные применять ее на благо преподавания ученые, а 
не легковесные писатели, готовые открывать слушателям таинственную 
завесу прошлого”, – резюмував історик25. відгук було поширено на правах 
рукопису в кількості 25 примірників. він свідчить, що хоча і. линниченко 
не відносив себе до якогось наукового напрямку чи школи, він був послі-
довним адептом суто позитивістських досліджень. водночас він приділяв 
велику увагу ідейному забарвленню певної доби, ролі особи в історії, за-
кликав обирати дослідницькі теми, що відповідали б запитам сучасного 
життя. уже на схилі літ професор назвав себе “ідеалістом-позитивістом” 
за світоглядом26.
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деякі важливі автобіографічні дані містяться в рукописних статтях-
спогадах і. линниченка про своїх друзів, колег та викладачів27. у недо-
писаному нарисі про професора філософії київського університету св. во-
лодимира а. козлова і. линниченко навів цікаві подробиці часів свого 
студентства: “на втором курсе я был уже вполне “остудентившимся”, во-
спринял весь тогдашний студентский этикет, от мягкой шляпы и пледа 
на плечах. принимал участие в сходках, завтракал иногда в студентской 
столовой, ходил с товарищами в пивные, где пил плохое киевское пиво 
завода товарищества, поднимал (впрочем, конечно, как московская баба, 
которая поднимала, но так и не подняла царь-пушку) мировые вопросы, 
увлекался драмой, но особенно оперой, пел в университетской церкви и 
на студенческих концертах, дружил с курсистками только что открытых 
женских курсов”28. ці та інші факти суттєво доповнюють ті, що він навів 
у своїх опублікованих роботах. 

у фонді 153 держархіву одеської області зберігається найбільша 
кількість конспектів та тез лекцій професора, які він прочитав у москов-
ському та новоросійському університетах, на одеських вищих жіночих 
курсах (овЖк). З них лише деяка частина ввійшла до літографованого 
видання, що з’явилось у москві в 1894 р. Значно меншою мірою лекції 
професора представлені в кримському архіві. тексти лекцій і. линниченка 
є важливим джерелом для дослідження його педагогічних та наукових по-
глядів. Значна частина даних, наведених у лекціях, не була оприлюднена. 
досить жорстко і. линниченко характеризував в. ключевського, наукові 
погляди якого вважав лише красиво оздобленими думками засновників 
слов’янофільства29. велику увагу вчений приділяв науковому доробку іс-
ториків права. на його думку, праці представників цього напрямку відзна-
чалися догматизмом та схематизацією історичного процесу. 

тексти свідчать про значний інтерес і. линниченка до методології іс-
торичного пізнання та логіки історичного процесу. Чималу увагу він при-
діляв також питанням праці історика, специфіки його діяльності. у лек-
ціях на овЖк він пропагував навіть фанатичне ставлення до історичних 
студій: “науке требуется всего человека – это монашеский орден с очень 
продолжительным новициатом и с обетами отречения”30. наприкінці жит-
тя вчений створив своєрідний кодекс правил історичної критики, що скла-
дався з 11-ти пунктів. він, зокрема, радив не вірити очевидцям, шанувати 
авторитети, але водночас не вірити їм беззастережно, в усіх сумнівних ви-
падках звертатися до фахівців, пам’ятати про багатогранність фактів, про-
те не підходити до них із заздалегідь обраною теорією, не вважати стару 
думку поганою лише тому, що вона стара тощо31. Загалом теорію він по-
рівнював з вірою. при цьому у програмах лекцій історик рекомендував 
студентам, серед іншого, також праці своїх ідеологічних та наукових опо-
нентів, передусім м. Грушевського та м. Слабченка32. Серед кримських 
матеріалів і. линниченка зберігаються й кілька десятків аркушів його 
московських та одеських конспектів. найбільшу увагу привертає уривок 
лекції від 1893 р., де історик розмірковував над одвічним питанням – “чи є 
історія наукою?”. він наголошував, що історія або взагалі не є наукою, або 
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є найбільш загальною з наук, адже включає в себе всі сфери вивчення лю-
дини, а також визнавав, що пізнання законів минулого не є можливим33.

Серед наративних джерел в архіві і. линниченка провідне місце посі-
дають численні щоденникові записи 1917 – початку 1920-х років34. їм при-
таманний доволі хаотичний характер, на відміну, скажімо, від “Щоденни-
ка” о. кістяківського. більш систематизованими є одеські записи. попри 
це, за глибиною та відвертістю думок, кількістю охоплених персонажів 
та подій щоденникові записи і. линниченка можна віднести до видатних 
пам’яток мемуарної літератури. особливо важливі вони для вивчення по-
дій в одесі у 1917–1919 рр., адже аналогічних джерел про цей період май-
же не залишилося. Загальна тональність щоденникових записів і. линни-
ченка нагадує “окаянные дни” і. буніна. Записи і. линниченка переважно 
не містять якихось сенсаційних, невідомих фактів суспільно-політичної іс-
торії. не належачи до будь-якої партії, більше занурений у культурні та іс-
торіографічні проекти, і. линниченко здебільшого дослухався до чуток та 
сприймав газетну інформацію. попри максимальний суб’єктивізм записів, 
вони є надзвичайно важливими для характеристики настроїв представни-
ків інтелігенції, що різко відкинули як більшовистську, так і національну 
українську революції. Зокрема, записи розкривають закулісну, приховану 
сторону історії новоросійського університету, що є відомою лише в за-
гальних рисах. 

Записи професора містять чимало цікавої інформації про життя в 
цю буремну добу деяких відомих російських, українських, грузинських 
учених, з якими перетинався в цей період і. линниченко: м. Слабченка, 
п. клепатського, б. ляпунова, к. Сапежка, С. аваліані та інших. так, в 
одному із записів за 1919 р. йдеться про візит до і. линниченка дружини 
його учня м. Слабченка. вона просила допомогти її чоловікові, якого за-
арештували денікінці. і. линниченко дав їй листа до градоначальника, в 
якому запевняв, що його учень є цілковито “русской ориентации”35. 

Як і більшість авторів подібних текстів, і. линниченко неодноразово 
замислювався над призначенням та змістом своїх записів. він зазначав, 
що “дневник – это единственное, что можно писать в наше тревожное вре-
мя. о научных исследованиях и речи быть не может – на это способен 
лишь ляпунов, который способен забывать обо всем. воспоминания – и 
для них необходимо душевное спокойствие – ведь это работа творческая. 
дневник – фотография, воспоминания – картина”36. до своїх записів він 
ставився доволі серйозно – як до потенційного історичного джерела. тому 
й неодноразово картав себе за недосконалу манеру їх ведення: “нет у меня 
терпения записывать все, что я хотел бы записать – те маленькие черточ-
ки, что не попадают в газеты, закулисный факт, не ставший общим до-
стоянием… капризность моих писаний – о событиях большей важности 
или очень мало, или ничего, а о мелочах целые страницы. вероятно, это 
результат моей нелюбви к обязательному, подневольному, – я, как барон, 
имею свои фантазии… события опять пошли таким темпом, что положи-
тельно не хватает времени их записывать. или приходится вести сухую 
хронологическую летопись”37. 
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Значна частина записів і. линниченка дає уявлення про стиль його 
життя та душевний стан. так, у 1918 р. він писав: “сегодня опять день 
архиутомительный. кто только не был у меня – лазурский, доброклон-
ский…, рандич, лазач с детьми, Собол. с мессом, депутация от учитель-
ского союза. просят прочесть о тургеневе в субботу, но я читаю в би-
блиографическом обществе. может быть, удастся прочесть вступительное 
слово до 7 часов”. бурхливі події та швидкий темп життя посилювали ду-
шевну кризу професора: “разнуздалось человечество. Где сколько-нибудь 
тихий уголок, где можно хоть замереть немного, засыпать спокойно? будь 
я молод, доехал бы до необитаемого острова, прожил бы хоть несколько 
лет спокойно. набрался бы сил, восстановил истрепанные нервы. ведь и 
пророк готовился в пустыне, собираясь с духом и мыслями”38. все більше 
давалася взнаки самотність, яку він все частіше сприймав не як благо, а 
як нещастя.

Щоденникові записи містять важливі дані для характеристики сус-
пільно-політичних поглядів та світогляду професора. так, у 1918 р. він за-
нотував: “Я никода не был монархистом, т. е. сторонником единственной 
бесконтрольной власти, но кадеты не понимают, что какая-нибудь власть 
нужна, и что они ведут государство к безвластию полному, анархизму”39. 
у 1919 р. історик надрукував в “одесских новостях” досить прихильну 
статтю про п. мілюкова40. водночас у щоденнику він дав волю негатив-
ним почуттям до цієї людини41. таким чином, він все ж таки порушив свій 
моральний імператив: бути до кінця прямодушним. 

незважаючи на різкість більшості оцінок, і. линниченко влучно під-
мітив деякі важливі недоліки правління центральної ради та п. Скоро-
падського, а також основи й сутність більшовизму42. Зрештою, радикалізм 
доби все ж таки вивів і. линниченка з душевної рівноваги. текст записів 
підтверджує думку деяких сучасників науковця, які відзначали “поправін-
ня” його поглядів43. найяскравіше свідчать про це численні юдофобські 
випади на сторінках його записів. традиційно для правих він звинувачував 
євреїв у ґенезі більшовизму. на подібні думки натрапляємо також у листах 
і. линниченка до а. маркевича.

корінний киянин і. линниченко не сприйняв українського національ-
ного руху, залишився “русским”. у записах він неодноразово в іронічній 
манері розмірковував над цією насправді далеко не простою колізією сво-
го життя: “остается и мне объявить себя українцем. и фамилия малорус-
ская, и происхождение тоже – отец чистый малоросс, мать на ½ (бабушка 
балабуха), диссертации мои переведены на галицкую мову, писал по исто-
рии южной руси. Говорить по малоросски умею, та ще й пісні наські знаю. 
если не в гетьманы, то в генеральные войсковые писари могут выбрать”44. 
в одному з пізніших документів, пригадавши епізод з часів юнацтва, він 
простежив своєрідну еволюцію своїх національних поглядів: “однажды 
высокопоставленное лицо спросило меня – хохол? Я ответил – киевля-
нин. теперь бы сказал – я русский. кацап, хохол – бранные клички”45. на 
нашу думку, подібні думки відображають складну боротьбу, що відбува-
лася в душі і. линниченка, попри всю різкість та однозначність його заяв 
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на адресу українського національного руху і навіть української культури 
загалом.

Частині нотаток і. линниченка притаманний не щоденниковий, а ско-
ріше, мемуарний характер. в одесі та в криму він приділяв значну увагу 
збиранню інформації про своїх предків, записував власні спогади про них. 
природно, що провідне місце в його записах посідали постаті батька та 
матері. вже на схилі років і. линниченко зазначав, що він дещо завинив 
перед батьками, які надали йому всі необхідні матеріальні блага, забез-
печили незалежність від примхливих обставин долі, проте, будучи менш 
забезпеченим, він, мабуть, міг би зробити в науці значно більше, адже 
“нужда подгоняет, но она же и обессиливает. в силу обеспеченности иног-
да слишком долго ждешь вдохновения, а года проходят, лучшие года”46. 
важливого значення він надавав постаті свого діда, професора богослов’я 
університету св. володимира і. Скворцова. імовірно, вважав, що від бать-
ка він успадкував схильність до спогадів, а від діда – інтерес до філософ-
ських та релігійних питань47.

Як уже зазначалося, джерелознавча цінність архіву і. линниченка ви-
мірюється не лише наявністю документів, що безпосередньо відбивають ді-
яльність професора. велику частку всіх трьох частин архіву і. линниченка 
складають матеріали інших осіб та установ. цілковито з таких матеріалів 
складається його фонд у врвр однб, найменше їх знаходиться у фонді 
538 да в арк. ці документи можна класифікувати таким чином: 1) акто-
ві (протоколи ради новоросійського університету та СквуЗу, одеського 
бібліографічного товариства, статути та звіти, офіційні запрошення на за-
сідання різних товариств, давні акти та грамоти); 2) наративні (мемуари 
інших осіб, уривки з давніх літописів); 3) творчі матеріали інших осіб 
(конспекти, рукописи та примірники опублікованих робіт); 4) епістолярні 
(приватні та ділові листи); 5) матеріали преси (листівки, вирізки з газет 
тощо).

хронологічно діапазон цих матеріалів є дуже широким: від XV ст. до 
1910-х років. нижня межа зумовлена специфікою наукових зацікавлень 
і. линниченка. у фонді 153 держархіву одеської області у доволі значній 
кількості відклались оригінали та копії актів, що відбивають соціально-
правовий та економічний розвиток україни (переважно Галичини) у XV–
XVііі ст. більшість цих матеріалів відомі фахівцям. проте деякі, напевно, 
є унікальними. 

на масові (у сенсі наявності багатьох тотожних примірників) та уні-
кальні джерела можна поділити матеріали кінця хіх – початку хх ст. до 
масових слід віднести більшість протоколів, афіш та листівок, газетних 
вирізок, примірників друкованих праць колег і. линниченка. Здебільшого 
це “уламки” його колекції та бібліотеки. натомість унікальний характер 
мають, по-перше, неопубліковані творчі матеріали і мемуари, по-друге, 
листування. 

Серед матеріалів першої групи відзначимо рукопис п. іскри “борь-
ба старого порядка управления в малороссии с возрастающим влиянием 
москвы с 1657 до 1668 года” (1873) та конспекти лекцій з курсу “об-
зор источников и пособий при занятиях русской истории” колеги та дру-
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га і. линниченка Г. перетятковича (1840–1908). останні внесено в опис 
фонду 153 держархіву одеської області як лекції і. линниченка, однак 
вивчення хронології їх складання (1886–1908) дозволяють зробити висно-
вок, що вони належать саме Г. перетятковичу, який у ці роки читав цей 
спецкурс. до архіву і. линниченка конспекти потрапили після смерті його 
товариша, коли цей спецкурс на деякий час перейшов до нього48.

Серед мемуарних джерел найбільший інтерес викликають спогади не-
встановленого чиновника добровольчої армії, а також студентів одеського 
рішельєвського ліцею49. останні і. линниченко зібрав у ході підготовки до 
написання історії цього навчального закладу з нагоди 100-річчя з дня його 
заснування. цей задум він так і не реалізував, проте цінність спогадів на 
сьогодні не зменшилася. в них відбито побутову сторону життя студентів 
закладу, наведено характеристики провідних викладачів (зокрема, історика, 
майбутнього професора м. Смирнова). однак, на жаль, це джерело зали-
шилося невідомим сучасним дослідникам історії рішельєвського ліцею50. 

найчисельнішою групою документів серед матеріалів інших осіб у 
всіх трьох частинах архіву і. линниченка є листи, переважно приватні. Се-
ред них можна виокремити такі групи: 1) листи до і. линниченка від його 
родичів (батька, матері, сестер) чи до них від третіх осіб (листи до батька). 
наявність таких, хоча й нечисленних, листів надає архіву і. линниченка 
рис родинного архіву; 2) листи від колег-істориків; 3) листи від діячів ін-
ших галузей науки, а також мистецтва; 4) листи від друзів та знайомих, не 
пов’язаних зі світом науки та мистецтва. на жаль, упорядкування листів 
до і. линниченка є “найслабшим місцем” наявних архівних описів: деякі 
суто приватні листи позначені як ділові, подекуди не зазначено авторів 
листів або є помилки в написанні імен та прізвищ. 

листи до і. линниченка є найважливішим джерелом для встановлення 
кола його приватних та ділових зв’язків, а також для дослідження біогра-
фій його друзів і знайомих. наприклад, з листів представників родини ку-
рис, відомої в одесі своїм меценатством, можна дізнатися про дуже тісні 
дружні взаємини між ними та професором51. останній часто гостював на 
дачі курисів, користувався книгами та документами з їх родинної біблі-
отеки та архіву. Серед листів колег-науковців вирізняються листи таких 
відомих літературознавців, як Ф. корш, м. Гершензон, в. лазурський, 
о. веселовський52. найінформативнішими серед них є листи двох остан-
ніх – близьких друзів професора. о. веселовський писав і. линниченку, 
зокрема, таке: “ваши строки, – стихи и проза, – жгутся, волнуют, щемят, 
расправляют тоску. откликаюсь на них, сочувствую, испытываю такое же 
состояние духа…”53. Заслуговує на увагу лист до і. линниченка відомого 
українського етнографа х. Ящуржинського, в якому він розповідав про 
обставини свого життя в середині 1910-х років54. лист, написаний одно-
часно українською та російською мовами, відрізняється дружнім тоном і 
засвідчує контакти і. линниченка з українофілами. він підтверджує, що 
“український компонент” біографії та свідомості і. линниченка не слід 
розглядати так однозначно, як це робили подеколи деякі сучасники про-
фесора та сьогоднішні дослідники. 
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Значну цінність становлять листи від істориків. на жаль, серед втра-
чених позначено листи західноєвропейських істориків. проте в архіві 
і. линниченка збереглися листи як знаних (м. Грушевський, о. Шахматов, 
в. іконников, а. петрушевич, м. любавський, о. лаппо-данилевський, 
м. Слабченко, в. Семевський, в. хвойка)55, так і менш відомих (Ф. арис-
тов, т. максимович, а. маркевич, о. бертьє-делагард, в. пархоменко)56 
представників історичної науки. Співвідношення листів представників цих 
двох умовних груп в одеській та кримській частинах архіву і. линниченка 
ілюструє специфіку різних етапів життя історика. Якщо в одеській частині 
архіву листи представників першої групи є дуже численними, то у крим-
ській – їх мінімум. до певної міри (слід взяти до уваги передусім склад-
ні обставини кінця 1910-х – початку 1920-х років, смерть багатьох колег 
і. линниченка) ця обставина відображає затухання творчої активності на-
уковця та водночас процес “забування” про нього в науковому світі. листи 
“другопланових” істориків, діяльність яких мало задокументована, дозво-
ляють виявити додаткові факти їх біографії, а часом і взагалі повернути 
цих людей з історіографічного “небуття”57. 

Значну джерелознавчу цінність мають листи о. Шахматова, в. ікон-
никова, м. Слабченка та о. бертьє-делагарда58. З цими особами в і. лин-
ниченка склалися найбільш довірливі взаємини, що зумовило досить від-
вертий характер їх листів. у листах знайшли відбиття суспільно-політичні 
погляди цих осіб, містяться відомості про їх побут та наукову діяльність. 
так, у листі від 8 грудня 1917 р. о. Шахматов писав: “совершенно по-
давлен тем, что приходится переживать. позорная гибель россии сверши-
лась. Спасения не вижу ниоткуда. но более тяжело сдаваться без борьбы, 
между тем, именно в таком положении нахожусь я, благодаря тому, что 
в публичной деятельности могу принимать по своим дарованиям только 
пассивное участие. Шлю проклятия и раде, и викжелю. положение рады 
оказалось выиграшным, но, положа руку на сердце, в ее торжестве над 
безумными большевиками я не вижу какой-либо пользы для россии”59. у 
листі від 22 червня 1919 р. о. Шахматов повідомляв про важкі обставини 
свого життя в умовах воєнної розрухи60. подібні настрої висловлював у 
своїх листах о. бертьє-делагард.

натомість виключно науковим питанням присвячено листи професора 
київського університету св. володимира в. іконникова. історики обмінюва-
лися бібліографічною інформацією, науковими та педагогічними планами. 

Загалом документи архіву і. линниченка, що сьогодні зберігаються у 
трьох архівних установах, відрізняються певною спорідненістю, що зумов-
лена особливостями діяльності фондоутворювача. це дозволяє твердити 
про існування своєрідного джерелознавчого явища – “архів і. линничен-
ка”. дослідження документів цього архіву в поєднанні з іншими джере-
лами відкриває великі перспективи для створення повноцінної наукової 
біографії і. линниченка, однієї з найбільш неоднозначних постатей укра-
їнської історіографії. не менш важливі відомості містять документи архіву 
для дослідження суспільно-політичних та культурних процесів у Східній 
Європі наприкінці хіх – на початку хх ст. Частина архіву може бути 
використана медієвістами та дослідниками історії україни хVііі ст. на 
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часі – складання нових описів фондів, до яких входить архів і. линничен-
ка. нові описи мають точніше відбивати джерелознавчий потенціал одно-
го з найповніших особових архівів, що належав відомому українському 
історику кінця хіх – початку хх ст.
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Muzychko O.
Archives of Ivan Lynnychenko, Professor:

Formation, Composition, Information Capacities

The article deals with the personal archives of Ivan Lynnychenko, a well-
known Ukrainian historian (end of XIX – beginning of XX century). He was 
one of the most ambiguous figures of Ukrainian historiography. The author con-
ducts an analysis of the archival sources from the State Archives in Autono-
mous Republic of Crimea, the State Archives of Odesa Oblast, Department of 
Rare Editions and Manuscripts of Odesa State Scientific Library named after 
Gorkyi.
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Олександр ЧОРНИЙ

ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ МОРСЬКИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

історія морських навчальних закладів, що діяли на півдні україни 
впродовж останньої чверті ХVііі – на початку ХХ століть, і досі зали-
шається невідомою та малодослідженою у вітчизняній історичній науці. 
лише вузькому колу істориків та краєзнавців відомо, що в окреслений 
період на українських теренах діяли більш як 20 навчальних закладів, 
орієнтованих на підготовку морських спеціалістів для військового та ко-
мерційного флоту на Чорному морі. Щоправда, деякі навчальні заклади, 
як-от Чорноморське морське артилерійське училище, Чорноморське штур-
манське училище, Херсонське училище торговельного мореплавання, ми-
колаївське портове ремісниче училище, згадувалися в наукових роботах у 
контексті розгляду освітніх процесів на півдні україни у ХіХ ст.1 решта 
морських училищ та шкіл предметом спеціального наукового дослідження 
не були. 

джерельну базу проблеми складають архівні документи та їхні публі-
кації, що здійснювалися впродовж ХіХ–ХХ ст. особливу цінність для до-
слідження заявленої теми становлять неопубліковані джерела. документи, 
що стосуються історії підготовки спеціалістів для морського флоту на пів-
дні україни, розпорошені по різних архівосховищах україни та російської 
Федерації і не складають єдиного комплексу. В україні найбільша кіль-
кість матеріалів із зазначеного питання зберігається у Цдіак україни та 
державних архівах Херсонської, миколаївської, одеської областей.

у Цдіак україни більшу частину джерел охоплює колекція  мікро-
фільмів (ф. кмФ-12), представлена мікрофотокопіями документів із те-
перішніх російських, колишніх центральних радянських архівів. справи 
фонду розкривають діяльність на півдні україни Чорноморського штур-
манського училища2, Херсонського та одеського училищ торговельного 
мореплавання3. матеріали колекції стосуються затвердження положень 
згаданих навчальних закладів, зміни їхніх штатних розписів та вдоскона-
лення системи фінансування, уведення нових навчальних дисциплін, осо-
бливостей проходження вихованцями практичних плавань на кораблях 
Чорноморського флоту4. окрім цього, фонд містить загальні розпоряджен-
ня міністерства морських сил та міністра комерції по навчальних закла-
дах, звіти й статистичні дані щодо діяльності морехідних класів, а також 
правила та умови прийому на навчання слухачів5.

діяльність училища торговельного мореплавання в одесі характери-
зують окремі справи із фондів попечителя київського учбового округу та 
помічника начальника жандармського управління м. одеси в одеському 
порту. серед матеріалів фондів – положення та коротка історична довідка 
про навчальний заклад, зразки заяв і прохань, що подавались абітурієнта-
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ми для зарахування на навчання6, а також відомості щодо розподілу ви-
хованців для здійснення практичних плавань7.

найбільший масив джерел з історії морської освіти відклався в дер-
жавному архіві Херсонської області. матеріали його окремих фондів сто-
суються діяльності Херсонського училища далекого плавання (ф. 212, 237 
од. зб.; ф. 310, 4 од. зб.), олешківської  двокласної морехідної школи 
(ф. 213, 79 од. зб.), голопристанської двокласної морехідної школи (ф. 190, 
16 од. зб.), Бериславської двокласної морехідної школи (ф. 18, 18 од. зб.), 
які раніше не були у науковому обігу. Зазначені фонди містять переважно 
документи, датовані останньою чвертю ХіХ – початком ХХ ст., у томі чис-
лі відомості, розпорядження та листування з питань заснування училища 
торгового мореплавання у м. Херсоні в 1834 р.8, короткий історичний на-
рис діяльності цього навчального закладу9, накази й циркуляри міністер-
ства торгівлі та промисловості про реорганізацію Херсонського морехід-
ного училища у 1872 р., розпорядження міністра торгівлі та промисловості 
щодо організації нової  системи морехідних класів і шкіл на півдні укра-
їни у 70–80-х рр., вихідну кореспонденцію департаменту торгівлі з цьо-
го ж приводу10, протоколи засідань комітетів опіки навчальних закладів з 
питань розподілу отримуваних коштів,  різноманітну нормативно-правову 
та фінансово-кошторисну документацію.  серед документів – оголошення 
про відкриття Херсонських морехідних класів іі розряду з відділом суд-
нобудування, акт відкриття Херсонського морехідного училища далекого 
плавання11. Заслуговують на увагу звіти керівників класів та шкіл про ро-
боту закладів12, атестаційні картки викладачів13 та особові справи вихован-
ців14, що містять інформацію про кількість слухачів, їх національний склад 
та регіональне представництво. Водночас у фондах зберігається листуван-
ня директорів навчальних закладів з міністерством торгівлі, з керівника-
ми інших морських училищ та шкіл, із радою директорів та управляю-
чим російським товариством пароплавства і торгівлі у справах здійснення 
літніх практичних плавань15. деякі справи містять статистику чисельності 
морехідних шкіл різного рівня на півдні україни із зазначеною кількістю 
слухачів у них16, виписки з журналів засідань педагогічних рад навчальних 
закладів, правила для учнів, навчальні програми та огляди предметів, до-
кументи стосовно вступних, перевідних та випускних іспитів17.

Подібні справи містяться у маловідомому науковцям фонді микола-
ївської двокласної морехідної школи (ф. 139, 19 од. зб.), що зберігається 
в державному архіві миколаївської області. у цьому ж архіві відклалися 
матеріали з історії Чорноморських адміралтейських поселень (ф. 246, 154 
од. зб.), які можуть стати в нагоді при вивченні питань, пов’язаних з під-
готовкою робітників для суднобудівних верфей упродовж першої полови-
ни ХіХ ст. Цікавим для дослідження є й особовий фонд миколаївського  
краєзнавця і. Ш. авербух (ф. р–5901, 2 од. зб.), що містить зібрані нею 
матеріали з історії Чорноморського (миколаївського) штурманського учи-
лища. у цих справах містяться витяги з документів російського держав-
ного архіву військово-морського флоту (далі – рдаВмФ) у с.-Петербурзі, 
фотокопій з морського збірника, краєзнавчих розвідок та нарисів про ви-
пускника училища, моряка-декабриста м. Чижова, вирізок із газет і жур-
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налів, що може значно допомогти в пошуку публікацій, дотичних до по-
ставленої проблеми.

При вивченні історії одеського училища торговельного мореплавання 
стане в нагоді фонд 20 державного архіву одеської області, що охоплює 
документацію згаданого навчального закладу. окремі матеріали, що сто-
суються підготовки спеціалістів для морського флоту, можна зустріти в 
інституті рукопису національної бібліотеки україни імені В. і. Вернад-
ського. Це, зокрема, робочі нотатки одеського товариства історії та старо-
житностей (ф. 5). корисними для дослідження питань, що дають уявлення 
про особливості підготовки медиків для флоту, можуть бути копії доку-
ментів з історії Єлисаветградської медико-хірургічної школи, що зберіга-
ються в музеї історії медицини кіровоградської області18.

Значний масив документів з історії чорноморських військово-морських 
училищ і шкіл зберігається в рдаВмФ19. ідеться, зокрема, про фонди Чор-
номорського штурманського училища (ф. 1091, 116 од. зб.),  Чорномор-
ської штурманської роти (ф. 348, 148 од. зб.), 2-го учбового морського 
екіпажу Чорноморського флоту (ф. 1093, 61 од. зб.), Флотського училища 
малолітніх юнг Чорноморського флоту (ф. 1094, 39 од. зб.), артилерій-
ського училища Чорноморського флоту (ф. 1096, 10 од. зб.), Чорномор-
ської гардемаринської роти (ф. 47, 6 од. зб.), Чорноморської роти флот-
ських кадетів (ф. 74, 7 од. зб.), ремісничої портової школи миколаївського 
порту Чорноморського флоту (ф. 102, 219 од. зб.), Завідувача тимчасових 
навчальних класів у м. миколаєві (ф. 95, 9 од. зб.), морських юнкер-
ських класів Чорноморського флоту в м. миколаєві (ф. 100, 80 од. зб.). 
свого часу матеріали перелічених фондів зберігалися в Чорноморському 
військово-морському архіві, але в 1921–1923 рр. їх було відібрано пред-
ставниками “центру” й відправлено до Петроградського центрального 
військово-морського архіву (нині – рдаВмФ).

Проаналізувавши кількість та склад справ названих фондів, можемо 
припустити, що в цьому спеціалізованому архіві зосереджені далеко не всі 
документи окресленої проблематики. так, Чорноморське штурманське учи-
лище діяло впродовж 1798–1826 рр., а потім було реорганізоване в Чорно-
морську штурманську роту (1826–1862) – загалом, якщо розглядати їх як 
один навчальний заклад, що діяв близько 64-х років, то 264 справи архіву 
з його історії, – це дуже мало для училища такого рівня. Флотське учили-
ще малолітніх юнг Чорноморського флоту (1804–1837) існувало більш як 
30 років, в архіві ж зберігаються всього 39 справ. окремий фонд, який би 
характеризував історію першого морського навчального закладу Південної 
україни – Херсонського (Чорноморського) морського кадетського корпу-
су – взагалі відсутній. окремі відомості про нього можна зустріти у фор-
мулярних списках офіцерів флоту кінця ХVііі – першої половини ХіХ ст. 
судячи з анотацій до вищезгаданих фондів, у них зберігаються документи, 
які не повністю відтворюють діяльність на півдні україни того чи іншого 
морського училища чи школи.

на нашу думку, значна частина документів з історії морської освіти 
Південної україни втрачена в роки Першої та другої світових воєн, осіла 
у приватних колекціях або ж була вивезена за кордон флотськими офіце-
рами, які емігрували в 1917–1920 рр.
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З огляду на зазначене важливе значення для дослідження окресленої  
проблематики мають матеріали, опубліковані впродовж ХіХ–ХХ ст., які 
можна розділити на кілька груп, уведених до наукового обігу спеціаль-
ними виданнями під егідою імператорської канцелярії, морського мініс-
терства, міністерства народної просвіти та наукових товариств. Це пере-
важно документи, видрукувані в “Полном собрании законов российской 
империи” (далі – ПсЗ), “Записках одесского общества истории и древнос-
тей”, у журналі “морской сборник” та ін.

до першої групи опублікованих джерел можна віднести законодавчі 
акти, вміщені у ПсЗ. документи з досліджуваної нами проблематики зу-
стрічаються у зводі починаючи з тому ХХ першого видання, що хроноло-
гічно відповідає 1778 р. саме в цьому томі опубліковано імператорський 
указ під № 14 764, в якому йдеться про початок будівництва м. Херсон, а з 
тим – і адміралтейства з корабельними верфями, які мали стати базою для 
появи на Чорному морі військового флоту та відкриття на півдні україни 
перших навчальних закладів морського відомства. отже, том ХХ першо-
го видання законів можна розглядати як відправну точку в зазначеному 
зібранні, від якої варто проводити пошук документів для подальшого роз-
роблення теми.

робота 2-го відділу імператорської канцелярії, кодифікаційного відді-
лу державної ради та державної канцелярії вилилась, окрім першого, ще 
й у друге та третє видання законів імперії. Хронологічно всі три зібрання 
охоплюють документи, датовані кінцем ХVіі – початком ХХ ст., 1913 ро-
ком включно.

на сторінках видання видрукувано укази імператорів, найвищі ре-
скрипти, доповідні записки, проекти адміралтейств-колегії та морського 
міністерства, різноманітні вказівки командувачам морських сил, а також 
статути флоту. серед них найбільше значення для дослідження пробле-
ми мають укази імператора та затверджені проекти, що стосуються від-
криття тих чи інших морських училищ та шкіл. Прикладом можуть слу-
гувати монарші укази й розпорядження з дозволом на відкриття корпусу 
чужоземних одновірців у Петербурзі (Зібр. і: т. ХХ, № 14 299, 14 300) та 
переведення його  до  Херсона в якості морського кадетського корпусу 
(Зібр. і: т. ХХі, № 15 658), указ про створення корабельного і штурман-
ського училищ для Чорноморського флоту (Зібр. і: т. ХХV, № 18 634), 
положення про відкриття Чорноморської штурманської роти (Зібр. іі: т. і, 
№ 390), училища для дочок нижчих чинів Чорноморського флоту (Зібр. іі: 
т. і, № 730), Херсонського училища торговельного мореплавання (Зібр. іі: 
т. іХ, № 6 788) та ін. як правило, ці документи містять інформацію про 
те, з якою метою і хто засновував училища, кому вони підпорядковували-
ся та хто їх фінансував. окрім цього, в них ідеться про кількість слухачів 
і викладачів, навчальну програму і предмети для вивчення, про способи 
отримання практичних навичок. до такого документа додавали ще й штат-
ний розпис, в якому чітко зазначено витрати на всі потреби училища чи 
школи.

Важливими законодавчими актами для розгляду теми є статути на-
вчальних закладів (Зібр. і: т. ХХVіі, № 20 651) та статути військово-
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морського флоту (Зібр. і: т. ХХіV, № 17833), які повністю регламентують 
внутрішнє життя слухачів училищ, моряків флоту та проведення практич-
них плавань і бойових навчань. саме ці документи дають можливість зро-
зуміти особливості підготовки штурманів, артилеристів, юнг, корабельних 
майстрів для флоту, описують вимоги до знань, умінь і навичок спеціаліс-
тів того чи іншого профілю, а також регламентують їхні обов’язки. у свою 
чергу, знання статутів було невід’ємною нормою у навчальних закладах 
морського відомства.

Поряд із цим, окреме місце серед документів ПсЗ посідають зако-
нодавчі та нормативно-правові акти, що стосуються управління Чорно-
морського флоту і портів (Зібр. і: т. ХХіі, № 16240; т. ХХііі, № 17026; 
т. ХХіV, № 17545; т. ХХVіі, № 21039; Зібр. іі: т. Vі. Ч. іі, № 5019), 
затверджені імператором доповіді міністра морських сил або його заступ-
ників (Зібр. і: т. ХХіі, № 15934; т. ХХііі, № 16784, 17051; т. ХХХVі, 
№ 27874), що регламентували роботу Чорноморського адміралтейського 
управління, а з тим і підпорядкованих йому морських навчальних закладів. 
із доповідних записок, що виходили з морського міністерства, імператор 
дізнавався про ситуацію в системі морської освіти, а тому ці документи 
часто були основою для вироблення рішень стосовно того, чи підтримува-
ти коштами в разі перспективності, чи закривати у протилежному випадку 
той чи інший навчальний заклад. доповідні записки важливі для розумін-
ня питань, пов’язаних з управлінням та фінансуванням морських училищ 
і шкіл окресленого періоду.

у виданні можна ознайомитися з документами, що містять  висновки 
спеціальних комісій морського міністерства щодо роботи навчальних за-
кладів,  а також з указами про перейменування училищ у роти, екіпажі, 
корпуси і т. д.  (Зібр. і: т. ХХііі, № 17051; т. ХХХVі, № 27874; Зібр. іі: 
т. ХХХіі, № 32171) та актами законодавчого характеру, спрямованими на 
вдосконалення системи викладання в окремих училищах і школах (Зібр. і: 
т. ХХ, № 14830; Зібр. іі: т. V. Ч. іі, № 4053).

Важливі відомості з історії чорноморських морських навчальних закла-
дів містять ділові папери та листування намісника Південної україни, пер-
шого командувача флоту на Чорному морі фельдмаршала г. о. Потьомкіна-
таврійського. саме його документацію можна віднести до другої групи 
опублікованих джерел. уперше частину документів з архіву князя було 
введено до наукового обігу членами одеського товариства історії та ста-
рожитностей у записках цієї наукової установи в 70–80-х роках ХіХ ст. 
серед них – листи до катерини іі, ордери, рескрипти і розпорядження 
на ім’я бригадира м. Фалєєва, голови Чорноморського адміралтейського 
управління м. мордвинова та інших, в яких ідеться про морські навчальні 
заклади на півдні україни. Ці документи стосуються становлення та ді-
яльності Херсонського морського кадетського корпусу, а також його ролі 
в підготовці морських офіцерів. архів фельдмаршала є неоціненним і з 
точки зору розуміння процесів і явищ, які передували появі флоту на Чор-
ному морі, його розбудові та зростанню.

роботу науковців одеського товариства у 90-х роках ХіХ ст. продо-
вжив російський військовий історик м. Ф. дубровін. у збірнику “Бумаги 
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князя г. а. Потёмкина-таврического 1788–1789 гг.”, що вийшов за його 
редакцією у с.-Петербурзі 1894 року, містяться документи фельдмаршала, 
що стосуються запровадження та зростання адміралтейських поселень як 
центрів підготовки корабельних майстрів. Чільне місце на сторінках збір-
ника займають розрахункові таблиці фельдмаршала із зазначеною кіль-
кістю офіцерів і матросів, яких бракувало для комплектування особового 
складу Чорноморського флоту та підготовку яких пропонувалося здійсню-
вати на півдні україни, розширюючи мережу навчальних закладів. деякі 
документи даної групи можна зустріти на сторінках Записок таврійської 
вченої архівної комісії. у цьому ж виданні маємо змогу ознайомитись і з 
листуванням П. о. Зубова, що був другим намісником Південної україни 
та мав пряме відношення до Чорноморського флоту та училищ морського 
профілю в україні.

Цінні документи з досліджуваної проблематики містяться в добірці 
ордерів г. о. Потьомкіна, опублікованих а. к. Богумілом20, а також у збір-
нику “архив графов мордвиновых”21. Зокрема, на сторінках останнього 
міститься передсмертна записка г. о. Потьомкіна “распоряжения и пред-
ложения князя Потемкина-таврического об устройстве Черноморского 
флота и города николаева,” в якій викладено його бачення програми роз-
витку флоту на Чорному морі та навчальних закладів морського профілю 
в миколаєві. Варто наголосити: пропозиції, викладені Потьомкіним, були 
майже повністю реалізовані м. с. мордвиновим.

до третьої групи опублікованих джерел належать документи законо-
давчого характеру, що друкувалися на сторінках журналу “морской сбор-
ник” у 1848–1914 роках. журнал видавався щомісяця друкарнею мор-
ського міністерства. третину кожного номера було відведено вхідній та 
вихідній документації морського міністерства.

Більшість чисел журналу містять укази про відкриття морських шкіл, 
штурманських і артилерійських рот, навчальних екіпажів, а також по-
ложення про навчальні заклади та штатні розписи. Ця група документів 
дає змогу максимально точно встановити дати відкриття навчальних за-
кладів, їх внутрішню організацію, систему управління та фінансування, а 
також особливості підготовки морських спеціалістів за доби броненосного 
флоту.  серед матеріалів журналу – списки слухачів, відомості про умо-
ви вступу до навчальних закладів морського відомства та зразки доку-
ментів, які мали подавати бажаючі вступити до морського училища або 
школи. регулярно в морському збірнику публікувалися правила прийому 
до штурманської та артилерійської роти, 2-го морського навчального екі-
пажу, флотського училища. окрім цього, в багатьох номерах містяться на-
вчальні програми та програми випускних іспитів, а також переліки питань, 
відповіді на які мали знати претенденти на звання штурмана, кочегара чи 
сигнальника військово-морського флоту22.

Поряд з тим, зустрічаємо циркуляри інспекторського департаменту 
міністерства морських сил про результати перевірки системи морських 
навчальних закладів імперії та документи, що стосуються нововведень 
в управлінні морським міністерством та його департаментами, а також 
статут російського товариства пароплавства і торгівлі (далі – ртПіт)23, в 
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якому йдеться про сприяння підготовці морських спеціалістів для комер-
ційного флоту на суднах згаданого товариства. усі документи, виокремле-
ні нами в третю групу, становлять значний масив опублікованих джерел 
з історії підготовки спеціалістів для морського флоту на півдні україни в 
останній чверті ХVііі – на початку ХХ ст.

до четвертої групи документів можна віднести звіти управляючих 
військово-морськими училищами, ротами й екіпажами та завідувачів на-
вчальних закладів, що здійснювали підготовку моряків для комерційного 
флоту, а також звіти ртПіт.

Звіти управляючих військово-морськими навчальними закладами 
публікувались у морському збірнику. на сторінках журналу видруку-
вано, наприклад, щорічні звіти управляючого Чорноморською штурман-
ською ротою контр-адмірала м. П. манганарі про роботу училища за 
1855–1860 рр.24, командувача Чорноморської гардемаринської роти контр-
адмірала я. м. Юхаріна про роботу роти в 1857 р.25, капітана 2-го мор-
ського навчального екіпажу Швендера про підготовку в ньому морських 
спеціалістів упродовж 1856–1861 рр.26, а також витяги зі звітної докумен-
тації інспектора всіх морських екіпажів генерал-лейтенанта кохіуса за 
1856 р., де він описує роботу 2-го навчального екіпажу27.

Звіти управляючих морськими навчальними закладами, як правило, 
включають: коротку історичну довідку про те чи інше училище, роту або 
школу; відомості про викладачів та особовий склад вихованців; детальну 
інформацію про навчально-виховний процес, матеріально-технічну базу 
закладу; таблиці успішності теоретичного і практичного навчання, фізич-
ної підготовки та фінансово-господарського становища. Звіти керівників 
морських училищ та шкіл є одним із найцінніших джерел для вивчення 
роботи військово-морських училищ та шкіл Південної україни. Вони пу-
блікувались у морському збірнику до початку 60-х років ХіХ ст., а потім 
цю роботу було припинено у зв’язку із закриттям більшості навчальних 
закладів. у 1870–1880-х роках журнал почав друкувати матеріали звітів 
морського вченого комітету, які містять інформацію про діяльність мор-
ських училищ Південної україни28. Важливе значення для дослідження 
теми мають також звіти завідувачів олешківської двокласної морехідної 
школи29 та Херсонських морехідних класів ііі розряду30, що видрукувані 
окремими брошурами.

на окрему увагу в цій групі джерел заслуговує звіт керівника осо-
бливої комісії генерал-лейтенанта кумані про роботу Чорноморських ад-
міралтейських поселень31 упродовж останньої чверті ХVііі – першої поло-
вини ХіХ ст. документ складено на основі архівних матеріалів та свідчень 
мешканців поселень, що робить його об’єктивним джерелом. Звіт кума-
ні підтверджує думку про діяльність адміралтейських поселень на півдні 
україни, у середовищі яких проходила підготовка корабельних майстрів 
для флоту.

до п’ятої групи введених до наукового обігу документів слід віднести 
багатотомне видання “материалы для истории русского флота,” що ви-
йшло друком упродовж останньої третини ХіХ ст. у с.-Петербурзі. майже 
кожен з шістнадцяти томів містить блоки документів з історії чорномор-
ських морських училищ, у тому числі опубліковані звіти, листи, ордери 
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та ділову кореспонденцію, що розкривають процес становлення на пів-
дні україни  морських училищ. так, у томі Хіі згадується про училище 
юнг, що з’явилось у Херсоні в 1782 р.32; у томі ХV видання містяться ор-
дери г. о. Потьомкіна на ім’я контр-адмірала м. і. Войновича та обер-
інтенданта і. афанасьєва, в яких ідеться про покращання роботи Херсон-
ського морського кадетського корпусу33, а в частині ХVі цього ж видання 
наводиться штатний розпис викладачів штурманського училища та учили-
ща корабельної архітектури, що діяли у миколаєві з 1798 р.34

своєрідну групу опублікованих джерел становить “общий морской 
список” – інше багатотомне видання 90-х років ХіХ ст. що є на сьогод-
ні однією з найбільших документальних енциклопедій, яка охоплює біо-
графічні довідки більшості випускників морських навчальних закладів 
імперії, взятих із формулярних списків морських офіцерів, котрі й нині 
зберігаються у рда ВмФ. Ця копітка праця була виконана спеціальною 
пошуковою групою, очолюваною військовими істориками м. коргуєвим 
та Ф. Веселаго. Зі сторінок цієї праці можна дістати інформацію про ви-
пускників того чи іншого морського навчального закладу. окремі томи 
та інформація, яка міститься в них, суттєво допомогли нам, зокрема, при 
уточненні дати відкриття Херсонського морського кадетського корпусу35.

серед опублікованих документальних матеріалів суттєве значення 
для вивчення проблеми мають мемуари, подорожні записки та щоденни-
ки. до джерел цієї групи відносимо мандрівні записки к. Зеленецького36, 
о. афанасьєва-Чужбинського37, спогади гардемарина Чорноморського 
флоту а. леонтовича38. к. Зеленецький та о. афанасьєв-Чужбинський 
подорожували новоросією в один і той же час, відвідали майже всі най-
більші міста Південної україни. к. Зеленецький у своєму щоденнику за-
лишив інформацію про військово-морські навчальні заклади, які діяли в 
миколаєві. Факти, наведені в його записках, можуть слугувати допоміж-
ною інформацією для висвітлення деяких аспектів внутрішнього устрою 
морських училищ.

Більш змістовними і багатими на фактографічний матеріал є подорож-
ні записки о. афанасьєва-Чужбинського. для дослідників його робота має 
виняткове значення, оскільки автор детально описав Херсонське училище 
торговельного мореплавання. увагу вченого-мандрівника прикуто, зокре-
ма, до питань устрою навчального закладу, його фінансування, проведення 
набору слухачів та їх випуску з училища. автор також відзначив відомих 
випускників. Поряд з описом училища записки містять відомості про ді-
яльність лоцманських товариств у приморських містах південної україни 
та їхню роль у підготовці кваліфікованих лоцманів та шкіперів для торго-
вого флоту. 2004 року подорожні записки о. афанасьєва-Чужбинського 
були перевидані в дніпропетровську окремою роботою39.

Заслуговують на увагу і спогади гардемарина Чорноморського флоту 
а. леонтовича. свого часу він був слухачем Чорноморської штурманської 
роти, а тому залишив прекрасні нариси про роки навчання, викладачів 
роти та навчальний заклад.

Цим джерелам притаманний, звичайно, суб’єктивний характер, що 
відповідає світосприйняттю їхніх авторів, проте, за умови критичної оцін-
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ки, вони дозволяють розглянути становище деяких морських навчальних 
закладів у середині ХіХ ст.

окрему групу друкованих джерел складають статистичні матеріали, 
які містять різноманітні відомості про флот та уклад міст Південної укра-
їни. серед важливих джерел цієї групи – статистичні описи міста микола-
єва 1861 і 1863 рр.40

 у них зустрічаємо інформацію стосовно часу заснування окремих 
училищ, їхнього устрою, місця розташування на території міста, а, поряд з 
тим, – описи приміщень, господарських будівель та дворів училищ.

серед цієї низки видань вирізняється двотомна праця о. Шмідта41. 
матеріали та статистичні дані для майбутнього видання збирали офіцери 
генерального штабу, о. Шмідт був водночас керівником проекту і голо-
вним упорядником праці. Видання надає відомості, що стосуються року 
заснування морських навчальних закладів, набору до них слухачів, устрою 
того чи іншого училища, а також діяльності адміралтейських поселень у 
Північному Причорномор’ї.

до групи джерел статистичного характеру можна віднести також 
адрес-календарі миколаєва, Херсона, одеси. Їхня важливість визначається 
інформацією про викладачів, які працювали в навчальних закладах мор-
ського профілю того чи іншого міста.

За радянського часу документи з досліджуваної теми публікувались у 
збірниках матеріалів, присвячених відомим адміралам та віце-адміралам 
Ф. ушакову42, м. лазарєву43, В. корнілову44, військова служба яких 
пов’язана з флотом на Чорному морі. у збірнику документів про воєнний 
хист Ф. Ф. ушакова зустрічаємо записку-інструкцію адмірала про те, як 
доцільніше готувати штурманів і морських артилеристів із вказівками на 
недоліки в підготовці цих фахівців.

до добірок матеріалів, що стосуються діяльності на півдні україни 
м. П. лазарєва та В. о. корнілова, включено також значний масив рід-
кісних документів – листування, програми бойових навчань моряків, роз-
порядження по морських училищах і школах, проекти їхнього оновлення 
відповідно до вимог часу. Важливість цих збірників обумовлена передусім 
висвітленням більшості процесів, що відбувалися на флоті та в системі 
морської освіти Південної україни в середині ХіХ ст. Варті уваги й до-
кументальні праці із серії “200 років”, присвячені ювілеям Херсона, се-
вастополя та миколаєва45.

отже, існує значний масив невідомого й маловідомого фактографіч-
ного матеріалу, що стосується досліджуваної нами тематики. оцінюючи 
джерельну базу окресленої проблеми, представлену архівними документа-
ми, опублікованими матеріалами, навчальними програмами та мемуарами, 
можна визнати її достатньою для об’єктивного, повного, достовірного та 
неупередженого розкриття її основних питань.

1 история украинской сср. В 10 т. – к.: наукова думка. – т. ііі. – с. 611; 
Удод О. П. середня та вища освіта на україні (кінець ХVііі – перша половина 
ХіХ ст.) // уіж. – 1970. – № 6. – с. 84–91; очерки истории педагогической мысли 
народов ссср ХVііі – первой половины ХіХ в. / Под. ред. м. Ф. Шабаевой. – 
м.: Педагогика, 1973. – с. 242.



159огляди джерел та документальні нариси

2 Цдіак україни, ф. кмФ-12, оп. 1, од. зб. 254. 
3 там само, од. зб. 258. 
4 там само, од. зб. 259, 260, 261.
5 там само, од. зб. 331.
6 там само, ф. 692, оп. 33, спр. 2, арк. 52–57.
7 там само, ф. 339, оп. 1, спр. 110, 31 арк.
8 держархів Херсонської області, ф. 310, оп. 1, спр. 1–4.
9 там само, ф. 212, оп. 1, спр. 18, арк. 12.

10 там само, ф. 213, оп. 1, спр. 5, арк. 39–44. 
11 там само, ф. 212, оп. 1, спр. 82, арк. 1.
12 там само, ф. 18, оп. 1, спр. 2, арк. 45.
13 там само, ф. 190, оп. 1, спр. 2, арк. 5–6.
14 там само, ф. 18, оп. 1, спр. 2, арк. 40.
15 там само, ф. 213, оп. 1, спр. 32, арк. 53–54.
16 там само, ф. 212, оп. 1, спр. 19, арк. 55, 82, 220.
17 там само, ф. 213, оп. 1, спр. 1, арк. 7–9, 25–26.
18 мімко. – дело № 42. Положение на котором учреждено хирургическое 

училище в елисаветграде и почему оно упразднено. (Фотокопії).
19 рдаВмФ уже більш як три роки не працює у зв’язку із реорганізацією.
20 Богумил А. к истории управления новороссии князем г. а. Потемкиным. – 

Вып. 1. – ордера 1790–1791 гг. – екатеринослав, 1905. – 140 с.
21 архив графов мордвиновых. – сПб., 1901. – т. 1. – 712 с.
22 Программа �кзамена на звание кочегарного унтер-офицера // морской сбор-Программа �кзамена на звание кочегарного унтер-офицера // морской сбор-

ник. – 1875. – № 3. – с. 31–34; Программа �кзамена на звание рулевого // морской 
сборник. – 1875. – № 4. – с. 14; Программа �кзамена на звание сигнальщика // 
морской сборник. – 1875. – № 4. – с. 13–14.

23 Приказ генерал-адмирала по морскому ведомству от 10 мая 1866 г. // мор-Приказ генерал-адмирала по морскому ведомству от 10 мая 1866 г. // мор-
ской сборник. – 1866. – № 6. – с. 10; устав русского общества пароходства и 
торговли основанного 3 августа 1856 г. // морской сборник. – 1856. – № 12. – 
с. 56–78.

24 извлечения из отчета управляющего Черноморскою штурманскою ротою 
полковника манганари за 1855 г. // морской сборник. – 1856. – № 5. – с. 438–463. 
отчет управляющего Черноморской штурманской ротой генерал-майора манга-
нари за 1857 г. // морской сборник. – 1858. – № 4. – с. 265–279. отчет управляю-
щего Черноморской штурманской ротой контр-адмирала манганари за 1859 г. // 
морской сборник. – 1860. – № 7. – с. 39–62.

25 отчет командира Черноморской гардемаринской роты контр-адмирала 
Юхарина за 1857 г. // морской сборник. – 1858. – № 4. – с. 251–264.

26 отчет по 2-му учебному �кипажу представленный командиром оного капи-отчет по 2-му учебному �кипажу представленный командиром оного капи-
таном Швендером за 1856–1858 гг. // морской сборник. – 1858. – № 5. – с. 133–138. 
отчет по 2-му учебному �кипажу представленный командиром оного капитаном 
1-го ранга Швендером за 1860 г. // морской сборник. – 1861. – № 5. – с. 71–76. 
отчет по 2-му учебному �кипажу за 1861 г представленный командиром оного 
капитаном Швендером // морской сборник. – 1862. – № 6. – с. 215–219.

27 извлечения из отчета инспектора всех учебных морских �кипажей генерал-
лейтенанта кохиуса за 1856 г. о 2-м учебном �кипаже // морской сборник. – 
1856. – № 4. – с. 134–145.

28 отчет председателя ученого отделения морского технического комитета 
и комитета морских учебных заведений за 1870 г. // морской сборник. – 1871. – 
№ 8. – с. 1–68.



огляди джерел та документальні нариси160

29 отчет о деятельности алешковской 2-классной мореходной школы за 
1904–1905 гг. – алешки: типо-литография л. г. Шпиро, 1905. – 38 с.

30 отчет о мореходных императора александра іі трехразрядных классах в 
г. Херсоне, с 1 января 1893 по 1 января 1894 г. – Херсон: тип. Херсонского гу-
бернского правления, 1894. – 10 с.; отчет о мореходных классах трех разрядов 
императора александра іі в Херсоне с 1 января 1882 по 1 января 1883 г. – Хер-
сон: типография н. о. Ващенко, 1883. – 8 с.

31 Черноморские адмиралтейские селения. отчет генерал-лейтенанта кума-Черноморские адмиралтейские селения. отчет генерал-лейтенанта кума-
ни – председателя особой комиссии в николаеве // морской сборник. – 1860. – 
№ 4. – с. 497–531.

32 материалы для истории русского флота. – сПб.: В типографии морс. м-ва, 
1888. – Ч. 12. – с. 705–706.

33 там же. – 1895. – Ч. 15. – с. 233, 251, 293.
34 там же. – 1898. – Ч. 16. – с. 528.
35 Чорний О. В. Херсонський морський кадетський корпус // Вісник академії 

праці і соціальних зв’язків Федерації профспілок україни. науково-практичний  
збірник. – 2005. – № 5. – с. 224–229.

36 Зеленецкий К. Записки на пути по Херсонской губернии // Вестник импера-
торского русского географического общества. – 1857. – Ч. 21. – с. 200–278.

37 Поездка по низовьям днепра а. афанасьева-Чужбинского // морской сбор-Поездка по низовьям днепра а. афанасьева-Чужбинского // морской сбор-
ник. – 1859. – № 8. – с. 331–336.

38 Записки аполлона леонтовича Черноморского флота гардемарина // мор-Записки аполлона леонтовича Черноморского флота гардемарина // мор-
ской сборник. – 1904. – № 4. – с. 1–24.

39 Афанасьєв-Чужбинський О. Подорож у Південну росію. – дніпропетровськ: 
січ, 2004. – 469 с.

40 николаев // морской сборник. – 1861. – № 9. – с. 125–142; николаев. ста-николаев // морской сборник. – 1861. – № 9. – с. 125–142; николаев. ста-
тистическое описание за 1863 г. // морской сборник. – 1863. – № 11. – с. 38–51.

41 материалы для географии и статистики россии, собранные офицерами ген-материалы для географии и статистики россии, собранные офицерами ген-
штаба. Херсонская губерния (составитель а. Шмидт). – сПб: главное управление 
генштаба, 1863. – Ч. 1. – 604 с.; Ч. іі. – 874 с.

42 адмирал ушаков. документы. – м., 1951. – т. 1–2.
43 м. П. лазарев. документы / Под ред. к. и. никульченкова. – м.: Воениздат 

мо ссср, 1961. – т. 3. – 580 с.
44 Вице-адмирал корнилов. документы. – м.: Воениздат, 1947. – 340 с.
45 Херсону 200 лет, 1778–1978: сборник документов и материалов. – к.: нау-Херсону 200 лет, 1778–1978: сборник документов и материалов. – к.: нау-

кова думка, 1978. – 405 с.; севастополю 200 лет, 1783–1983: сборник документов 
и материалов. – к.: наукова думка, 1983. – 415 с.; николаеву 200 лет, 1789 – 1989: 
сборник документов и материалов. – к.: наукова думка, 1989. – 397 с.

Chornyi O.
Sources of Nautical Schools History in the Southern Ukraine

(Last Quarter of ХVІІІ – Beginning of XX Century)

The article covers the source base (archival documents from the state archives of 
Ukraine and archives publications of XIX – XX centuries) with regard to history of 
educational institutions specializing in training naval officers for the Black Sea navy 
and merchant marine.
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Ганна КИРИЛюК

ДОКУМЕНТИ ЦДАМЛМ УКРАЇНИ
ПРО ВИДАТНУ АКТРИСУ ТЕАТРУ І КІНО XX ст.

НАТАЛІю УЖВІЙ

у 2008 р. виповнюється 110 років від дня народження видатної укра-
їнської актриси театру і кіно наталії ужвій, яку ще за життя називали 
“поетесою української сцени”.

народилася наталія ужвій у м. любомлі на Волині. сім’я часто пере-
їздила, оскільки батько майбутньої актриси працював залізничником. Ще 
в юнацькі роки наталя розпочала своє акторське життя в аматорському 
драмгуртку в м. Золотоноші. грала вона і в одеській держдрамі, в теа-
трі леся курбаса “Березіль”, де була виконавицею ролей у виставах за 
п’єсами м. куліша, і. микитенка, м. ірчана, л. Первомайського та ін. 
найбільшу популярність н. ужвій здобула на сцені київського академіч-
ного українського драматичного театру імені і. Франка. За роки роботи в 
цьому театрі актриса зіграла понад 100 ролей у виставах за п’єсами сво-
їх сучасників о. корнійчука, і. микитенка, В. суходольського, В. собка, 
о. ільченка, о. левади, м. Зарудного, о. коломійця, а. Шияна, а також за 
п’єсами класиків драматургії Ф. Шіллера, В. Шекспіра, м. старицького, 
і. Франка, і. карпенка-карого, м. горького, т. Шевченка, а. Чехова та ін. 
За свої ролі вона була удостоєна найвищих державних нагород. 

В архіві актриси (ф. 1147), що зберігається у Цдамлм україни, від-
клалися тексти ролей з помітками н. ужвій, численні фотографії сцен із 
вистав та фільмів, у яких вона брала участь. тут же – значна кількість лис-
тів до актриси, у т. ч. від видатних діячів театру, кіно, режисерів, а також 
спогади, запрошення, матеріали про депутатську діяльність.

тексти ролей, переписані рукою актриси, засвідчують її ставлення до 
своїх героїнь, серйозну роботу над ролями. серед ролей, зіграних н. ужвій, – 
героїні п’єс о. корнійчука “Приїздіть у дзвонкове” (ярина), “калиновий 
гай” (наталка ковшик), “Чому посміхалися зорі” (катерина), і. карпенка-
карого “Безталанна” (Варка), “житейське море” (Ваніна), а. Чехова “Виш-
невий сад” (раневська), м. гоголя “ревізор” (анна андріївна) та ін.

надзвичайну майстерність актриси, яка на сцені перевтілювалась у 
своїх героїнь, засвідчує такий факт: після виконання ролі Варвари у ви-
ставі “розплата” за п’єсою о. корнійчука зворушений її грою драматург 
написав: “дорога наталка! Від усього серця писав для тебе цю фразу, тобі, 
великій актрисі нашого народу, моєму доброму другу. твій олександр 
корнійчук. 17.11.1966 р.” (ф. 1147, оп. 1, спр. 43, арк. 6).

серед матеріалів актриси – велика кількість фотографій у ролях. серед 
них – “Бондарівна” і. карпенка-карого (1917), “калиновий гай” о. кор-
нійчука (1950), “угрюм-ріка” за В. Шишковим (1953) та ін.

© ганна кирилюк, 2008
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Сцена із спектаклю за п’єсою 
В. Шекспіра “Багато галасу 

даремно” у постановці
Київського драматичного театру 

імені І. Франка. У ролі Беатріче – 
Н. Ужвій. Київ, 40-ві рр. ХХ ст. 

(З фондів ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного, 

од. обл. 0-192999)

Актриса Київського українського драматичного театру імені І. Франка,
народна артистка СРСР Н. Ужвій у ролі Анни в спектаклі

за п’єсою І. Франка “Украдене щастя”. Київ, 1944 р. 
(ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного од. обл. 0-148130)
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Драматург О. Корнійчук, Н. Ужвій і актор Роменський серед учасників першої 
лекції-концерту Шевченківських читань для молоді. Київ, 18 листопада 1947 р. 

(ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-46703)

Делегати від України 
на ІІ Всесоюзній 
конференції прихильників 
миру–письменниця 
В. Василевська і народна 
артистка СРСР Н. Ужвій. 
Москва, 1950 р. 
(ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного, 
од. обл. 0-129188)
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Н. Ужвій підносить хліб-сіль заступнику голови Державної Ради
Польської Народної Республіки, голові делегації сейму, що прибула на 
святкування 300-річчя возз’єднання України з Росією. Зліва направо: 

А. Корнійчук, С. Ковпак. Київ, 21 травня 1954 р. 
(ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-60403)

Перший секретар ЦК Компартії України 
В. Щербицький вручає Н. Ужвій орден 

Леніна і “Золоту медаль “Серп і Молот”. 
Київ, 24 лютого 1973 р. 

(ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 
од. обл. 2-138487)
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Сцена зі спектаклю за п’єсою М. Зарудного “Пора жовтого листя” у постановці 
Київського українського драматичного театру імені І. Франка. У ролях: Устина 

Федорівна – Н. Ужвій, Василинка – актриса Г. Семененко. Київ, 24 лютого 1973 р. 
(ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 0-165366)

Н. Ужвій розмовляє з учасниками польського ансамблю “Мазовше”. Київ, 1974 р.
(ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, од. обл. 2-136505)
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останньою роллю н. ужвій на сцені рідного театру стала роль ко-
лишньої балерини рози олександрівни в п’єсі о. галіна “ретро” (1982). 
Збереглося фото актриси в цій ролі (ф. 1147, оп. 1, спр. 65, арк. 3).

актриса грала і в кінофільмах. найбільшу славу приніс їй фільм ре-
жисера м. донського “райдуга” за однойменною повістю В. Василевської, 
в якому ужвій зіграла головну роль – партизанки олени костюк. Фільм 
здобув нагороду “оскар” (1944).

В архіві наталії ужвій зберігаються матеріали, присвячені цьому 
фільму, у тому числі фотографії, газетні вирізки тих років. Заслуговують 
на увагу й рукописи статей актриси, присвячені подіям Великої Вітчиз-
няної війни, роботі в театрі, творчим зв’язкам акторів українського теа-
тру, творчості сучасників актриси а. Бучми, м. донського, м. Зарудного, 
Ю. лаврова та ін. Збереглися нотатки та записи про поїздки наталії ужвій 
по канаді та Франції в 1960-х рр. (ф. 1147, оп. 1, спр. 90).

актриса підтримувала талановиту молодь, цікавилася питаннями ви-
ховання дітей та розвитку їхніх здібностей. Багато років очолюючи теа-
тральне товариство, вона прагнула, щоб театр залишався народним, був 
своєрідним втіленням життя і прагнень людей, суспільства в цілому.

Ці думки простежуються в її статтях “театр – життя моє”, “творець 
правдивих образів”, “Хай квітнуть народні таланти” та ін. статті, нариси 
актриси часто з’являлися в газетах “Вечірній київ”, “культура і життя”, 
“радянська жінка”, “молодь україни”, журналах “театр”, “новини кіно-
екрану” та ін.

рідному театру наталія ужвій присвятила статті “Високе натхнення”, 
“дві долі театру”, “мрія митців” та ін. (ф. 1147, оп. 1, спр. 87). разом із 
чоловіком, актором Є. Пономаренком, актриса написала спогади про робо-
ту театру і. Франка в роки війни (ф. 1147, оп. 1, спр. 96). немов живі, по-
стають зі сторінок цих спогадів її знамениті сучасники – актори о. Ватуля, 
к. Хохлов, с. Хуторна, о. Шатрова, композитор к. данькевич, режисер 
г. козинцев, письменник л. Первомайський, художник а. Петрицький та 
ін. (ф. 1147, оп. 1, спр. 94).

у фонді 1147 зберігається значна кількість листів до наталії ужвій, 
що засвідчують любов і повагу сучасників до неї. серед кореспондентів – 
письменники м. Бажан, о. корнійчук, о. левада, В. минко, м. рильський, 
П. тичина, актори і режисери с. Бондарчук, В. Василько, с. гіацинтова, 
м. донськой, В. дуклер, к. лавров, і. мар’яненко, л. танюк, о. Швачко, 
о. яблочкіна, театрознавець В. гайдабура, співаки Б. гмиря, і. козлов-
ський, м. микиша та ін.

Водночас серед матеріалів про наталію ужвій вирізняються фрагменти 
художньо-документальної повісті с. гречанюка “Характер часу”, присвя-
чені життю і діяльності актриси (ф. 1147, оп. 1, спр. 408). Про неї писали у 
своїх статтях Ю. Бобошко, і. Волошин, м. Зарудний, В. дальський, П. За-
гребельний, л. сердюк, н. новоселицька, я. гоян. наталії ужвій присвя-
чували свої вірші П. тичина, Є. дроб’язко, л. Первомайський, о. Ющенко 
та ін. Зберігся й нотний рукопис пісні на слова о. новицького (музика 
В. рождественського), присвяченої 70-річчю великої актриси.
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В архіві-музеї зберігаються особисті речі наталії ужвій, реквізити до 
вистав за п’єсами українських, російських та зарубіжних авторів, у яких 
вона грала, предмети театрального гриму, фарфорова ваза від шануваль-
ників, український вінок – подарунок від ансамблю танцю ім. П. Вірсько-
го, авторська копія скульптури катерини до пам’ятника т. Шевченку в 
м. Харкові скульптора м. манізера (саме наталія ужвій позувала при її 
створенні). Численні ордени, медалі та нагрудні знаки актриси, які збері-
гаються в музейному фонді Цдамлм україни, – це свідчення визнання 
високої акторської майстерності наталії ужвій.

Kyryliuk H.
Documents of TsDALM of Ukraine about Nataliia Uzhviy,
a Prominent Theatre and Cinema Actress of XX Century

The article deals with the documents of the personal archives of Nataliia Yzhviy, 
a prominent theatre and cinema actress of XX century, which is preserved at TsDALM 
of Ukraine.
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Геннадій Глазунов

Доля професора анДрія сліпанськоГо 
у світлі маловіДомих архівних Документів:

історико-Документальний нарис

Про діяльність у 30-х роках минулого століття першої Всеукраїн-
ської академії сільськогосподарських наук (Вуасгн) та її першого віце-
президента андрія сліпанського, сучасника тих аграрних перетворень, 
коли державна політика колективізації сільського господарства здійснюва-
лася шляхом ліквідації на українському селі приватного власника, відомо 
небагато. Безжалісність, масовий політичний терор були фундаменталь-
ними засадами політики радянської влади після жовтневого перевороту 
1917 р. у червні 1933 р. вченого було заарештовано.

основний масив документів про діяльність Вуасгн зберігається у 
ЦдаВо україни (ф. 1055, Всеукраїнська академія сільськогосподарських 
наук. 1931–1934 рр.). Фонд академії складається з трьох описів, які міс-
тять, відповідно, 1849, 70 та 14 справ. документи фонду досить повно 
висвітлюють багатогранну діяльність Вуасгн. Це, зокрема, стенограми, 
протоколи пленумів та засідань президії академії, наукових конференцій з 
аграрних питань, нарад за темами науково-дослідної роботи, кадрові та інші 
накази по Вуасгн. у цьому архіві виявлено також документи науково-
дослідного інституту економіки соціалістичного сільського господарства 
(ЦдаВо україни, ф. 1229, 875 од. зб., 1928–1936 рр.). у державному ар-
хіві Харківської області зберігається кримінальна справа а. сліпанського 
(ф. р–6452, оп. 3, спр. 1555, 1556). документи названих фондів містять ба-
гато інформації щодо наукової діяльності Вуасгн, життєвого шляху ака-
демічного керівника, дають уявлення про особисті задуми вченого-аграрія, 
його характер, мотивацію вчинків, лінію поведінки в різні періоди корот-
кого наукового життя, особливості стилю роботи з фахівцями тощо. 

інформаційний потенціал цього джерельного масиву стане зрозумі-
лішим, якщо згадати, що від початку ХХ ст. організатори революційних 
перетворень у росії дотримувалися принципу обережності щодо селянина 
та здійснення переходу від дрібнотоварного до великого сільгоспвиробни-
цтва, наголошували на необхідності розуміння своєрідної психології се-
лянства. але очікувані владою глибокі зміни в економічній і політичній 
сферах забарилися. Зрештою наприкінці 1920-х років команда сталіна пе-
ревела будівництво соціалізму в державі на ризикований шлях, який поро-
див багато деформацій. Відомо, що політика індустріалізації призвела до 
зрушень в економіці срср, водночас аграрна основа держави змінювалася 
повільно і, як наслідок, промисловість та сільське господарство втратили 
природну взаємозалежність. для вирішення згаданої проблеми однопар-
тійний диктат московської влади 1927 р. розгорнув колективізацію сіль-
ського господарства, примусово прискорюючи її до суцільної за стислий 
термін1.

© геннадій глазунов, 2008
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Зміни, що здійснювалися в аграрному секторі в зазначений період, 
підштовхнули керівників української держави до створення спеціаль-
ної академії аграрних наук як системно-організуючої наукової установи. 
рнк усрр 22 травня 1931 р. ухвалила постанову “Про організацію Все-
української академії сільськогосподарських наук”. Було затверджено ке-
рівництво Вуасгн: президентом академії призначили академіка о. со-
коловського, першим віце-президентом – професора а. сліпанського. до 
складу президії академії ввійшли також учені-аграрії т. Білаш, П. Попов, 
м. левенштам, і. Боднар, м. Варфоломєєв, т. Віворт, ученим секретарем 
став я. Харченко2.

Перший віце-президент Вуасгн походив із селянської родини слі-
панських, що здавна мешкала в селі ненадиха таращанського повіту 
київської губернії (нині тетіївський район на київщині). Він народився 
23 вересня 1896 р. андрій рано залишився сиротою. коштом земства та-
лановитий хлопець закінчив сільськогосподарське училище в дергачах (на 
Харківщині). За словами самого андрія, це була “школа селянського бун-
тарства”. у роки навчання юнак долучився до революційного руху, став 
членом української партії есерів (уПср), яка пізніше (1919) перетворила-
ся на українську комуністичну партію (боротьбистів) (укП(б). у травні 
1917 р. а. сліпанський представляв україну на Всеросійському з’їзді рад 
селянських депутатів. у вересні того ж року його обрали головою ради 
робітничих, селянських і солдатських депутатів в охтирці на сумщині. 
За часів гетьманату уПср відрядила його для ведення підпільної роботи 
до київської губернії. Після встановлення влади директорії а. сліпан-
ського обрали головою виконкому в м. Біла Церква. З наступом військ 
генерала а. денікіна сліпанський за завданням партії почав працювати 
у підпіллі в одесі, де став головою губпарткому. Після звільнення міста 
від білогвардійців та інтервентів повернувся до києва, потім перебрався 
до Харкова. Брав участь у роботі останньої конференції укП(б), яка під 
час іV конференції кП(б)у (17–23 березня 1920 р.) прийняла рішення про 
злиття партій. Цей партійний форум обрав а. сліпанського делегатом на 
іХ з’їзд ркП(б).

у травні 1920 р. Полтавський губвиконком призначив а. сліпансько-
го завідувачем земельного відділу. із 1921 р. він очолював сільськогос-
подарське управління київського губвиконкому, від середини 1923 р. – 
керував київською філією Всеукраїнського союзу сільськогосподарської 
кооперації “сільський господар”, одночасно обирався членом київського 
губвиконкому3.

1924 р. а. сліпанський закінчив київський сільськогосподарський ін-
ститут, у 1925–1928 рр. був аспірантом українського інституту марксизму 
в м. Харкові. Його ім’я вперше з’явилося в академічних довідниках. на-
прикінці 20-х років минулого століття студенти, які долучалися до аграр-
ного досвіду, пізнавали економічні проблеми по книгах а. сліпанського 
“кредит і його роль в розвитку сільськогосподарської україни”, “Предмет 
та методи  сільськогосподарської економіки”, “Шляхи селянства до нового 
життя”, його проблемних наукових публікаціях у фахових виданнях. Після 
закінчення аспірантури а. сліпанський за підтримки академіка м. явор-
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Перша сторінка анкети для осіб, що просили зарахувати їх до
числа наукових працівників, заповнена а. сліпанським. 10 березня 1929 р. 

(ЦдаВо україни, ф. 166, оп. 9, спр. 391, арк. 41–42)
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ського почав працювати викладачем аграрної економіки Харківського сіль-
ськогосподарського інституту. невдовзі став професором, обійняв посаду 
заступника директора новоствореного українського науково-дослідного 
інституту економіки й організації сільського господарства (ундіесг), де 
водночас керував кафедрою індустріалізації сільського господарства. Запо-
взятливість ученого та його обізнаність у питаннях економіки сільського 
господарства, добре володіння англійською та німецькою мовами швидко 
оцінили: він увійшов до складу науково-консультаційної ради наркомату 
земельних справ усрр4.

досвід заступника керівника ундіесг став у пригоді а. сліпансько-
му як віце-президенту Вуасгн. Він узяв на себе численну кількість ад-
міністративних обов’язків щодо управління діяльністю академії. як свід-
чать документи, процес її становлення й розбудови був найбільш плідним 
саме в той період, коли посаду першого віце-президента Вуасгн посідав 
а. сліпанський (травень 1931 – червень 1933 рр.).

у наказах, підписаних ним, ішлося про формування дійової струк-
тури академії, керування інститутами, дослідними станціями, створення 
кадрового складу. За перший рік існування Вуасгн збереглося 59 на-
казів; 27 із них підписано а. сліпанським. структура Вуасгн не раз 
змінювалася відповідно  до напрямів наукової діяльності аграріїв країни. 
одна з них знайшла відбиття в архівних документах: найвищим колек-
тивним органом управління був пленум Вуасгн, розпорядчим органом – 
президія. існували такі сектори: економіки й організації соціалістичного 
сільгоспвиробництва; тваринництва; врожаїв; виробничо-технічної про-
паганди; бюро механізації; бюро хімізації; адміністративно-фінансовий 
та кадрів. “Планово-відчитне” бюро стежило за роботою інших секто-
рів. 20 груп здійснювали наукову роботу. Президія виконувала й функції 
управління науковою діяльністю Вуасгн на підставі колективної думки 
вчених. Президія збиралася, як правило, щотижня. до кінця 1931 р. відбу-
лося 39 за сідань президії, наступного року їх було – 66, до початку червня 
1933 р. – 27. із загальної кількості засідань президії, а їх було проведено 
в зазначений період 132, а. сліпанський головував на 43-х засіданнях, у 
роботі 44-х брав активну участь. у цей період президія академії прийняла 
пропозиції, за нашими підрахунками, майже з тисячі наукових питань з по-
дальшим використанням у сільськогосподарському виробництві країни5.

у перший рік існування академії мережа науково-дослідних установ 
республіки складалася з 8-ми союзних спеціалізованих та 15-ти республі-
канських інститутів, 10-ти всеукраїнських станцій та 205-ти опірних до-
слідних станцій. у 1931–1932 рр. було проведено 5 пленумів Вуасгн, на 
яких учені-аграрії розглядали проблеми щодо покращання ефективності 
роботи складових науково-дослідних установ академічної структури. Зо-
крема, обговорювалися проблеми організаційно-господарського зміцнення 
колгоспів, піднесення врожайності сільськогосподарського виробництва, 
збільшення сталих урожаїв цукрових буряків тощо. Зусиллями нечислен-
ного трудового колективу Вуасгн було проведено низку важливих за-
гальнодержавних наукових заходів6. 

Вуасгн справджувала своє наукове призначення вже від початку іс-
нування. так, 2 липня 1931 р. колегія наркомземсправ усрр затвердила, а 
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Витяг з протоколу рнк усрр від 22.05.1931
стосовно затвердження складу Президії Вуасгн.

(ЦдаВо україни, ф. 1, оп. 7, спр. 825, арк. 133–139)
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журнал “спеціаліст соціалістичного сільськогосподарського виробництва” 
опублікував “список стандартних, рекомендованих та ліквідаційних сор-
тів сільськогосподарських культур, ухвалених від академії сільськогос-
подарських наук для проведення за ними апробації 1931 року”. Згідно з 
архівними документами, Вуасгн восени та взимку 1931 р. збирала ряд 
конференцій для детального обговорення наукових проблем, що поставали 
перед аграрною країною: у вересні відбулася конференція з питань селек-
ції рослин, у жовтні – щодо боротьби з посухою, ще одна – з проблем 
тваринницької науки, наприкінці року – з питань механізації та електрифі-
кації сільського господарства тощо. Більшість агрономічних конференцій 
мали статус перших у сільськогосподарській науці україні. 

Вивчення діяльності а. сліпанського дозволяє дійти висновку: учений 
розумів, що аграрні перетворення в державі, втілення в життя досягнень 
сільськогосподарської науки потребують значних коштів, оснащеності тех-
нікою, залучення фахівців з найвищим рівнем загальної культури і, голо-
вне, чого не мала радянська влада з перших років своєї історії, – довіри до 
науки та її носіїв. Вважалося, що здебільшого вони представляли “старих 
інтелігентів”. а. сліпанський усвідомлював, що у взаємостосунках чинов-
ників та науковців шириться прогалина, замість консолідації активізується 
ідейна боротьба з політичним присмаком. 

Перший рік існування академії був надзвичайно напруженим і склад-
ним, але водночас плідним для налагодження її наукової діяльності: роз-
роблялися основні принципи структури й функції Вуасгн, її правові 
засади. у звіті про роботу Вуасгн за перший рік діяльності, що зберіга-
ється в ЦдаВо україни, зазначалося, що керівництво науковою роботою 
до створення академії було зосереджено в науково-технічному секторі 
наркомземсправ усрр. між тим, планування науково-дослідної роботи, 
методологічного керівництва не здійснювалося, реорганізація дослідних 
станцій провадилася формально тощо.  найважливішими хибами в роботі 
попередніх науково-дослідних установ вважалися такі: орієнтація роботи 
на одноосібні селянські господарства; повний розрив поміж виробництвом 
та наукою; робота дослідних установ на засадах “ідеалістичної або меха-
ністичної методології”; обмеженість наукових кадрів, відсутність молодих 
науковців; публікація дослідницьких висновків із запізненням, їх недо-
статнє застосовування на виробництві тощо. “Відчит” Вуасгн подає ме-
режу науково-дослідних установ (з їх позитивом та негативом, виявленим 
академією у ході практичної роботи). Перелічено головні теми, над якими 
працювали фахівці академічної установи, та узагальнено результати робо-
ти її структур. Повідомляється про заходи щодо підвищення врожайності, 
відповідну роботу інститутів і станцій. один із розділів присвячено захо-
дам щодо боротьби з посухою, загибеллю озимини (метеорологічні пере-
думови врожаю завжди бралися до уваги). розглянуто питання вирішен-
ня проблем збільшення зернової продукції, забезпечення промисловості 
сировиною рослинного походження, а тваринництва – кормовою базою, 
збільшення продуктивного тваринництва, зменшення втрат у цій галузі, 
хімізації сільського господарства, механізації та електрифікації села, по-
стачання населенню фруктів та овочів, пошуку вітчизняного і зарубіжного 
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досвіду, реалізації наукових досягнень, покращання роботи з науковими 
кадрами тощо. Завершувався звіт аналізом заходів щодо капіталовкладень 
і фінансування наукових розробок7.

колегія нкЗс україни в червні 1932 р. визнала стан річної роботи 
академії “правильним”, вказавши при цьому на певні недоробки. Через 
кілька днів “великою” назвала роботу Вуасгн і Президія Всесоюзної 
академії сільськогосподарських наук імені леніна, яка визначила подаль-
ші напрямки її роботи8.

Перший віце-президент Вуасгн а. сліпанський на початку 1930-х 
років активно набував наукового авторитету, став достатньо відомим 
ученим-аграрієм. у той час він, по суті, перший, серед українських уче-
них, взявся за предметний розгляд проблеми земельної ренти. Питанням 
перебудови економічної теорії виробничих кредитів та їхньої ролі в розви-
тку сільського господарства присвячено його фундаментальну монографію 
(сучасні аграрні економісти вважають, що вона і донині не втратила своєї 
актуальності. – Г. Г.). об’єктом дослідження а. сліпанського були предмет 
та методи сільськогосподарської економіки. як один з керівників Вуасгн, 
учений усвідомлював необхідність спеціалізації агровиробництва поміж 
кліматичними регіонами країни. З метою подальшого розвитку сільсько-
господарського виробництва республіки пропонував ґрунтовне вивчення й 
перенесення на українські терени кращого досвіду аграрного виробництва 
німеччини. ефективність капіталовкладень в українське скотарство – спра-
ва його пошукової думки. уже з перших днів призначення на високу поса-

книжка ударника в’язня а. сліпанського. 1934 р.
(надіслано автору управлінням внутрішніх справ магаданської області

мВс росії 08.02.2006)
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ду а. сліпанський опікувався питаннями 
реорганізації науково-дослідних установ 
галузі. Під його безпосереднім керівни-
цтвом за рахунок оптимізації структури 
та кадрового складу інститутів, дослід-
них станцій, а також більш ефективної 
сис теми впровадження кращих наукових 
роз робок у виробництво відбувалося ста-
новлення академії. учений доклав багато 
зусиль до формування відданого агрона-
уці колективу. невідкладним завданням 
часу він вважав розв’язання зернової про-
блеми шляхом підвищення врожайності 
завдяки покращанню відомих методів до-
бору селекційного матеріалу, залученню 
новітніх знань. для успішного розв’язання 
проблем тваринництва він намагався все-
бічно впроваджувати механізацію та елек-
трифікацію. робота дослідних установ, на 
його думку, мала зміцнити базу щодо ви-
рощування та переробки технічних культур. агроінвентарізацію ґрунтів 
україни вважав нагальним завданням академії9.

найдраматичнішим викликом того часу поставала проблема колекти-
візації. академічна установа, згідно з а. сліпанським, мала опрацювати 
заходи щодо підвищення врожайності українських ланів. Питанню про те, 
як здобути майбутні багаті ужинки, він присвятив чимало наукових пу-
блікацій. і сьогодні, на наш погляд, викликає інтерес ґрунтовна наукова 
стаття а. сліпанського “сільське господарство україни до ХV роковин 
жовтня”, опублікована восени 1932 р. матеріал готувався на економіч-
них, соціальних, статистичних джерелах та особистих дослідженнях ав-
тора щодо розвитку українського селянства; аналізувалася його участь у 
перебігу подій української революції та відомих після того “відбудовних” 
та “реконструктивних” періодів життя10.

Перший віце-президент Вуасгн як безпосередній учасник створення 
мобільної структури академії та її мережі входив у суть справи кожного з 
підрозділів. діяльність установи, її успіхи, здобутки й невдачі а. сліпан-
ський постійно висвітлював у доповідях, статтях, повідомленнях, інтерв’ю 
у періодичній пресі. учений широкого наукового світогляду, він займався 
різними аспектами аграрної науки, докладав багато зусиль до розвитку ві-
тчизняної сільськогосподарської дослідної справи, намагався стати справ-
жнім провідником науки в практику. Він керував академічною структурою 
в непростий період: відсутність потрібного досвіду становлення подібної 
установи, фінансова скрута, розкиданість наукових підрозділів по різних 
приміщеннях, брак лабораторного устаткування, будівництво нових при-
міщень тощо, і попри все це – поступовий, невпинний розвиток аграрної 
науки. Поставлені а. сліпанським майже в сорока працях наукові пробле-
ми чекали на подальші дослідження й розвиток11.

табірне фото андрія 
сліпанського. 1937 р.

(надіслано автору управлінням 
внутрішніх справ

магаданської області
мВс росії 08.02.2006)
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наприкінці 20-х років минулого століття в срср майже одночасно 
відбувалися перетворення країни з аграрно-індустріальної в індустріаль-
ну, а дрібного, індивідуального хліборобства методами колективізації – у 
велике соціалістичне господарство. констатувалося, що причиною низької 
врожайності новостворених господарств є недостатнє використання робо-
чої сили, сільгоспмашин, знарядь, нехтування елементарними вимогами 
агротехніки тощо. радянська пропаганда намагалася вирішити проблему, 
застосовуючи “шість вказівок сталіна”. Водночас представники державно-
управлінських структур розуміли необхідність елементарного озброєння 
робітників радгоспів та колгоспників агротехнікою. За кожною пробле-
мою стояли дуже важливі процеси, які вимагали серйозних управлінських 
рішень та коштів, а також тривалого часу на їх освоєння. 

між тим, за боротьбою класів, що відходили в історію, компартія 
побачила шкідництво, у чому звинувачувалися й певні верстви старої ін-
телігенції. За роки першої п’ятирічки (1928–1932) кількість сільськогос-
подарських вузів по срср зросла до 151, суттєво збільшилася кількість 
“контингенту” освітян. разом з тим, влада “насаджувала” до сільського 
господарства десятки тисяч працівників з інших галузей, відряджала на 
село багато партпрацівників, так званих двадцятип’ятитисячників, інших 
працівників не завжди спорідненого фаху. у вересні 1932 р. було ухвалено 
постанову Цк ВкП(б) щодо організації вищих комуністичних сільсько-
господарських шкіл. Процес остаточного створення Всесоюзної академії 
сільськогосподарських наук ім. В. леніна затягувався.

тематика наукових праць а. сліпанського цього періоду – аграрна 
економіка, організація розвитку сільськогосподарської науки, підвищен-
ня врожайності ланів. Вирішення багатьох проблем він вбачав насампе-
ред у створенні відповідних державно-управлінських структур: вони б і 
роз’яснювали шляхи, і турбувалися про необхідність здійснення, і конт-

ролювали реалізацію дій. на його думку, таким чином значно скорочував-
ся б час, необхідний селянину для вирішення багатьох проблем. Завдяки 
його ініціативі Вуасгн домоглася підготовки проектів урядових рішень, 
які надалі мали втілювати в життя члени комітетів незаможних селян, кол-
госпники, працівники радгоспів під загальним керівництвом відповідних 
структур влади. Задум певним чином вдалося зініціювати 1932 року: у січ-
ні українська економічна нарада затвердила “оперативний план боротьби 
з посухою в степу”, в лютому рнк усрр прийняла розгорнуту постанову 
“Про план весняної сільськогосподарської виробничої кампанії 1932 року”, 
в березні – затвердила “розгорнутий план застосування в сільськогоспо-
дарському виробництві україни 1932 р. агротехнічних і організаційних 
заходів у справі підвищення врожайності”, у квітні ВуЦВк разом з рнк 
усрр оприлюднили об’єднану постанову “Про основні агротехнічні за-
ходи в сільському господарстві”. нкЗс усрр, Вуасгн, особисто а. слі-
панський та його колеги брали участь у практичному виконанні урядових 
настанов: предметне роз’яснення, консультаційне інформування, пропа-
ганда найкращого досвіду, практична допомога тощо12.

у жовтні 1931 р. відбулася перша Всеукраїнська конференція з питань 
боротьби з посухою, завданням якої було розроблення системи конкрет-
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них заходів боротьби з непідвладними “силами природи”, що спричиню-
вали недорід. 25 грудня 1932 р. відкрилася Всеукраїнська агротехнічна 
конференція, на якій було заслухано доповідь а. сліпанського “Про план 
агротехнічних заходів на 1933 рік” тощо13.

успіхи Вуасгн давали певні надії на подальший розвиток аграрної 
науки україни. Проте уже в перші місяці 1933 р. почала фронтально змі-
нюватися партійно-радянська влада в усіх сферах життя республіки. Про-
тягом украй короткого часу, пов’язаного з приходом до владних структур 
сталінських порученців, до керівництва компартії – П. Постишева та адмін-
органів – В. Балицького, відбувалися захоплення державою економічної 
монополії шляхом насадження стратегії індустріалізації, суцільна колекти-
візація, впровадження масової радянської культури. Вуасгн опинилася 
в умовах жорсткої ломки всіх попередніх принципів її діяльності; навіть 
запевнення керівництва академії в повній підтримці партійного курсу не 
врятувало установу від хвилі політичних репресій. 

1933 року в академії було викрито “шкідницьку організацію”, на чолі 
якої начебто стояв її перший віце-президент а. сліпанський. 2 червня його 
заарештували, а невдовзі виключили з партії як “класово-ворожий еле-
мент, який проліз у партію із метою контрреволюційної, провокаторської 
роботи”. ухвалою судової трійки при колегії дПу урср від 26 листопа-
да 1933 р. а. сліпанському було визначене покарання: відправлення до 
виправно-трудових таборів строком на п’ять років14.

у 1937 р., коли термін покарання вченого закінчувався і він готувався 
вийти на волю, ухвалою особливої наради при нкВс срср від 21 липня 
1937 р. термін ув’язнення був продовжений ще на п’ять років15.

Подальша доля а. сліпанського тривалий час залишалася невідомою. 
тільки 2005 р. мВс україни поінформувало, що вчений-аграрій перебував 
у в’язниці під магаданом. у свою чергу, мВс росії повідомило, що при-
пинення серцевої діяльності перервало життя колись відомого науковця 
а. сліпанського. сталося це 14 лютого 1942 р. Поховано його на цвин-
тарі селища Золотистий ягоднинського району магаданської області16. 
додатково розглянувши матеріали карної справи, Верховний суд урср 
10 лютого 1961 р. відмінив усі ухвали щодо засудження а. сліпанського 
як бездоказові17.

архіви дозволили бодай пунктирно відтворити тернистий життєвий та 
науковий шлях напівзабутого вченого-аграрія андрія миколайовича слі-
панського. 
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господарства. скорочена доповідь на і пленумі Вуасгн // Шляхи соціалістичної 
реконструкції сільського господарства. – 1931. – № 8–9. – с. 11–23; Його ж: сіль-
ське господарство україни до ХV роковин жовтня // Шляхи соціалістичної рекон-
струкції сільського господарства. – 1932. – № 10–11. – с. 27–64; Його ж: Завдання 
сільськогосподарської науки в реконструктивний період // Більшовик україни. – 
1931. – № 6. – с. 46–60; Його ж: новими методами за успішне розв’язання про-
блеми врожайності // Більшовик україни. – 1932. – № 1–2. – с. 45–66; Його ж: 
Підвищення врожайності – основне завдання першого року другої п’ятирічки // 
Більшовик україни. –1933. – № 4. – с. 42–66 та ін.

12 див., наприклад: ЦдаВо україни, ф. 1, оп. 8, спр. 2, арк. 7–16.
13 За соціалістичну перебудову. – 28 грудня 1932 р. – № 845.
14 державний архів Харківської області. Ф. р-6452, оп. 3, спр. 1555, арк. 88.
15 там само, арк. 96-а.
16 Повідомлення інформаційного центру уВс магаданської області мВс ро-

сії від 5 жовтня 2005 р., архів автора.
17 див.: державний архів Харківської області, Ф. р-6452, оп. 3, спр. 1555, 

1556.

Hlazunov H.
Life of Andriy Slipans’kyi, Professor,

in the Context of Little-Known Archival Documents:
Historical and Documentary Essay

Based on little-known archival documents, the article highlights a dramatic life 
of Andriy Slipans’kyi, the first Vice President of the first All-Ukrainian Academy of 
Agricultural Sciences (in the 1930s).
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Зауре Тлеубердіна

докуменТи ЦенТрального
державного архіву республіки каЗахсТан

до біографії компоЗиТора
сергія Шабельського

у Центральному державному архіві (далі – Цда) республіки казах-
стан зберігається особовий архів композитора, уродженця україни сергія 
івановича Шабельського (1885–1956), який зробив незаперечний внесок у 
розвиток музичної культури казахстану.

В автобіографії с. Шабельський писав, що народився 1885 р. у Харко-
ві, в родині адвоката (Цда республіки казахстан, ф. 1638, оп. 1, спр. 120. – 
далі назва архіву не зазначатиметься). у 1903 р. він, закінчивши із золотою 
медаллю Харківську чоловічу гімназію, переїхав до Петербургу, де одно-
часно із проходженням курсу юридичного факультету займався музичною 
освітою під керівництвом професора н. соколова.

документи свідчать, що, повернувшись у 1910 р. в україну, с. Ша-
бельський створив свої перші твори – симфонію ля мінор, оперу “Вал-
ленштайн” за Ф. Шіллером, два фортепіанні квінтети та кілька романсів 
на тексти м. лермонтова і о. толстого. 

1930 р. с. Шабельський приїхав до алма-ати і розпочав працювати як 
піаніст і композитор у казахському академічному театрі драми (там само, 
спр. 112, 118, 120; ф. 1699, оп. 1, спр. 60).

кінець 20-х – початок 30-х років минулого століття був у казахстані 
періодом бурхливого культурного будівництва. організація музичних на-
вчальних закладів, театрів, оркестру народних інструментів та філармонії, 
проведення першого Всеказахстанського зльоту діячів народного мисте-
цтва, широкий розвиток самодіяльності, робота зі збирання фольклору 
обумовлювали небачені темпи розвитку казахського національного мис-
тецтва.

Водночас одним із факторів, що гальмував розвиток у казахстані про-
фесійної музики, зокрема симфонічної, була відсутність тут до початку 
1930-х років професійних композиторів. у цей період ще не було й сталих  
традицій у галузі обробки народних пісень і кюїв та їх використання у 
професійних жанрах музики (не рахуючи обробок а. Затаєвича для фор-
тепіано).

З огляду на зазначене з точки зору опанування народної творчості ве-
лику роль відіграв початок діяльності перших казахстанських композито-
рів: Є. Брусиловського, а. жубанова, с. Шабельського, л. Хаміді та ін.

Зрозуміло, що розвиток у республіці симфонічної музики міг здійсню-
ватися шляхом глибокого вивчення російського та західноєвропейського 
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доробку в цьому напрямі та втілення 
традицій класиків на народнонаціо-
нальній основі.

Поступове нагромадження досві-
ду використання народної пісенної 
та інструментальної музики в оброб-
ці для голосу, фортепіано, в опері, в 
музиці до драматичних спектаклів у 
перекладенні для оркестру народних 
інструментів дало значні зрушення: у 
1939 р. на декаді радянської музики 
в алма-аті поряд з іншими твора-
ми було виконано “сюїту на казах-
ські теми” с. Шабельського спільно 
з л. Хаміді. складена з музики до 
драма тичних спектаклів, сюїта була 
зу стрінута захопленими відгуками 
му зи  кознавців та публіки.

до циклічних творів належать 
“симфонієтта” (1955) с. Шабель-
ського у співавторстві з л. Шаргород-
ським. написано її на теми народних 
пісень та кюїв. Цікаво, що л. Шарго-

родський – також уродженець україни, він народився в києві й закінчив 
там консерваторію.

на початку 1930-х років у зв’язку з організацією в казахстані музич-
ного училища (1932) та дитячої музичної школи (1934) виникла потреба в 
національному педагогічному репертуарі, передусім для початківців, ство-
ренні на національному пісенному матеріалі п’єс для фортепіано та скрип-
ки, доступних для учнів музичної школи. одним із творців репертуару для 
музичної школи став у той час с. Шабельський (ф. 999, оп. 1, спр. 227; 
ф. 1699, оп. 1, спр. 35).

у роки Великої Вітчизняної війни сталися значні зміни в розвитку 
казахського мистецтва. Військово-патріотична тематика посіла провідне 
місце у творчості письменників, композиторів, драматургів.

Водночас у цей період у драматургії казахстану продовжувала роз-
виватися й інша лінія, представлена п’єсами на сюжети з казахського на-
родного епосу, –  “кобланди” м. ауезова та “кози корпеш і Баян сулу” 
г. мусрепова, музику до яких написав с. Шабельський (до “кобланди” – 
спільно з л. Хаміді) (ф. 999, оп. 1, спр. 227; ф. 1699, оп. 1, спр. 35).

у роки війни громадськість казахстану відзначила 100-річчя від дня 
народження великого поета казахського народу абая кунанбаєва. до 
цієї дати с. Шабельський написав фортепіанне тріо “Пам’яті абая”. Цей 
твір, який виконують і до сьогодні, є типовим для композиторської праці 
с. Шабельського як відносно тематики, так і стилю й характеру викладу. 
композитору завжди була притаманна схильність до казахських мелодій 
(ф. 999, оп. 1, спр. 227).

сергій Шабельський. 1940 р.
(Цда республіки казахстан,

ф. 1638, оп. 1, спр. 103, арк. 1)
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композитори казахстану багато й плідно працювали в зазначений пе-
ріод та в повоєнні роки над музикою для оркестру народних інструментів. 
із оркестром імені курмангази тісно пов’язана творча діяльність с. Ша-
бельського. Він написав для цього колективу ряд визначних творів, серед 
яких особливо вирізняються “тойбастар”, “корейська сюїта”, поема “ала-
тау”. Прагнучи, як і ряд інших композиторів, розширити репертуар ор-
кестрів казахських народних інструментів, повніше використовувати їхні 
можливості, він зробив низку перекладень творів композиторів-класиків 
для казахського оркестру народних інструментів ім. курмангази, в тому 
числі першої симфонії Бетховена, “камаринської” і “Вальсу-фантазії” глін-
ки (там само, спр. 221; ф. 1638, оп. 1, спр. 118). твори с. Шабельського, 
написані з великим знанням технічних можливостей казахських народних 
інструментів, міцно увійшли до репертуару оркестру ім. курмангази.

В особовому архіві композитора зберігаються численні відгуки про 
його творчість, зокрема колег по алма-атинській державній консерваторії, 
союзу  композиторів казахської рср, викладача ленінградської державної 
консерваторії ім. м. а. римського-корсакова м. іванова-сокольського. у 
них наголошується на широті й багатогранності композиторської діяль-
ності митця, великій художній цінності створених ним творів, його зна-
чному внеску в розвиток музичного мистецтва казахського народу, вихо-
вання молодих фахівців (ф. 1638, оп. 1, спр. 122, 124, 129).

с. Шабельський старанно і з любов’ю передавав свої знання молоді 
як викладач алма-атинської державної консерваторії (там само, спр. 118, 
120). Чимало архівних документів засвідчують шанобливе ставлення учнів 
до свого вчителя. один з них, і. Бочков, який з часом став директором 
музичної школи ім. амре кашаубаєва, характеризував життя с. Шабель-
ського, як “просте, чесне, гуманне, скромне, творчо напружене”. Повага 
й любов до митця відчувається і в словах, з якими зверталися до с. Ша-
бельського студенти факультету народних інструментів алма-атинської 
консерваторії: “Завжди пам’ятаємо і чекаємо Вас...” (там само, спр. 122).

Заслуги композитора на ниві мистецтва було гідно поціновано. Це 
засвідчують передусім постанова рнк срср від 1944 р. про оголошення 
композиторові подяки та вручення грошової премії за участь у створенні 
гімну срср, присвоєння йому почесного звання “Заслужений діяч мис-
тецтв казахської рср”, отримані ним численні грамоти Президії Верхо-
вної ради казахської рср (там само, спр. 120).

Tleuberdina Z.
Documents of the Central State Archives of Republic

of Kazakhstan Related to the Biography
of Serhiy Shabel’s’kyi, Composer 

Based on the personal archives of Serhiy Shabel’s’kyi, a Ukrainian-born composer 
(1885–1956), the publication covers the description of his life and creative work, valu-–1956), the publication covers the description of his life and creative work, valu-1956), the publication covers the description of his life and creative work, valu-
able contribution to the development of musical culture in Kazakhstan.
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“я ...ЗауряднЫЙ уЧиТель...”

мемуари сільського вчителя іустина Євменовича маріковського 
(1873–1946) написано в середині 1940-х років, незадовго до його смерті. як 
епіграф до них автор використав дві цитати з твору о. і. герцена “минуле 
й думи” про те, що будь-яке життя – цікаве. на розвиток цієї думки 
і. маріковський написав: “я, саме, не велика людина, не знаменитість, 
а, навпаки, пересічний учитель, який пропрацював значну частину свого 
вчительського життя у найнижчих категоріях учительства. але моя майже 
півстолітня праця в різних куточках нашої Вітчизни дає мені деяку 
впевненість щодо цікавості цих спогадів”.

і. маріковський лишив україну в 1905 р. і, як і багато його співвітчиз-
ни ків, переїхав на далекий схід. якийсь час працював у товарній конторі, 
потім склав іспит на звання народного вчителя і займався вчителюванням 
до 1933 р., коли через погіршення слуху був змушений перейти на роботу 
до Бюро краєзнавства. того ж року за сімейними обставинами переїхав 
до узбекистану. З часом знову став шкільним учителем. у грудні 1939 р. 
Президія Верховної ради узрср присвоїла йому звання заслуженого 
вчителя узбекистану. 1941 року іустин Євменович вийшов на пенсію. 

текст рукопису свідчить про те, що його автор – чудовий стиліст. 
оповідь ведеться без поспіху, витримана в дусі літературних традицій 
XX ст., насичена фактологією з найрізноманітніших сюжетів: побут, 
взаємовідносини в учительському середовищі, між вчителем та селянами, 
вчителем та шкільними інспекторами, дозвілля вчителів, позашкільна 
робота (багатоденні виїзди на природу, праця на пришкільній ділянці, 
метеорологічній станції). у рукопису відображено й суспільно-політичні 
події: революційні події та окупація японцями далекого сходу, політичні 
репресії. але погляд автора позбавлений будь-яких ідеологічних штампів, 
це – бачення подій пересічним громадянином.

рукопис було збережено сином іустина Євменовича, Павлом 
(1912 р. н.), добре знаною в казахстані людиною, доктором біологічних 
наук, професором, письменником-ентомологом, автором численних ви-
дань про природу казахстану, дослідником наскальних малюнків давніх 
лю дей, які колись мешкали в семиріччі. Павло іустинович передрукував 
текст спогадів на друкарській машинці, вніс до них незначні редакторські 
правки. на жаль, після цього він знищив автограф. а невдовзі Павло 
Євменович й сам став автором автобіографічної книжки, події в якій 
розгортаються на далекому сході, у сибіру, в маньчжурії, узбекистані, 
казахстані протягом 1915–2002 років. обидва рукописи не публікувалися, 
зберігаються в алматинському обласному державному архіві республіки 
казахстан. увазі читачів “архівів україни” пропонується перша глава 
рукопису і. Є. маріковського, де йдеться про його рідне село в кам’янець-
Подільській губернії, дитячі роки, набуття ним досвіду вчителювання. 
Заголовок глави – авторський.

публікацію підготувала       олена грибанова

© олена грибанова, 2008
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иустин мариковский

мои родители. детство. учитель школы грамоты.
первый экзамен. Церковноприходская школа.

село беризки-бершадское

родился я в 1873 году в семье безземельного крестьянина села сумовки Бер-
шадской волости каменец-Подольской губернии. точнее говоря, отец только жил 
в этом селе, равно как и его отец и дед, но считался приписанным не к обще-
ству села, а к волости. такое положение объяснялось историческими причинами. 
когда-то наши предки были потомками чиншевиков, то есть людей свободных, 
не крепостных, земледельцев, работавших на арендуемой у помещика земле, за 
которую вносили плату – чинш. При выходе крестьян на волю крепостные по-
лучали землю, чиншевики же на это права не имели и земли не получили. кроме 
того, с той поры помещики перестали сдавать землю в аренду. и чиншевики, та-
ким образом, остались не только безземельными, а оказались, кроме того, и вне 
общества своего села.

В наших местах, где единственным средством существования являлось толь-
ко земледелие, отсутствие земельных наделов низвело несчастных чин шевиков на 
положение париев. им пришлось заняться ремеслами: сапожни чеством, портнов-
ством, прядением холстов, поденной работой у зажиточных крестьян и т. п. надо 
принять во внимание, что в нашей местности количество надельной земли давало 
соответствующий вес ее владельцу; не имеющий ее, будь семи пядей во лбу, ни-
каким значением не пользовался, и никто с ним ни в чем не считался. еще даже в 
мое время местное коренное население – украинцы – этих чиншевиков именовали 
“шляхтичами”, хотя все они без исключения были православными, говорили на 
том же украинском языке, ни одеждой, ни всем своим бытом от остальных укра-
инцев не отличались. Пожалуй, относительно вероисповедания старики “шляхти-
чи” сообщали, что во времена владычества над украиной Польши ксендзы силой 
принуждали вступать в унию, которая служила переходом в католичество. ког-
да же край был присоединен к россии, то православные попы палками загоняли 
униатов в православие.

не лишнее, полагаю, сказать несколько слов и о родном селе. наимено вание 
его “сумовка” произошло, по мнению некоторых стариков, от украин ского слова 
“сумовать”, т. е. горевать, печалиться. Ведь село в прошлом стояло почти на гра-
нице с турцией. еще во времена екатерины II город Балта, отстоящий от нас в 
верстах 40, был турецким. татары и турки часто делали набеги на украину, пере-
правляясь вброд через реку Буг у села сумовки. Во время таких набегов село сжи-
гали, людей убивали или брали в плен. село сумовало; оттого и назвали его су-
мовкой. Хотя существовало и другое объ яснение названия села. многие говорят, 
что правильнее его называть сомовкой, так как в реке Буг, протекающей у самого 
села, водились громадные сомы, которые даже нападали на купавшихся или пере-
ходящих реку вброд. теперь, конечно, таких сомов нет, но если вспомнить, что 
в крыму в давние времена сомы утаскивали воинов митридата, то этому можно 
поверить. как бы то ни было, но места эти служили в свое время ареной многих 
кровопролитий. я сам неоднократно находил в нашем огороде железные нако-
нечники стрел и копий. среди населения существует много сказаний о случаях 
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нападения татар, турок, стычек запорожцев с поляками, украинцев с молдаванами 
(последних в сказаниях называют волохами).

мои родители были православные. Первоначальное занятие отца было сто-
лярство. Это я знаю по некоторым смутным детским воспоминаниям, из расска-
зов своих старших братьев и судя по тому количеству разнообразных столярных 
инструментов, которые хранились у отца. когда он стал церковноприходским 
учителем, я не знаю, но помню, что с самых ранних лет он уже учительствовал 
в своем родном селе сумовка, получал 10 рублей в месяц от сельского общества 
за учительство и 5 рублей от церкви за устройство хора. Хор же он наладил та-
кой, что он прославился на всю окрестность, и его неоднократно приглашали в 
другие села на торжества освящения церквей, на богослужения в храмовые дни, а 
также на всякие торжественные случаи у  местной интеллигенции: свадьбы, похо-
роны и т. п. Песнопения он выбирал подходящие к соответствующей обстановке, 
предпочитая Бортнянского, турчанинова, львова и других классиков церковного 
пения. несколько раз архиереи, посещающие нашу церковь при обычных своих 
ревизиях, прослушав хор, предлагали отцу поступить в дьяконы, но он всякий раз 
отклонял предложения.

отец был удивительно способный и талантливый человек. решительно не 
знаю, какими судьбами он научился грамоте в то время, когда не было нигде 
поблизости школы. В его времена в селе грамотными были только поп и дьячок. 
самоучкой отец изучил починку часов, переплет книг, настройку фортепиано. 
также самоучкой он так научился немецкому языку, что не только читал немец-
кие книги, но свободно объяснялся с немцами-мастерами, воздвигавшими нашему 
помещику-магнату собанскому дворец. латинский и греческий языки он знал на-
столько хорошо, что по этим предметам готовил поповичей в духовное училище. 
тяготение к иностранным языкам у него дошло до того, что он выписал из лейп-
цига Библию на еврейском языке. Помню эту Библию по ее дивному кожаному 
переплету с тиснениями. Библия, положим, была с русским переводом. так как в 
нашем селе синагоги не было, то иногда в субботу у нас можно было видеть мест-
ных старых евреев в их талесах при всей молельной амуниции. курьезно было 
наблюдать отца, штудировавшего вместе с седобородыми евреями-стариками Би-
блию.

Пока мы были малышами, бедность наша была большая, часто приходилось 
сидеть дома без куска хлеба. По мере же того, как мы стали подрастать и могли 
уже работать по земледелию, положение стало улучшаться. особенно это стало 
заметно с возрастом третьего, четвертого и пятого мальчуганов. два первых как-
то скоро ушли из дома, а шестой на первых порах пользовался привилегиями в 
сельскохозяйственных работах, а потом тоже скоро ушел из дома на канцеляр-
скую работу. Заработок отца от приватных уроков с поповичами, готовящимися 
в духовные училища или получивших переэкзаменовки, а также от занятий с па-
ничами – детьми поляков, служивших как в местной экономии, так и даже в от-
даленных от нас селах, из года в год увеличивался и был по местным масштабам 
даже изрядным; но нам, его семейным, пользы от этого было мало. Чем больше 
отец зарабатывал, тем больше тратил денег на выписку книг и не только необ-
ходимых для преподавателя, но и для самообразования. Зато у него в конечном 
результате составилась такая библиотека, равной которой и по количеству, и по 
разнообразию содержания я за всю свою жизнь не видел ни у одного учителя 
даже среднего учебного заведения.

нам приходилось жить почти исключительно на 15-рублевое жалование 
отца. естественно, что жить хотя бы в селе и даже при той дешевизне, которая 
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там тогда существовала, было трудно. В качестве иллюстрации, характе ризующей 
тогдашний наш быт, приведу тот факт, что когда у нас завелся са мовар (мне было 
тогда 6–7 лет), то нам, малышам, к чаю выдавали только по полкубика сахара-
рафинада. Ходили в белье штопанном и перештопанном, а то и в таком, в котором 
было множество дыр. Читать и писать я научился са мостоятельно от старших бра-
тьев, а в арифметике всегда был слаб. Поэтому, когда я был уже школьного воз-
раста, то на уроки арифметики в школу и из школы меня из-за отсутствия обуви 
носил на плечах или старший брат, или кто-либо из товарищей.

Вообще отец мало обращал внимания на наше образование. Хотя тут он от-
части был прав: он так был занят школой, приватными уроками, спевками, что 
у него не было времени возиться с нами отдельно, и учил он нас в ряду других 
учеников. кроме того, его сильно обескуражило поведение моих двух старших 
братьей. одного из них он определил в коростышевскую (киевской губернии) 
учительскую семинарию, а другого в острожскую (Волынской гу бернии). и пер-
вый и второй семинарии не окончили, а поступили в канцелярии. они, видимо, 
вырвавшись из дому на волю, сразу захотели независимой “вольной” жизни.

Продолжая характеристику отца, упомяну о том, что, читая разного рода кни-
ги, он по своему мировоззрению стал выше той обстановки, которая су ществовала 
в селе. Понятно, что это подмечалось и в его суждениях, и он скоро прослыл в 
нашей глуши за вольнодумца. когда же ему пришлось по просьбам и доверен-
ности сельского общества выступать перед судебными и административными ин-
станциями в защиту интересов общества крестьян, то его с легкой руки одного из 
помещиков ославили как “социалиста” и под стрекателя к бунтовству. Вследствие 
этого, наше скромное жилище, отсто явшее от города в верстах 50, было почтено 
раза два посещением жандармов, приезжающими с колокольцами. надо считаться 
с тем, что означало посещение жандармов, особенно в такой глуши, каким было 
наше село.

Во избежание предположения у лиц, которые ознакомятся с моими вос-
поминаниями, что отец мой, может, был нечто вроде “аблаката”, должен ска зать, 
что он выступал только в защиту “мирских” дел, никогда не брался за дела част-
ные, хотя и давал советы. Полагаю, что всякий, проживающий в селе [и] более 
или менее сведущий в делопроизводстве, и к тому же, сочувствующий безграмот-
ному крестьянину, всегда не откажет в совете.

тяжебные же дела общества крестьян села сумовки к своему помещику “яс-
новельможному пану” собанскому (известному в истории участнику со вещания 
при александре II в комиссии по обсуждению проекта освобождения крестьян 
от крепостного права) были такого рода: рабочие помещика, возившие сахарную 
свеклу с помещичьих плантаций в Бершадский сахарный завод межами крестьян-
ских полей, потоптали во многих местах взошедшую озимь. По предъявленному 
в суд иску помещик уплатил обществу около тысячи рублей, которые общество 
потратило на достройку церкви, был также спор из-за продажи помещиком водки 
вопреки приговору общества, которое не желало открытия в селе кабака. и таких 
дел было несколько. крестьяне были благо дарны отцу и очень стали его уважать. 
Зато местный приходской священник был в большой претензии. и так как местное 
население сохранило у себя много обычаев, усвоенных во время польской власти, 
и в том числе целование рук уважаемых людей, то жители, особенно младшее 
поколение, целовали отцу руки. священник видел в этом присвоение его преро-
гатив и этим был крайне недоволен. об этом он неоднократно говорил, но как бы 
шутя, так как осложнять отношения с моим отцом было невыгодно: ведь мой отец 
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его четырех поповен подготовил к поступлению сразу в I класс епархи ального 
женского училища, а двух его поповичей в I класс духовного учили ща. таким об-
разом, и поповны, и поповичи миновали подготовительные классы, а поп на этом 
избежал расходов.

мать моя была неграмотная женщина, но труженица на редкость. из-за детей 
она забывала о себе и не знала отдыха ни днем, ни ночью. для нее не существова-
ло праздничных дней или отдыха от будничной работы. В селе, как известно, не 
бывало столовых, прачечных. Чтобы прокормить нас только хлебом, она должна 
была через день печь его. Чтобы постирать наше белье, починить его, она целыми 
днями работала. и всех нас, десятерых, она вынян чила, выкормила. ни один из 
нас не умер, не покалечился. Все выросли здо ровыми.

жили мы в собственном домишке, построенном отцом. наша хата со стояла 
из двух комнат, как обычно строятся украинские мазанки, но мы за нимали только 
одну комнату из-за экономии отопления зимой, а также и по отсутствию средств 
к оборудованию второй комнаты. можно было предста вить, какая у нас получа-
лась скученность, при наличии десяти человек. счи таю не 12, а именно только 10, 
так как два старших брата рано выбыли из дому, до рождения младших сестер. 
из-за такой скученности мне и моему младшему брату приходилось зимой жить 
все время в школе (благо она была в каких-нибудь ста метрах от дому). домой 
приходили только пообедать и поужинать. Этому способствовало неимение при 
школе сторожа, которая обслуживалась учениками по дежурствам. летом же мы 
жили на “баштане” (на бахче). на краю села находилось возвышенное плато, от-
деленное от села оврагами и двумя речками. с другой стороны плато обрывалось 
над рекой Бугом громадными утесами черного гранита. В некоторых местах утес 
был прямо недоступен, в некоторых же была возможность взобраться на плато. 
Площадь этого возвышения была, полагаю, десятин 20–25. Земля принадлежала 
помещику, и он сдавал ее в аренду. арендаторы преимущественно сеяли там ко-
ноплю и бахчевые овощи.

с появлением на бахче первых овощей я строил из глины и нескольких жер-
дей и травы шалаш и проводил там все лето, попускаясь иной раз обедом, лишь 
бы у меня был кусок хлеба. до сей поры мне памятны те дивные закаты и вос-
ходы солнца, какие я наблюдал из своих любимых мест на камнях утесов. нет 
слов выразить их красоту! За рекою Бугом, на его левом низменном берегу, где 
располагался помещичий сенокос, имелось чистое озеро, обрамленное тополями 
со множеством птичьих гнезд. до самой поздней осени, вплоть до заморозков, я 
жил на бахче. Братья не часто составляли здесь мне компанию. уединенная жизнь 
им не нравилась, я же очень любил жить и работать на бахче. обработку бахчи, 
уборку и мочение конопли производил почти все я сам.

как я уже сообщал, нас детей было 10 человек: шесть мальчиков и четыре 
девочки. По порядку рождения я был пятым. до семи лет я рос хилым и болезнен-
ным. Понятно, о лечении моем не было и речи. да и где взять доктора в глухом 
селе! смутно помню, что я иной раз стаканами пил из бутылки какой-то настой, 
боюсь ошибиться, кажется, настой лаврового листа. дозировка и сроки приема 
представлялись на мое усмотрение. Помнится мне такой случай. Будучи уже семи 
лет, я настолько ослаб, что меня на мешке вынесли в сад помирать. Была весна, и 
притом яркий теплый день. меня положили под цветущую грушу, около которой 
во множестве увивались пчелы. Эта картина и до сей поры мне ярко представ-
ляется. с того дня я стал выздоравливать и скоро стал большим озорником, чем 
были мои здоровые братья.
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когда старшие два брата ушли из дому, мы, остальные, стали работать в 
поле, то у зажиточных людей, то у попа и дьяка, а то и у себя на арендованной 
у крестьян или помещика земле. Вскоре ушел из дому и шестой брат, поступив в 
канцелярию волостного управления (поступил, как у нас говорили, помощ ником 
волостного писаря). мы же: третий, четвертый и я, пятый из братьев, оставшиеся 
дома, работая не покладая рук, за какой-либо десяток лет успели обзавестись па-
рой плохеньких, но все же способных к работе коней, коровой и мелким домаш-
ним скотом. но нельзя этот успех приписать исключительно нашим трудам. Боль-
шую роль, пожалуй, даже большую, чем наш труд, имела тут денежная помощь, 
которую делал нам отец своими взносами. В селе кредит в налаживании сельского 
хозяйства имеет решающее значение. сестры в полевых работах не участвовали: 
они помогали матери, тем более что они были самыми младшими в семье.

я рос сельским парнем почти до 18 лет. днем работал в поле, или вообще по 
хозяйству, вечером же ходил с друзьями не вечерницы. лет в 16 меня возили в 
ту же учительскую семинарию в городе остроге Волынской губернии, в которой 
в свое время обучался старший брат, но так как меня стипендиатом не приня-
ли, то я возвратился домой. В эту поездку я впервые увидел железную дорогу и 
узнал кое-какие сведения о городской жизни. Понятно, что, пользуясь отцовской 
библиотекой, я много читал, но читанное мне казалось чем-то фантастическим, 
нереальным. я, например, долго не мог верить и допускать за действительность 
покупку обывателями города воды.

увлекаясь чтением книг, журналов и газет библиотеки отца, я поневоле, а то 
иной раз из желания поделиться чем-либо интересным, сообщал о прочи танном 
своей постоянной аудитории – сверстникам. те рассказывали об этом другим. осо-
бенно интересовались новостями из газет. скоро у населения обо мне составилось 
мнение, как о “шибко грамотном”. В верстах 2–3 от нашего села отстояло неболь-
шое село кошарницы. жители последнего в предполо жении, что из меня может 
получиться такой полезный учитель, как из моего отца, постановили пригласить 
меня на должность учителя их школы грамоты. Приходской их священник, счи-
тавшийся, как вообще всегда было принято в школах духовного ведомства, за-
ведующим, меня утвердил в этой должности. мне тогда было 18 лет. условия 
оплаты были следующие: жалование 4 рубля в месяц и то только за учебное время 
(с 1 октября по 1 апреля). рабочий день начинался с утра и кончался, пока можно 
было читать вечером. деньги платило общество из своей раскладки. Школа поме-
щалась в одной половине крестьянской избы, в другой половине жил крестьянин 
со своей семьей. никаких парт не было. Вместо них были установлены на высо-
ких кольях, вбитых в земляной пол, еле оструганные доски – это заменяло стол. 
два ряда таких же досок около стола на низких кольях заменяли сиденья. таким 
образом, один ряд сидевших у стола был лицом к учителю, другой же ряд всегда 
был обращен тылом. если сидящему за таким столом желательно было выйти во 
время урока из-за стола, то он должен был нырять под стол и скамейку и только 
таким образом выбираться на пространство, откуда можно было попасть к двери. 
никакой классной доски, а тем более других школьных пособий не было. В такой 
школе помещалось свыше 20 мальчиков, девочек же не было. учить девочек гра-
моте, по мнению крестьян, считалось излишним. Возраст учащихся был от 10 до 
15 лет. старше этого возраста в школу не ходили, они уже считались незамени-
мыми в домашнем хозяйстве.

Школа в кошарницах была организована впервые. до сей поры только единич-
ные дети учились у дьячка. с большим трудом мне пришлось разделить учащихся 
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на две группы: совершенно неграмотных и знающих хотя бы кое-как грамоту. не-
грамотных я стал учить по буквослагательному способу, для чего позаимствовал 
в школе отца разрезную азбуку. для самостоятельного же упражнения в чтении 
давал на дом задания по “грамматике” издания киево-Печерской лавры, един-
ственного тогда известного учебника (если только его можно так назвать). только 
к концу зимы я познакомил учеников с письмом и цифрами. старшее отделение 
ограничивалось чтением учебника священной истории Ветхого и нового завета, 
сочиненного протоиереем дм. соколовым. для самостоятельного чтения на дом 
раздавались из этого учебника уроки, которые заучивались наизусть. Последнее 
требование не было моим собственным методом, а было проведено, как прави-
ло, епархиальным училищным советом по всем церковноприходским школам и 
школам грамоты. Задаваемые на память уроки по книжке предварительно объ-
яснялись ребятам на украинском языке. Хотя требование учить уроки священной 
истории наизусть (“напамять”, как у нас говорят) и было отчасти нелепым, но оно 
у нас было единственным средством к ознакомлению ребят с произношением и 
значением слов русского языка. Эта группа писала уже под мой диктант только 
под конец весны. до той же поры долго упражнялись списыванием с книги. на 
первых порах ученики писали только на грифельных досках. со старшей группой 
я занимался арифметикой по первой части задачника евтушенко. младшая группа 
только ознакомилась с цифрами и с самыми несложными работами на численные 
“примеры”. когда я с одной группой занимался, то другой давал самостоятельную 
работу. и письменные задания и работы по арифметике, данные на дом, я обяза-
тельно проверял на другой день со всей группой.

родители учащихся в большинстве случаев считали обучение арифметике ро-
скошью. “нам нужно только, чтобы дети научились писать и читать. для чего им 
счет? Что они будут считать?” – говорили они. только меньшинство соглашались 
со мной. Вообще, я своими новаторскими приемами и отступ лением от историче-
ски введенных до сей поры методов церковного ведомства возбуждал недоумение 
среди родителей учащихся и недоверие в правильности ведения мною обучения. 
только известное всем знание учительского дела моего отца помогало мне при 
ссылке на его авторитет выходить в таких пререканиях правым.

как известно, крестьяне смотрят на грамотность только утилитарно, раз стал 
грамотным, то должен из грамотности извлечь материальную выгоду; без возмож-
ности получать пользу нечего и учиться. В данном случае крестьяне знали, что 
многие ученики отца, особенно те из них, которые попадали в город (быв при-
званными, например, на военную службу), пристраивались на “чистую” работу в 
качестве канцеляристов, помощников волостных писарей и т. д. говоря об этом, 
нельзя не упомянуть, что один бывший ученик отца из крестьян нашего села на 
военной службе выбился в делопроизводители во инского начальника, т. е. стал 
офицером. Этот факт произвел потрясающее впечатление на местное население. 
Посему, то одно предположение, что я учу так, как учит мой отец, заставляло 
мириться с моими новшествами.

В нашей школе никаких школьных журналов и вообще никакой отчетно сти 
не велось, а тем более не было учета успеваемости. Все велось по-домашнему, 
на слово. местный священник, считавшийся заведующим школой, в нее являл-
ся крайне редко. За свою бытность там учителем я за два года видел его всего 
два раза. и в каждое свое посещение он говорил о сотворении мира. Причем он 
особенно подчеркивал то, что Бог создал тело человека прекрасным, и в доказа-
тельство красоты демонстрировал перед учениками с соответствую щими слова-
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ми свои руки, действительно пухлые, мягкие и белые. “и такое прекрасное тело 
создано из глины и в глину по смерти превратится”, – с сердечным сокрушением 
говорил он.

никаких советов или указаний он не делал. По его требованию я должен 
был каждого дня по окончании занятий в школе приходить к нему и заниматься 
часа полтора с его сынишкой лет 8. Попович занимался охотно, уроки выполнял 
безоговорочно. Видно, ему без всяких занятий было дома скучно, тем более что у 
попа детей больше не было. Заводить же дружбу с крестьянскими детьми счита-
лось у наших попов зазорным. Понятно, что занятия мои здесь не оплачивались и 
не компенсировались хотя бы чаепитием. напротив того, звон стаканов, бряцание 
чайных ложечек давали мне знать, что урок должен быть закончен. я был тогда 
настолько прост, что не только не тяготился этими уроками, но даже гордился 
ими. “я учитель, – думал я, – уже учу не только сельских ребят, но и сына свя-
щенника”. Чисто детское рассуждение, подобное тому, как маленькая девочка в 
отсутствии матери, взяв ключи от комода и буфета, посчитала себя хозяйкой. В 
сущности же эти приватные занятия мне очень мешали. Ведь я ходил ночевать 
домой, а работая в школе, завтракал сухим хлебом. рабочий день продолжался до 
темного времени (как гласил уговор). Проведя еще полтора-два часа у попа, я шел 
домой темной ночью. Хотя идти было версты две, но дорога была не безопасная, 
по берегу реки Буга, очень крутому. В зимние ночи тут встречались стаи волков, 
в весенние же ночи было рискованно проходить из-за множества потоков талой 
воды, стремящихся в реку с обширных полей.

не обращая внимания ни на что, я с ревностью вел свое дело в продолже ние 
двух зим. лето же я работал дома по хозяйству. Получаемые от занятий деньги я 
отчасти расходовал на свою обувь и одежду, а более значительную часть отклады-
вал на поездку в город для того, чтобы держать экзамен на церковноприходского 
учителя. В свободное от занятий и от работы по хо зяйству время я усиленно за-
нимался подготовкой к экзамену. считаясь с тем, что экзамен на церковноприход-
ского учителя по своей программе насыщен больше частью требованиями знания 
закона Божия во всех его видах, я уси ленно зубрил напамять богослужение со 
всеми эктениями и процедурой его свершения, пространный катехизис пресвя-
щенного Филарета, священную историю Ветхого и нового завета. меньше всего я 
готовился по русскому языку и географии. остальные образовательные предметы 
в программе не упоминались, и я о них не печалился. между прочим, не хвалясь, 
скажу, что по истории как отечественной, так и всеобщей, равно по естествозна-
нию я был довольно начитан из книг отца, так как этого рода книги были моими 
любимыми. но третий учебный год мне не суждено было обучать детей в этом 
селе, так как школа грамоты внезапно была закрыта.

оказавшись без работы, я решил добраться до города Подольска и дер жать 
экзамен в каменец-Подольской духовной семинарии. я не описываю путеше-
ствия, так как это могло бы послужить самостоятельной темой пове ствования. 
скажу только, что из сумовки в каменец я ехал около десяти дней. из местечка 
в местечко я перебирался “балагулами” (еврейские извозчики), делал зигзаги, по-
тому что местечки ведь располагались не по прямой линии.

В каменце служил чиновником губернского Правления самый старший из 
моих братьев, тот самый, который ушел из коростышевской учительской семина-
рии. Волей-неволей он приютил меня, и я пошел хлопотать о приеме экзаменов. 
Экзаменаторы были довольно снисходительны. трудно дался мне только пробный 
урок при семинарии. учащиеся там были оборванные и бедовые мальчишки. По 
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всем данным их можно было определить как тот тип мальчуганов, который теперь 
именуется словом “беспризорник”. когда я вошел к ним в класс, то некоторые из 
них стали насмехаться надо мною, строили гримасы, передразнивали меня. когда 
же я проходил около парт, то ученики дергали меня за края куртки и шепотком 
говорили: “дай покурить”. я их понимаю: какое иное мог оказать на них впе-
чатление простой деревенский парень, одетый в дешевого крестьянского сукна 
куртку, в смазанных сапогах. Заведующий этой школой диакон стоял в стороне 
и улыбался. Были тут еще два человека из испытательной комиссии. они также 
стояли в стороне и разговаривали о своих делах.

как бы то ни было, но в конечном результате мне дали свидетельство на 
звание церковноприходского учителя. Этому я был очень рад. теперь я имел 
определенное звание. кто у нас в селе имел такое звание? даже отец мой и тот 
был без звания! и хотя я лично тогда не был знаком ни с одним учителем, но 
знал, что среди учителей школ грамоты и церковноприходских школ не было ни 
одного имеющего такое звание. действительно, за последующую мою свыше де-
сятилетнюю работу в школах епархиального ведомства я только один раз встре-
тил учителя, имеющего звание, подобное моему. В большинстве же это были в 
лучшем случае уволенные из духовного училища дети духовных, псаломщики и 
пономари, совмещавшие учительство со своей основной службой в приходе, быв-
шие канцеляристы самого мелкого калибра, выгнанные за пьянство, самоучки из 
крестьян, мечтавшие через учительство попасть в псаломщики и т. д.

Получив в семинарии свидетельство, я с ним направился в епархиальный 
учительский совет, там мне дали 7 рублей и направили на работу в какую-то шко-
лу в дальнем уезде. я деньги взял, но, грешным делом, в ту школу не по ехал, а 
вернулся домой в сумовку. оправданием такому поступку послужило то, что до-
ехать до места назначения за полученные деньги не было никакой возможности. 
кроме того, у меня с собою не было никакого имущества, кроме того, что было на 
мне, а возвращаться за ним домой значило еще более удорожить проезд.

Через несколько дней после приезда из города я отправился пешком верст за 
10–12 в село гордеевку к местному попу, состоящему наблюдателем школ епархи-
ального ведомства тамошнего района. Посещать мне его пришлось несколько раз. 
Эти посещения производили на меня угнетающее впечатление. обычно во дворе 
попов всегда имеется множество злых откормленных собак. Пробиться мимо них 
и достичь кухни приходилось с большим трудом. и неоднократно после сражения 
с псами приходилось слышать ответ “батюшки дома нет” или “подождите, уехал, 
может быть, приедут”. В кухне сидеть нельзя, так как ворчит прислуга. В село 
идти не к кому. единственное доступное место – корчма (шинок). там и сидишь, 
наблюдая пьянство, ру готню, зачастую даже драки пьянствующих.

При удаче, когда поп дома, входишь в кухню. не было случая, чтобы он скоро 
выходил. ему, видите ли, хочется повеличаться и заставить просителя промучаться 
в ожидании. наконец, поп выходит. Целуешь ему руку: целование руки не за благо-
словение, а в знак подчинения в польском духе. После этого поп обычно отвечает: 
“мест нет никаких, приходите...” и называет приблизи тельный срок. В сущности, у 
него сведений о свободных учительских вакансиях и быть не может. каждый поп 
для своей школы сам выбирал и назначал учителя, руководствуясь своими сообра-
жениями. кстати, надо сказать, блаженной памяти попов (не знаю как в других ме-
стах нашего оте чества, знаю и утверждаю про попов Подолии) в роли насадителей 
примитивов грамотности не выдерживали никакой критики. Во-первых, они тяготи-
лись школами, что доказывалось полнейшим, всем известным игнорированием ими 
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школ и теми обычными циркулярами, которые им по этому поводу слали архиереи, 
возглавлявшие епархиальный училищный совет. Во-вторых, в большинстве своем 
попы не считали грамотность нужной народу. В этом я убежден и говорю не по-
тому, что теперь модно их изобличать, а потому, что имею в своей памяти много 
фактов, поддерживающих истинность мною сказанного.

Знал я одного священника (в селе матановка гайенского уезда), который с 
пеной у рта доказывал о вреде грамотности для народа.

В неопределенном положении, без места, хотя с учительским званием в 
кармане, прошло два года. Все это время я помогал в школе отцу и работал по 
хозяйству. Хождение к наблюдателю школы продолжались бы не знаю, сколько 
времени, если бы не наш села сумовка священник, который дал мне записку к 
священнику села овсиевки, отстоявшего от нас в верстах тридцати. Были ли про-
деланы какие-либо формальности или нет, я не знаю. Полагаю, что не было ника-
ких. священник села овсиевки со мною не разговаривал, не требовал от меня ни-
каких документов, а только сказал, прочитав препроводительную записку: “идите 
в школу и учительствуйте”. теперь мне это кажется странным: по записке одного 
попа пришел к другому, по слову этого второго пошел к школьному сторожу, 
взял у него ключи и засел в той половине школы, которая считалась квартирой 
учителя. В квартире не было никакой мебели совершенно. с помощью сторожа 
внесли одну парту, и она заменила мне и стол и стул. кровать сбили из досок, 
принесенных откуда-то сторожем. столоваться договорился у дьячка.

Эта школа была более благоустроена, чем предыдущая в селе кошарицах. 
В ней имелась черная классная доска, были даже парты, довольно неуклюжие, 
не такие удобные, как в школе отца, но все-таки парты. имелся классный жур-
нал, где велся учет посещения учащихся. существовал, оказывается, школьный 
сторож, ведающий чистотой и отоплением школы. до меня здесь учительствовал 
крестьянин-самоучка и, видимо, был уже опытным учителем. оказывается, он с 
успехом проделал свою карьеру и за достижения в школьном деле его возвели в 
сан дьяка. учительство, значит, вывезло.

с постановкой школьного дела я был достаточно знаком, много раз по могал 
отцу в его школе в селе сумовка, в школе, считавшейся по всему округу хорошо 
поставленной. но там я делал все по указанию отца и под его при смотром, а здесь 
приходилось быть во всем самостоятельным. к тому же, там я выполнял отдель-
ные задания вроде проверки письменных работ по русскому языку, по решению 
задач, наблюдал за работой и поведением учеников. там я был то в роли помощ-
ника учителя, то в роли старшего ученика. необходимо упомянуть, что такого 
рода работа поручалась и некоторым другим ученикам, и человек шесть ребят, в 
том числе и я, даже окончив школу, еще зимы две ходил в нее, занимаясь предме-
тами выше положенных по программе. отец применял так называемый ланкасте-
ровский способ обучения младших ребят старшими и считал его рациональным. В 
его школе этот метод был даже необходим, где свыше 60 учеников приходилось 
на одного учителя.

В овсиевской школе я порядочно хлебнул горя, не будучи искушенным учи-
телем. должен сказать, что я вел школу, без сомнения, хуже, чем мой предше-
ственник. Зато я здесь кое-что постиг и мог быть достойным его пре емником, но... 
я учительствовал здесь только одну зиму, так как на вторую, перед рождеством, 
заведующий школой священник назначил учителем своего племянника, уволен-
ного из духовного училища. За полтора года моего учительства школу никто из 
попов, которых было в этом большом селе двое, ни разу не посетил. я был предо-
ставлен сам себе.
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мое увольнение заведующий школой обставил, надо ему отдать справед-
ливость (он мог и без того меня уволить) великолепно устроенной комедией. я 
давал уроки его сыну, подобно тому, как давал уроки сыну попа села кошаринец, 
тоже бесплатно, но только с такой разницей: после каждого урока меня угощали 
чаем со сдобными лепешками или пирожками. Чай был с саха ром в накладку и с 
маслом. Пирожки и лепешки были замечательно вкусными. я по своей наивности 
считал это угощение вознаграждением, значительно превышающим мои труды. 
однажды, придя к попу для того, чтобы заняться с его сыном, я застал священ-
ника читающим какое-то письмо. Прочтя его, он гневно бросил на стол листок 
бумаги, возбужденно забегал по комнате, потом обратился ко мне со словами со-
чувствия и сожаления: “Вот, дескать, наблюдатель школ, считая место учителя в 
нашей школе незанятым, назначил сюда учителя”. я прекрасно понял его игру, но 
ничего не смог сделать, и вынужден был убраться.

опять года полтора я был без работы. летом работал в поле, зимою по могал 
отцу в его школе. Хождения к наблюдателю за назначением в какую-нибудь шко-
лу ничего не давали. для получения учительского места в церковноприходской 
школе надо было заручиться протекцией попа того села, где было вакантное ме-
сто учителя школы.

мне было уже более 22 лет. я отбыл воинскую повинность в ополченче-
ском сборе, будучи ополченцем первого разряда. В это время я списался со своим 
старшим братом иваном, который был учителем церковноприходской школы села 
деренькова. он вызвал меня к себе, намереваясь передать место учителя, занима-
емое им. село это имело еще и другое название – севериновка. расположено оно 
было на реке каменке, находилось в глубокой долине и отстояло в двух–трех вер-
стах от реки днестр. местность здесь была удивительно красивой. Вдоль днестра 
имелись такие стремнины и скалы, какие могли быть описаны только гоголем. я 
знаю, например, такое место, где проживала семья в убогой хибаре, сложенной из 
опоки. Весь склон правого берега, спускавшегося к реке, был круто обрывистый, 
высотою не менее трехсот метров и покрыт кустарниками. между этим склоном 
и берегом реки была длинная узкая полоса земли, заросшая разными деревьями. 
Попасть туда мог не всякий. с первых же шагов тропинки надо было обогнуть 
нависший над пропастью громадный треугольный утес. Широкой своей стороной 
этот утес примыкал к полю, а по сторонам его находились камни. для того чтобы 
попасть на другую сторону утеса, надо было, огибая утес, переносить ноги над 
бездной. да и дальше тропинка изобиловала всевозможными подобными сюрпри-
зами.

село севериновка было населено преимущественно молдаванами, народом 
добродушным и большей частью зажиточным. мужчины по-русски говорили 
почти все, женщины же или совсем не говорили, или говорили очень плохо. Хуже 
всего, что знавшие русский язык почему-то стеснялись на нем говорить. мой брат 
в это время определился в какое-то такое учреждение, название которого я не 
могу припомнить, знаю только, что оно ведало делами введенной тогда казенной 
продажи водки. Понятно, ему было выгодней тогда получать рублей 40 жалования 
вместо 15 учительских. В этом селе он женился на своей ученице и жил в доме 
тестя. к тому же брат хорошо знал канцелярское дело, так как раньше несколько 
лет был помощником волостного писаря и письмоводителем у местного благо-
чинного. Брат радел мне как брату, успел подговорить благочинного, терявшего с 
его уходом дельного письмоводителя, что я буду его заменой. Впоследствии я не 
оправдал в этом отношении ничьих ожиданий, и даже избегал ходить вблизи дома 
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благочинного, а тем более попадаться ему на глаза, так как в канцелярских делах 
был совершенно несведущ. Благочинный, надо сказать, был человек добрый. он 
мне не мстил и ничем не выявил своего неудовольствия. Брат также успел рас-
хвалить меня, как я впоследствии узнал, и перед священником села деренкова.

В этом селе брат пристроил меня на хлеба у своего тестя, исванаса Верши-
горы. несмотря на свои шестьдесят лет, это был крепкий молдаванин. жена его 
по-русски говорила очень плохо. у них я прожил несколько зим, уезжая на лето 
в сумовку, где оставались два крестьянствующие брата, ус певшие развести до-
вольно солидное хозяйство. у них уже была пара лошадей, корова, телка и разная 
домашняя мелкая живность.

В новой школе я был более или менее на месте. недостатком же моим было 
то, что не умел завести церковный хор. При брате его хор славился. я не знал 
теории пения и, будучи испокон века индифферентным к религии, не удосужился 
изучать искусство пения и руководство хором. обучение грамоте шло успешно, 
хотя большую трудность создавало мое незнание молдаванского языка. иной раз 
возникали довольно неприятные положения. например, помню, раз я задал третье-
му отделению выучить наизусть таблицу мер длины. как известно, она читалась 
так: миля имеет 7 верст, верста – 500 саженей, сажень – 7 футов, фут – 12 дюй-
мов. для решения задач таблицу мер длины, таблицу мер веса необходимо было 
знать наизусть. При проверке выученного никто из третьего отделения не смог 
рассказать полностью таблицу. дойдя до неизвестного слова, отвечающий, крайне 
сконфуженный и покрасневший, садился на свое место. крайне удивленный этим 
и видя, что даже самые хорошие ученики не знают полностью таблицы, я запо-
дозрил со стороны учащихся злой уговор изводить меня, хотя и знал, что причи-
ны для этого не было. рассердившись, я стал громко несколько раз повторять то 
слово (ту единицу мер длины), на которой учащиеся осекались. Во всем классном 
помещении воцарилась мертвая тишина. Все ребята всех отделений сидели по-
нурившись и даже как будто дышать перестали. недоразумение выяснил сторож 
школы. он вышел из комнаты моей квартиры, прилегающей к классу, и позвал 
меня. когда я подошел, он сказал: “Это очень нехорошее слово”. В моей комнате 
наедине он перевел его на русский язык. действительно, это слово на молдаван-
ском языке звучало скверно. меня и теперь при воспоминании этой сцены трога-
ет та стыдливость, с которой дети молдаване реагировали на такое скандальное 
слово. и не раз впоследствии, учительствуя уже в городах, я невольно отдавал 
предпочтение неиспорченности детей простачков молдаван, сравнивая его с по-
ведением детей горожан. Последние иногда с умыслом выискивали похабщину в 
словах, рисунках и т. п., даже там, где ее не было, и видели в этом какое-то моло-
дечество. После описанного случая я стал с большой осторожностью относиться 
как к своей устной, так и к печатной русской речи. В этом отношении мне мно-
го помогло то, что ко мне, как имеющему звание церковноприходского учителя, 
дали двух помощников. два крестьянских парня лет 18, сыновья местных жите-
лей, окончившие в свое время эту же школу, должны были помогать мне в школе, 
под моим руководством приучаться к школьному делу, чтобы впоследствии стать 
учителями школ грамоты. не помню, чья в этом была инициатива, но знаю, что 
их мне, можно сказать, вручил поп – заведующий школой.

несколько слов об этом священнике. священников, заведующих школа ми, а 
равно и не заведующих, я ни разу не видел более или менее религиоз ными. Этот 
же был настолько религиозен, что, читая в церкви в положенное время обедни 
евангелие, всякий раз от умиления плакал. среди подольских попов с прихожана-
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ми он на редкость обращался по-человечески: не отягощал их поборами за требы, 
не наводил на них страха. надо же сказать, что в По дольской губернии священни-
ки вели себя, как чиновники, имущие большую власть. За редкими исключениями 
попы не ездили в бричках, а всегда поль зовались фаэтонами, иной раз с запряж-
кой четверкой лошадей. Причем кучер обязательно должен был уметь “бить в 
бича”, т. е. громко хлопать кнутом. При проезде или проходе попа по селу вся-
кий встречный или встречная, даже целая толпа крестьян, должны были встать и 
снять шапки. многие из попов так наживались, что покупали, хотя и не большие, 
имения, но такие, с дохода которых можно было привольно жить. наше село су-
мовка было не особенно доходное, но наш поп, живя в довольстве, воспитывал в 
духовных училищах и семинарии шестерых своих сыновей и успевал каждый год 
откладывать в банк не менее тысячи рублей. Что же значила тогда тысяча рублей 
можно представить, если за нее можно было купить не менее 25 коров.

религиозность нашего попа меня крайне изводила. я должен был подавать 
учащимся пример благочестия. никогда нельзя было опустить какое-либо бого-
служение. особенно трудно было говеть. я должен был со всей шко лой ходить в 
церковь несколько дней. между тем на украине говенье занимало только 2 дня: 
день исповедь и день приобщения. Здесь же требовалось хождение в церковь поч-
ти целую неделю. Вообще же мое неумение наладить хор и безразличное отно-
шение к церкви было причиной того, что мой поп часто читал мне нотации. они 
так угнетали, что я решил бросить работу и остаться без службы, хотя меня это 
сильно не устраивало, так как мой старший брат женился и завел свою семью, 
в которой я был излишним. я мог рассчитывать на кров и питание, но кроме 
этого у человека, как известно, имеются и другие потребности. нужны, напри-
мер, средства на обувь, одежду и т. п. а главное, чувствовалась необходимость 
быть совершенно самостоятельным. надо было думать и о будущем. угнетала 
мысль погрязнуть на всю жизнь в роли церковноприходского учителя. Положение 
же этого рода было самым плачевным, почему на должность учителя и смотрели 
только как на переходную ступень к карьере дьячка. из дьячков попасть в диако-
ны удавалось уже не всякому, и такие случаи были единичны. самый захудалый 
помощник волостного писаря считался более важной персоной среди деревенской 
интеллигенции и в глазах местного населения. Писарьки эти еле снисходили до 
знакомства с учителями. В этом ничего удивительного не было, так как учителя 
были или полуграмотные ребята, или выгнанные со службы за разные провинно-
сти. и так как раньше делом грамоты при церквях ведали испокон дьячки, то те-
перь с введением положения о церковноприходских школах на учительствующих 
в этих школах общество смотрело как на некоторую надстройку к классу, притом 
самую незначительную по своему материальному положению. Последнее же во 
все времена являлось мерилом значения.

Православное духовенство, взяв в свои руки первоначальную грамотность в 
деревне, не приложило к этому ни труда, ни средств и не только не достигло 
укрепления среди народа религиозности, но, напротив того, способствовало уси-
лению штундизма и разного рода толков и верований, отвлекающих от догматов 
православия, охлаждению к церкви. Чтобы не быть голословным, укажу на тот 
факт, что возникновение и распространение штундизма в нашей губернии и вооб-
ще в юго-западном крае вполне совпало с введением церковноприходских школ. 
естественно, что церковноприходские школы со своим обязательным обучением 
только по часослову, псалтырю, чтению из четырех евангелистов, при полнейшей 
безграмотности своих воспитанников, формировали из них начетчиков, которые 
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каждый по-своему толковал то или другое место евангелия, извращал смысл его 
и, в конечном счете, создавал свои собственные религиозные убеждения. если 
же принять во внимание обязательное каждого дня схоластическое обучение 
напамять Закона Божьего (что требовалось в церковноприходских школах рас-
писанием уроков, составленным Пресвященным димитрием), принудительное и 
частое посе щение церкви, особенно в дни великого и других постов, когда бого-
служения особенно продолжительны и скучны, то на все это молодое поколение 
смотрело как на наказание. Это впечатление в дальнейшем переносилось на все 
отно сящееся к церкви. Всякому легко понять, что факт практиковавшегося, как в 
католической, так и в православной церкви, наказания (эпитимия) обяза тельным 
прочтением длительных, часто без всякого смысла молитв, равно как и такое же 
наказание в школах, не носило в себе характера стремления души, порыва сердца 
к Богу, а было насилием над чувством наказуемого.

когда я учительствовал в селе деренькове, дочь нашего сумовского попа 
была выдана замуж за семинариста духовной семинарии, который получил место 
священника в селе Беризки-Бершадские. село это отстояло от моего родного села 
к северу в верстах 12–15 и было расположено на берегу той же реки Буг, но выше 
по течению. Почему оно называлось Беризки, и притом Бершадские, совершенно 
непонятно, так как нигде тут не было и в помине берез, которых вообще в нашей 
местности почти никогда не встречалось. местечко же Бершадь, от которого село 
приобрело придаток к своему основ ному названию, отстояло довольно далеко, 
и между этим селом и местечком находилось несколько промежуточных сел и 
даже довольно крупных. мест ность здесь довольно интересная, земельные наде-
лы крестьян начислялись десятинами, что в Юго-Западном крае было редкостью, 
так как земельной мерой преимущественно считалася там “морг” – польская мера 
длины. Здесь тягостным сорняком было перекати-поле, которого вообще в густо 
населенных местностях Подольской губернии я не видел. на лугах, на межах по-
лей изредка встречался ковыль – степная трава. Помещиком тут числился некий 
лупандин, именно только числился, так как никто из местных жителей, даже ста-
рожилов, его никогда не видел. Была в селе только его экономия, возглавляемая 
экономом-поляком и другими работниками, тоже поляками. По всей вероятно-
сти, это имение арендовалось поляками, но это делалось втихомолку, потому что 
аренда поляками земель была запрещена законом. на проти воположном от села 
берегу Буга находилось громадное пространство лугов, полей и редкого дубового 
леса, принадлежавшее помещику столыпину, ко торого здесь тоже никто никогда 
не видел. о нем говорили, как о какой-то легендарной личности, существующей 
где-то не то в Петербурге или москве, не то за границей. усадьбы помещика с его 
жильем тоже не было. Был только один дом, довольно крупный, и для местных 
жителей, не знающих каких-либо больших зданий, казавшийся “дворцом”, но для 
богатого помещика со вершенно неприспособленный. Был ли этот помещик тот 
столыпин, который сыграл впоследствии незавидную роль в истории россии, или 
только родст венник или однофамилец, никто не знал.

В свою бытность в этом селе я тоже арендовал участки земли у столыпи на и 
также не знал о нем ничего.

Поп нашего села сумовки находился под ошибочным предположением, что 
я могу устроить его зятю в церкви такой же хор, какой ему устроил в сумовке 
мой отец. Поэтому он предложил мне (вернее, не мне, с которым он считал ниже 
своего достоинства разговаривать, а моему отцу) перейти из школы деренкова в 
школу Беризок. Происходило это летом, я был дома. По левые работы были уто-
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мительны: брат развел большое хозяйство. Возвра щаться в деренково не хоте-
лось из-за придирчивого, фанатичного попа, и я с удовольствием согласился на 
новое назначение. и это назначение, в виду решения заинтересованных в этом 
попов, произошло для меня совершенно без каких-либо хлопот. Получив записку 
от попа-тестя, я поехал к попу-зятю, поцеловал его руку и отправился в школу. 
относительно школы и своей учи тельской квартиры оказалось, что я прогадал. 
Школа оказалась зданием большим, чем обыкновенная хата зажиточного хозяина, 
и ранее принадлежала сельской расправе. так назывались выстроенные в каж-
дом селе по выходе крестьян на волю помещения, при которых собирали народ 
на сельские сходы. дом делился, как обычно делятся украинские домики, на две 
половины. одна половина была отведена под класс, другая под квартиру учите-
ля. Последняя в свою очередь была разделена на две комнаты: одну, большую, с 
обогре вательной печью, и другую, меньшую, с так называемой русской печью, 
т. е. печью для варки пищи. разделяющий на две половины дом коридор, или 
по-местному сени, был в поперечном направлении разделен на две части, из ко-
торых задняя исполняла назначение карцера для провинившихся против власти 
или кодекса села сельчан. Перегородка состояла из длинных и крепких жердей, 
укрепленных в полу и потолке.

неприятным для школы наследием от прежнего назначения дома было то, что 
крестьяне, даже безо всякого сельского схода, имели обыкновение со бираться на 
крыльце школы и кругом его и обсуждать свои дела, а так как дела были всякие 
и часто спорные, то они уснащались крепкими словами, которые не соответство-
вали духу школы. Это было тем более тягостно, что кабак помещался напротив 
школы через улицу. каждый арест пьяного буяна завершался его посадкой в аре-
стантскую, находившуюся в школе. можно себе представить состояние учащих-
ся, когда какого-либо драчуна туда садили. если это был беспокойный субъект, 
то все время его пребывания в арестантской сопровождалось фонтаном обычного 
в таких случаях красноречия, ничего общего с назначением школы не имеющего. 
так как я считаю, что в этой школе я именно получил учительскую подготовку и 
закалку, то должен описать и материальную ее обстановку.

В школе никаких школьных пособий не было. до меня тут учительство вал 
только одну зиму престарелый чиновник какой-то контрольной палаты. За тот 
один короткий час, который он мог посвятить мне, сдавая школу, я узнал, что 
никаких учебных пособий школа никогда не имела и рассчитывать на их приоб-
ретение не могла. Школьная мебель состояла из нескольких досок, водруженных 
на кольях. В углу школы висела работа какого-то доморощенного маляра, изобра-
жавшая не то сгорбленного или даже согнутого в дугу старика, не то, может быть, 
какого-то святого. Полагаю, по месту нахождения этого изображения в правом 
переднем углу комнаты, что это был святой. Впоследствии я отождествил изо-
бражение этого старика со святым серафимом. но ни я и никто из жителей села 
в этом уверен не был.

журнала записей уроков и посещений учащихся не было. Школу посе щали 
весьма неаккуратно и то только тогда, когда сотский и староста ходили по селу 
и силой выгоняли ребят на занятия. Прибегали же к этой мере только после на-
стойчивых требований священника, а иногда и волостного писаря, ратующего не 
столько за просвещение, сколько за непроизводительную трату сельских средств 
на оплату учителя и на отопление школы в зимнее время. отопление школы про-
изводилось соломой и при цене воза соломы в 60 копеек выражалось суммой за 
зиму в 3–4 рубля. расход был бы еще меньший, если бы сторож школы, живший 
поблизости, не уносил бы солому для отопления своей лачуги.
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раньше в этом селе жил поп-вдовец, горчайший пьяница. Школьный сто рож 
был его завсегдашним собутыльником. По смерти попа-алкоголика сто рожу при-
шлось трудно насчет выпивки. но он все-таки успевал где-то раздо быть средства 
и часто приходил в школу, едва держась на ногах. имя было его Платон, и он 
особенно был пристрастен к различного рода философствованию. За это же он 
часто приходил в школу расцвеченный синяками, что было следствием споров 
с односельчанами. мне он часто надоедал своими назойливыми и пустыми рас-
суждениями. Зато он был незаменимым в решении житейских вопросов, особенно 
касающихся отношений с селом. сельское общество меня встретило враждебно 
из-за моего непоколебимого старания наладить школу. оказалось, что раньше, 
до приезда нового священника, школы в селе совершенно не было. Прежний же 
священник-алкоголик всегда и вечно был пьян. некоторые зажиточные поселяне 
обучали своих детей у пономаря. Программа его обучения состояла (и это в слу-
чае успеваемости учащегося) в первый год обучения по “грамматике” – азбука и 
молитвенник издания киево-Печерской лавры; второй год – часослов, употре-
блявшийся при богослужении в церкви, издания большей частью синодальной 
типографии не то московской, не то Петербургской лавры. третий год предна-
значался на чтение из четырех евангелистов – это были избранные места из еван-
гелия. на четвертый год приступали к чтению евангелия и тогда же обучение по 
письму. Понятно, что только редкие и особенно одаренные шли так быстро в про-
хождении этой программы. В большинстве случаев количество лет удваивалось и 
утраивалось. насколько же учащиеся научились чтению, было видно при их про-
верке. они могли читать только по своей книге, начиная с первого слога. если же 
требовали читать с другого места урока, ученики способность к чтению теряли. 
оказывается, ученики все свои уроки выучивали наизусть. единственным учеб-
ным пособием была указка – длинный тонкий прутик, которым водили от слова 
к слову. Первоначальное обучение грамоте происходило после выучки названий 
всех букв: аз, Буки, Веди и т. д. обучение чтению было такое же архаическое. 
Чтобы прочитать, например, слово “букварь”, происходила такая процедура: бу-
киук – бу, каковеди – кв, аз – буква, рцы – ер, – букварь. Писали исключительно 
гусиными перьями, несмотря на то, что уже существовали всюду употреблявшие-
ся стальные перья. одним словом, тут существовала школа 17–18 века. Поэто-
му, когда я приступил к учению по звуковому способу при помощи разрезной 
азбуки и одновременно стал обучать письму заучиваемых букв, сперва грифеля-
ми на аспидных досках, а по мере ознакомления с письмом и на бумаге, да еще 
стальными перьями, то на меня стали смотреть как на ненормального. Большую 
роль в ускорении среди населения такого обо мне мнения имел сам пономарь 
никодим Пшеничный (вот совпадение для лица, существующего на пшеничные 
калачи прихожан). Ведь он терял и свой авторитет среди населения, и, главное, 
терял доходы от своей школки. у него долгое еще время были учащиеся преиму-
щественно из семей более богатых и религиозных крестьян.

до сих пор меня крайне удивляет та приверженность к старому, которая тог-
да существовала среди населения. По правде сказать, они мне могли не доверять. 
я же не мог сразу за одну зиму изменить их отношение ко мне. тем более, что 
мое обучение требовало от крестьян затрат, хотя стоимость грифеля и доски были 
ничтожными, но все же на это требовались деньги. денег же у населения всегда 
было мало. достаточно сказать, что поденная плата была 15–20 копеек, а летом 
целый день с утренней до вечерней зари на свекловичных плантациях в редких 
случаях заработок доходил до 30 копеек и то только взрослому рабочему. Под-
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ростки и женщины получали меньше. население состояло из хлеборобов; без-
земельных тут почти не было. Хлеб был, но денег не было. Зарабатывали только 
летом на свекловичных плантациях и то почти гроши.

если в школе не было школьной мебели, то ее совершенно не было и в учи-
тельской комнате. кровать мне соорудил Платон из двух ящиков и каких-то ко-
рявых тесин. тот же Платон примостил к стенке колченогий столик. на другом 
берегу Буга напротив нашего села находилось большое торговое село джулинки. 
там за 1 рубль 20 копеек я купил нечто вроде жестяного самовар чика на трех лап-
ках, керосиновую лампу и жестяную кружку. Постель я привез из дому: дерюгу 
грубой крестьянской работы и маленькую подушку. об одеяле и не было речи, 
его заменяло мое пальто из грубой шерстяной ткани. оно разнилось от обычных 
крестьянских армяков только фасоном. с собой я привез, помнится, не больше 
5–6 рублей денег. Часть их я израсходовал на свой инвентарь. Вопрос же питания 
остался неразрешенным. на первых порах меня выручал древний русский обычай, 
который заключается в том, что при приводе в школу новичка учителю приносили 
и хлеб. Хотя тут не особенно поддерживали этот обычай, но все-таки некоторое 
количество хлеба ко мне поступило. В дальнейшем же, когда поступление хлеба 
прекратилось и запасы его иссякли, мне пришлось покупать в лавочке у еврея 
моти булочку за 5 копеек, которая вместе с селедкой в 3–4 копейки и конфетой 
составляла весь дневной рацион. но средств и на это хватило не долго. Покупать 
хлеб у населения было нельзя. никто из местных жителей не решался продавать 
пе ченый хлеб. Этого здесь не было в обычае. Всякое же обращение о продаже 
хлеба принимали за просьбу дать его, пожертвовать. В таких случаях полу чалось 
нечто похожее на просьбу о милостыне. Понятно, что это, несмотря даже на все 
тягости голодовки, было для меня не по душе и совершенно не приемлемым. При-
ходилось голодать. обращаться к кому-либо из местных жителей взять меня в 
нахлебники я не хотел не только по нерешительности своего характера, преду-
беждения о враждебном ко мне отношении, а также еще и потому, что никто не 
решился бы меня взять в столовники. В селе не было еще такого случая столова-
ния. теперь мне кажется, что еще сказывалось непонимание мною окружающей 
обстановки и жизни. Ведь тут я впервые и по-настоящему был предоставлен сам 
себе и жизни, несмотря на свои уже порядочные годы, совершенно не знал. учи-
тельствуя в кашарницах, я, собственно, жил дома. учительствуя в деренкове, я 
жил в доме тестя моего брата, как у себя дома. насколько помню, там и речи не 
было о плате за стол. также и в овсиевке было, где я сразу попал в столовники к 
псаломщику. там счеты у нас были своеобразные: с его семьей я ел-пил и голо-
дал, строго не считаясь.

так как учащиеся (исключительно мальчики, девочек совершенно не бы ло) 
были разной степени подготовки, то я разделил их на группы. но и тут, каза-
лось бы, в деле простом и притом исключительно педагогическом, я со вершил, 
по незнанию прежних устоев школы никодима Пшеничного, большой проступок, 
задевший интересы родителей учащихся. а Пшеничным даже трактовавшийся 
как нарушение канонических правил православия. с но вичками было просто, так 
как они в грамоте еще ничего не понимали. Во вторую группу попали большей 
частью учившиеся уже по грамматике (мо литвеннику). некоторые из них учили 
еще молитвы утренние, другие - ве черние, т. е. кто сколько успел за прошлую 
зиму. так же было и с остальными группами, проходившими часослов и псал-
тырь. сколько ни было учащихся, каждый шел своим путем и учил свое, сколько 
успевал. объединив же уче ников в группы, рассчитывая совершенно изъять в ка-
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честве учебников по чтению церковнославянские книги, я не мог не считаться с 
тем, кто проходил какое место своей книги, а выбирал одно общее место. но так 
как вообще чтение у них было очень слабо развито, то я начал почти с самого на-
чала, обидев этим тех, кто прошел дальше в своей зубрежке.

я настаивал на покупке учебников на русском языке (“родное слово” успен-
ского), которые имелись в продаже на базарах у разносчиков, но, видимо, мои 
пояснения не доходили до сознания учащихся, а родителями отвергались еще по-
тому, что требовали затрат. Все это привело к тому, что крестьяне решили изгнать 
меня из села. Был даже случай, когда родители одного ученика, разобиженного 
возвращением его с пройденного к началу, напившись пьяными, благо шинок был 
близ школы, заявились ко мне с намерением подраться. В этом происшествии я 
вышел победителем, так как, хотя и чувствовал себя больным, но нашел доста-
точно сил, чтобы с треском выпроводить за обе двери пьяных. наш молодой поп, 
совершенно равнодушно относившийся к школе, все-таки взял мою сторону, и 
только благодаря его авторитету в религиозных делах меня не стали, по крайней 
мере, подозревать в проступках против религии. но сомнение в пригодности моих 
педагогических мероприятий оставалось.

обучая новичков по разрезной азбуке и звуковому способу, я одновре менно 
обучал их письму и началам арифметики. то же я старался провести и в дру-
гих группах. не буду описывать, как я умудрялся проводить разницу в обуче-
нии письму и арифметике между второй и третьей группами. собственно говоря, 
можно с успехом было их слить в одну группу, но мне хотелось, чтобы школа по 
своей даже конструкции походила на школу. крайне мешало нежелание родите-
лей учеников тратиться на грифели, аспидные доски, книжки и, в скором времени, 
на чернила и бумагу. Ценою больших усилий и различного рода ухищрений уда-
лось школу поворачивать по намеченному пути. Забегая вперед, скажу, что когда 
мои ученики к концу года могли про честь повестку, присланную из волости, или 
подсчитать заработную плату, следуемую отцу или соседу за определенное коли-
чество проработанных в экономии дней, то с этого времени и отношение ко мне 
лично и моим школь ным мероприятиям изменилось к лучшему. соответственно 
изменился и взгляд на затраты по школе. когда же к концу второго года я подго-
товил несколько ребят, и они выдержали экзамены за церковноприходскую школу 
и получили свидетельства, в которых было напечатано, что выдержавшие экзамен 
имеют право на льготу при воинской повинности, то тогда я стал так авторитетен, 
что уже никто и не думал меня оспаривать.

но это произошло только по истечении второго года. на первых же порах мне 
приходилось в этом селе тяжело. на сходках крестьяне требовали моего изгнания. 
По селу я не решался проходить, так как мне вдогонку кричали ругательства. я 
голодал. Зарплату выдавали крайне неаккуратно и только после неоднократных 
просьб к священнику или просьб в волости. на получаемые деньги я покупал 
пшенной и гречневой крупы. Хлеб ел редко и то в виде булочек, которых старал-
ся покупать возможно реже, так как их стоимость истощала мой бюджет. кашу я 
варил в печке своей квартиры. но это проис ходило не часто, так как при школе 
не всегда бывала солома. кроме того, с этой кухней у меня происходили нередко 
странные истории. уходя, например, в класс на урок, я задвигал в истопленную 
печь горшочек с крупой. Возвращаясь с урока, приходилось убеждаться, что гор-
шочек лежит на боку, а каша отсутствует. После поисков каша обнаруживалась в 
золе. оказывается, причиной этому являлось излишнее количество сухой крупы. 
набухая, она поднималась над горшком, вылезала из него и, перевесившись через 
край, опрокидывала горшочек.
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от частого голодания и повседневного недоедания у меня развилось что-то 
вроде голодного тифа. сидя даже в школе я бредил, мне чудились какие-то бес-
форменные видения. желудок так разболелся, что мне казалось, что меня резали. 
легко себе представить, как это отражалось на обучении ребят. Понятно, в таком 
состоянии я не мог быть полноценным работником. дело доходило до того, что 
были случаи, когда я ложился вечером в свою кровать, лежал пластом всю ночь и 
утром, приходя в чувство, замечал себя покрытым инеем, на котором виднелись 
следы мышей. один из родителей моего ученика, ильи ревученко (с благодарно-
стью, даже теперь, спустя почти полвека, вспоминаю его теплое участие), запряг 
лошадей и отвез меня в соседнее село, где был фельдшерский пункт. там мне при-
писали и выдали пакетик с алек сандрийским листом (слабительное). ревученко 
накормил обедом и привез обратно в школу. Понятно, лекарство я не принимал. 
мне оно было непри годно. для выздоровления был необходим другой пищевой 
режим. Почти тогда же в школу зашел священник и, увидев мое положение, пред-
ложил мне следующее: он будет присылать мне всю зиму обеды, а я за это должен 
буду летом работать по его хозяйству на должности как бы надсмотрщика. надо 
сказать, что поп этот завел большое хозяйство: пары четыре лошадей, две пары 
волов, сельскохозяйственный инвентарь. он заключил с сахарным заводом кон-
тракт на поставку сахарной свеклы с нескольких десятков десятин земли, которую 
заарендовал у помещика. не знаю, кому была выгодна предложенная комбинация, 
но я согласился. с той поры мне в школу присылали с поповского стола обед и 
ужин с достаточным количеством хлеба.

Прошла зима. Весной с первых чисел апреля школа опустела. ученики взяты 
родителями на работы. каждый мальчик в сельском хозяйстве имеет и несет по-
сильную работу. я стал выполнять условие и работать чем-то вроде эконома у 
попа. думаю, что ему со мной в этом отношении повезло. как раз с наступлени-
ем теплых дней на улице попа укусила какая-то забеглая собака, которая и была 
убита как бешеная. Попу пришлось ехать в одессу в Пасте ровскую лечебницу для 
предохранительных прививок от заражения бешенст вом. тут-то я его и выручил. 
Приходилось мне целыми днями ходить за сеялкой и наблюдать за аккуратным 
посевом свеклы. За день, бывало, так умаешься, что, придя вечером в поповскую 
усадьбу со всем хозяйственным инвентарем: сеялкой, плугами, боронами, катка-
ми, людьми, рабочим скотом, еле дотянешь ноги до своей учительской квартиры 
(к счастью, она находилась очень близко от поповского дома) и, упав на постель, 
спишь не раздеваясь. кажется, что только лег, как меня уже будят снова выходить 
в поле на работу.

так прошло лето. наступила вторая зима и второй год моего учительства в 
этом селе. За лето я успел завести знакомство со многими сельчанами. и уди-
вительное дело: увидев мою работоспособность по хозяйству и его знание, они 
стали ко мне относиться благосклонно, и такое отношение перенесли и на школь-
ные дела. Это заметно было и по притоку новичков, и по поступлению в школу 
девочек. к этому же времени любители хора церковного пения, состоявшего из 
нескольких парней, девиц и взрослых, стали наведываться ко мне в школу и про-
сить помощи. к сожалению, у меня не было ни хорошего голоса, ни, тем более, 
знания теории пения. Это было непростительно, потому что я мог научиться в 
свое время у своего отца. как бы то ни было, мне волей-неволей пришлось руко-
водить этим хором. В церковном архиве нашлись кое-какие ноты богослужебных 
песнопений, изданные, помню, по написанным по ним датам, еще в царствование 
николая I. нотные тетради были разрозненные. не хватало басовых тетрадей. не 
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было также партитуры. вспоминая теперь эти ноты и узнав впоследствии о харак-
тере упомянутого самодержца, я полагаю, что с распоряжением об издании этих 
нот был издан приказ об обязательном их применении в церквях, так как царем 
руководило только одно намерение – завести во всех церквях подведомственной 
россии однообразное пение, пение по приказу начальства, без внесения в него ка-
кого либо вольнодумства. во всяком случае, эти ноты послужили нам на пользу. 
По ним я ознакомил своих певцов с кое-какими, мне известными, как бывшему 
хористу хора своего отца, сведения о нотах. во время своих, хотя крайне редких 
и случайных поездок в сумовку я успевал заимствовать у отца ноты простых не-
сложных церковных песнопений и смог внести их в наш несложный репертуар. 
теперь с восхищением вспоминаю некоторые дивные голоса наших хористов. От-
личался своей высотой, звонкостью и даже бархатистостью дискант мальчугана 
лет 16 по фамилии когута. Был также замечательный тенор – парень лет 24, сын 
местного кабатчика. Голос у этого парня был замечательный, но для нашего хора 
певец был не совсем удобен, так как на спевку всегда приносил одну–две бутылки 
водки. хорошо, если спевки наши происходили вечером, и после них певчие рас-
ходились домой. Другое дело, если распитие происходило утром в праздничное 
время, перед тем, как нам нужно было идти в церковь. Из-за этого обстоятельства 
у нас несколько раз происходили такие казусы: то вместо “Отче наш” пропоем 
“Достойно есть”, или наоборот. а то было и так, что поп с амвона подает свои 
возгласы, нам надо петь “Господи помилуй” или что-нибудь подобное, а мы же 
на хорах не можем петь и даже приникли за барьером, так как Федот и Михаил 
Бевзы, отчаянные комики и шутники, подпав под особое повышенное смешливое 
настроение, так нас рассмешили, что мы не в состоянии петь. хорошо, что наш 
поп был такого характера, что только боязнь попадьи и ее отца удерживали его от 
компании с нами. Если бы я участвовал в таких проделках на первом году своего 
учительства в этом селе, то был бы с позором и прозвищем антихриста выдворен, 
теперь же все сходило благополучно. Мои хористы, особенно хористки, стали 
меня уговаривать, чтобы я занялся хозяйством для себя лично и бросил бы работу 
на попа. Я же решил совместить и то и другое и заарендовал в имении столыпина 
2–3 десятины (теперь точно не помню), которые решил засеять просом и ячменем. 
Половины десятины находились в дивной дубовой роще на целине, где многие 
предприниматели решили засеять бахчевые культуры. Одну десятину я арендовал 
рядом с поповскими посевами, где предстояло выращивать сахарную свеклу.

в школе же у меня полным ходом шло обучение русскому языку, ариф метике 
и письму. старшая группа, состоявшая из десятка с лишним человек, готовилась к 
экзаменам. хотя меблировка школы оставалась прежней, но у нас уже был клас-
сный журнал, в котором велся учет посещений учащимися школы, висело распи-
сание. Церковнославянским книгам было отведено в расписании определенное и 
весьма скромное, в сравнении с недавним прошлым, место. наблюдателем школы 
были присланы учебники священной Истории ветхого Завета. все-таки это были 
книги, по которым можно было упражняться в чтении по русскому алфавиту и 
вообще в понимании русского языка, что было гораздо лучше, чем обучение по 
церковнославянским книгам. учащиеся уже не протестовали против карандашей, 
чернил и бумаги. смешно сказать, и даже теперь неловко сознаться, что черниль-
ные пятна на досках столов моей школы тогда радовали меня. Они свидетельство-
вали, что архаическая, так сказать, допетровская школа, уступила место современ-
ной школе с ализариновыми химическими чернилами.

весной я повез свою старшую группу в сумовку, где она держала экзамен 
наряду с учащимися других школ. не буду хвастать, если скажу, что мои ученики 
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оказались подготовленными не хуже учащихся других школ, но ко нечно уступали 
в подготовке школы моего отца. как бы то ни было, но такое выступление моих 
учеников произвело громадный эффект и в селе, и среди учащихся. выше я уже 
упоминал, что получение учениками после экзамена льготы о воинской повин-
ности произвел решительный и окончательный пе реворот в пользу школы и для 
меня лично. тут как раз произошло еще одно событие также в пользу школы. в 
сборщики поземельного и вообще сельских налогов был избран самый смирный 
и небойкий крестьянин. старостой же был бывший солдат, грамотный. всякие 
сборы собирались с домохозяев соответственно имеющейся в его наделе поле-
вой земли. с десятины полагалась определенная сумма. с имеющего, допустим, 
5–6 десятин, эта сумма увеличи валась соответственно в 5–6 раз. с части десяти-
ны бралась часть налоговой суммы и т. п. так как наделы по разным бытовым 
условиям (распределение земли по смерти главы хозяйства между наследниками, 
выдел по выходе замуж, женитьба и т. п.) комбинировались различными количе-
ствами, то высчитывать, сколько с кого следует получить сбора, особенно тогда, 
когда получались числа с дробью, было не всякому под силу, а тем более теперь, 
вновь избранному сборщику. староста, пользуясь этим, постарался внести при-
читающиеся с него и со своих родственников и некоторых хороших знакомых на-
логи в значительно приуменьшенном виде. Я однажды при сутствовал при таком 
обсчете бедняка, без всякого намерения уличить кого-либо в обмане, а только 
для того, чтобы доказать, что расчет происходит не правильно, принял участие в 
счете. Присутствующие согласились с моим расчетом и, главное, убедились, что 
я грамотный. вот до чего у жителей села было превратное мнение об учителе и 
его знаниях! с той поры сборщик на логов ни шагу не хотел делать без меня. Я 
помогал ему, сколько мои дела по зволили. когда я уходил на работы в поле, сбор-
щик не собирал податей. Были случаи, что я иной раз уходил домой в сумовку, 
а жена сборщика приезжала сюда за мною и не отставала до тех пор, пока я не 
возвращался с ней в Беризки.

вскоре со всеми своими горестями и заботами сельчане стали обращаться 
ко мне. Я стал в селе что-то вроде почетного жителя. с достоверностью могу 
сказать, что многие зажиточные крестьяне, имеющие дочерей на выданье, желали 
заполучить меня в зятья. Один из крестьян, бывший до сих пор моим злостным 
недоброжелателем, специально устроил пирушку только для того, чтобы на ней 
помириться со мной. как мало надо, чтобы сделать пользу на роду, и как народ 
отзывчив на внимание к нему! О том, что сельчане стали уважать меня, видно 
даже было из того, например, что они наперебой меня приглашали на все свои 
семейные торжества. Приглашали даже на крестины, на которых я, будучи еще 
сравнительно молодым, а, главное, не женатым, по неписаному сельскому кодек-
су правил даже не имел права участвовать.

в нашей местности существовал обычай, что молодые после венчания идут, 
прежде всего, к попу, затем к дьяку и к некоторым из более уважаемых родствен-
ников и с троекратными земными поклонами приглашали к себе на свадьбу. так 
теперь всякая новобрачная пара после посещения попа заходила ко мне с этой 
церемонией. конечно, я не мог принимать участия во всех празднествах: не хва-
тало ни времени, ни желания, ни даже средств, так как почти на каждом таком 
торжестве надо было расходоваться и за венчания на свадьбах, и за букеты из 
калины и цветов на крестинах. кроме того, на всех этих торжествах надо было 
следить за собою, чтобы не переусердствовать в выпивке, но и не быть чересчур 
воздержанным. Известно, что православное славянское гостеприимство в высшей 
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степени свойственно украинцам. Обычно в таких случаях хозяева усиленно упра-
шивают “пригубить еще чарку”, или “покоштовать отравы”. вообще получаются 
сцены, как в “Демьяновой ухе”. но и отказы от кушания и выпивки воспринима-
ются хозяевами как обиды, как пренебрежение их угощением. Прожив свою дли-
тельную жизнь и впоследствии побывав во многих слоях нашего народа на всем 
его необъятном просторе расселения, я не встречался с таким тонким и сложным 
церемонием угощения, как существовал здесь.

Мое хозяйничанье на арендованных полях дало мне мало. Я все обрабо тал 
сравнительно хорошо и своевременно. в этом мне помогли еще и хористы и дру-
гие доброжелатели. у нас работа протекала как “маевки”. урожай получился хо-
роший. толку же из него не вышло никакого. Достаточно сказать, что раза 2–3 я 
вывозил огурцы своей бахчи на базар. там зачастую происходил такой диалог 
между мною и покупателем: “Что хотите за мешок огурцов?” – спрашивает по-
купатель. “15 копеек”, – отвечаю я. “с мешком, что ли?” – говорит покупатель 
и уходит. При возвращении домой я эти огурцы просто вываливал в первую по-
павшуюся канаву. Дыни же и арбузы я привозил в школу. арбузы на целинной 
земле получились замечательно сахаристые. Знакомые и хористы при удобном 
случае забегали ко мне по вечерам и в праздничные дни и с удовольствием их 
поедали. Дынь же никто не любил, а так как они скоро портились и притом силь-
но пахли (их присутствие уже по запаху давало о себе знать), то я вынужден был 
их выбрасывать на улицу по ночам, к большому удовольствию коров, которые на 
рассвете, идя к стаду, поедали их. также я не реализовал урожая ячменя и проса. 
Ячмень, помнится, я отдал одному из своих доброжелателей, ссужавших меня 
своими лошадьми, а просо, которое дало богатый урожай и которого я намолотил 
мешка четыре, было обменено на сало. сало это хранилось в ящике стола и из-
расходовано было зимой на закуску моими певчими, часто остававшимися после 
спевок и колядок ночевать в школе. Зачастую мы так и ели его без хлеба. Мне 
же часто приходилось есть его без хлеба, так как иной раз, особенно когда у попа 
были гости, обед или ужин мне по забывчивости или совершенно не присылались, 
или сильно запаздывали.

Описывая свои неудачи с хозяйничанием, дополню их еще сообщением о за-
работке на свекле. По сдаче урожая своей свеклы на завод вместе с поповской све-
клой я получил 60 рублей. сумма эта была для меня немалая. насколько она была 
правильно исчислена, я не вникал. с меня было достаточно, что я имею столько 
денег, о чем я никогда и не мечтал. на рублей 12 этих денег, поддавшись какому-
то лживому объявлению, опубликованному в газете, я успел выписать из варшавы 
никелированные карманные часы с какими-то брелоками. Часы оказались весом 
почти в полфунта и требовали завода два раза в сутки. Они настолько были неубе-
дительны как часы, что я их в скором времени утопил в Буге. Остальная же сумма 
рублей в 50 погибла для меня еще более бесславно. Мой поп, в сущности добрый 
малый, был отчаянный картежник. с наступлением зимы он по ночам стал устраи-
вать поездки по знакомым экономиям, где собирались картежники. Это делал он 
и раньше, теперь же, я не могу с уверенностью сказать, с определенной ли целью 
или все это произошло случайно, он стал брать меня с собой. Мало помалу и я 
увлекся картежной игрой и в один день спустил все свои денежки до последней 
копейки. все так я считал, что в этом исходе всецело виновен поп. Да и вся обста-
новка моего проигрыша явно доказывала, что меня “разыграли”.

в этом селе я проучительствовал несколько зим. каждую весну происхо дили 
удачные выпуски учеников. несмотря на то, что отношение общества к школе 
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вообще, а ко мне в частности было хорошее, улучшить обстановку не удавалось. 
на сходах я несколько раз поднимал вопрос об устройстве учени ческих парт и на-
стилки пола. сход обычно соглашался со мной. но когда дело доходило до назна-
чения определенной суммы расходов, то тут постоянно происходили объяснения, 
что теперь времена тугие, израсходовано много денег на то и другое, и что расход 
на школьные надобности надо отложить на дальнейшие лучшие времена.

классная доска у нас уже была довольно приличная, мел и разрезные аз буки 
покупались беспрекословно. в школе появился классный журнал и не которое по-
добие библиотеки, к сожалению, состоявшей исключительно из учебников. во 
всяком случае, такая библиотека доказывала прогресс школь ного дела, так как 
в ней имелись и задачники, и арифметика, и сборники дик тантов. не считаясь 
с пресловутым расписанием для церковноприходских школ Пресвященного Ди-
митрия, я составил свое произвольное расписание, которое и вывесил на стенке 
школы. Были и заведены у нас дежурства учеников старшей группы.

За все четыре года я не помню случая, чтобы зашел поп посмотреть, как идет 
у меня преподавание. Если же и приходил от скуки, то заглядывал только в мое по-
мещение и там посвистывал. Может быть, он иной раз из коридора подсматривал 
или подслушивал, как я веду себя среди ребят. Это было весьма возможно при его 
характере, но помню твердо, что он в своей школе, которой считался заведующим и 
законоучителем, ни одного раза не дал урока по закону Божьему. также он никогда 
не расспрашивал, как у меня идут школьные дела. тем не менее, надо все-таки от-
дать справедливость, что в то время, когда село было против меня, он решительно 
меня отстаивал. Правда, у меня осталось смутное подозрение, что это делалось не 
без расчетов, и я был ему нужен как дешевый работник по хозяйству. в сущности, 
он был среди попов уживчивым человеком, а такие встречались нечасто. 

Memoirs of I. Marikovs’kyi
Hrybanova O.

Hrybanova O. provides description of an unpublished manuscript of I. Marikov-
s’kyi, a village teacher from the State Archives of Alma-Ata Oblast (Republic of 
Kazakhstan).
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Олександр ПетренкО

ДО Питання ПрО час і місце нарОДження 
ВОлОДимира антОнОВича

Питання про точну дату і місце народження володимира Боніфатійо-
вича антоновича досі залишається суперечливим. Щодо цього існують дві 
версії, про які детально розповів в. ульяновський у передмові до вибра-
них творів в. Б. антоновича, які в 1995 р. були перевидані видавництвом 
“либідь” у серії “Пам’ятки історичної думки україни”. За однією з них, 
в. Б. антонович народився 1830 р. у м. Чорнобилі й був охрещений уніат-
ським священиком, а після переїзду родини до Махнівки (повітове місто 
київської губернії, з 1846 р. – містечко у складі Бердичівського повіту тієї 
ж губернії, у 1935 р. перейменоване на комсомольське, тепер село козя-
тинського району вінницької області) місцевий ксьондз не захотів визна-
вати уніатського хрещення і хлопчика охрестили вдруге, уже католицьким 
обрядом, причому записано й нову дату народження – 6 (18) січня 1834 р. 
За іншою версією, яка фігурує в більшості біографічних довідників, 6 (18) 
січня 1834 р. є справжньою датою народження видатного українського іс-
торика. сам він, згадуючи про своє народження, неодноразово посилався 
на неї.

спроби достеменно з’ясувати дату і місце народження в. Б. антоно-
вича робилися неодноразово. Зокрема, у вінницькому та Житомирсько-
му обласних архівах проводилися пошуки метричних книг Махнівсько-
го костелу за відповідні роки. За логікою, до вінницького архіву мали б 
потрапити храмові примірники метричних книг, які зберігалися до рево-
люції безпосередньо в Махнівському костелі, а до Житомирського – їхні 
копії, які обов’язково надсилалися спочатку в Могильовську, а пізніше в 
луцько-Житомирську римо-католицьку духовну консисторію. Метричних 
книг досі не виявлено.

Попри відсутність метричних книг, автору цих рядків вдалося знайти 
копію метрики народження в. Б. антоновича, ведучи пошуки в іншому 
напрямі. Зокрема, у Державному архіві вінницької області зберігаються 
фонди Махнівського земського (1800–1833) та Махнівського повітового 
(1834–1848) судів, у яких відклалися виключно актові нотаріальні книги 
(так звані “записові”, а з 1825 р. – “явочні” й “вічисті”). специфікою вка-
заних книг є те, що в них уписували представлені зацікавленими особами 
різноманітні документи для їх нотаріального засвідчення. книги велися 
відповідно до литовського статуту та коронного законодавства, які на Пра-
вобережній україні діяли до 1840 р. За характером вони дуже близькі до 
актових книг ґродських та земських судів XVIII ст. так от, в явочній книзі 
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Махнівського повітового суду за 1837 р. під № 41 записано копію метри-
ки народження в. Б. антоновича, яка публікується нижче. Одразу після 
неї під № 42 записано копію метрики хрещення станіслава-костянтина-
леопольда, сина каєтана іполитовича Горського (Гурського), махнівсько-
го земського писаря, дядька в. Б. антоновича по матері, який народився 
12 квітня (за старим стилем) 1830 р. у селі Глухівцях махнівської парафії.

копії метричних записів становлять значний відсоток змісту акто-
вих нотаріальних книг земських та повітових судів. Попервах це було 
пов’язано з необхідністю доведення свого шляхетства дрібною шляхтою 
після приєднання краю до росії задля внесення прізвища у дворянську 
родовідну книгу. Оскільки переважна частина шляхти інших документів 
на підтвердження свого шляхетного походження, як метричних записів із 
зазначенням станової приналежності, не мала, то копії таких документів 
на прохання шляхтичів видавалися священиками їм на руки, а вони пред-
ставляли їх до запису в актові книги земських судів за місцем свого про-
живання, як того вимагав литовський статут, та задля зручності й убезпе-
чення від можливої втрати. Після повстання 1830–1831 рр. та розпочатого 
російською владою процесу декласації дрібної шляхти потреба в докумен-
тальному підтвердженні своєї станової приналежності постала для неї як 
ніколи гостро. тому кількість засвідчених в актових книгах документів на 
підтвердження шляхетства, зокрема й метрик, у цей період знову значно 
зросла. у цьому контексті немає нічого дивного в тому, що до актової 
книги потрапила копія метрики народження в. Б. антоновича. немає під-
став сумніватися в автентичності інформації, яка містилася в копії, адже 
мотивів для фальшування документа не було ніяких, тим більше, що в 
умовах репресій царизму щодо католицької церкви і поляків це було надто 
ризиковано як для ксьондза, так і для батьків дитини. Привертає увагу той 
факт, що одним із хрещених володимира був Оттон Бурчак-абрамович, 
представник панської родини, якій належала значна частина земель і селян 
Махнівського повіту, а також за його межами. Гадаю, що публікований 
нижче документ остаточно спростовує “чорнобильську” версію народжен-
ня в. Б. антоновича.

№ 41 заявленіе метрики о крещеніи владимира антоновича, Могилёв
ской консисторіей посвидетельствованной.

тысяча восемсот тридцать четвертаго года месяца генваря две над ца
того дня.

кіевской губерніи в Махновском уездном суде в присудствіи заседателей 
Загробскаго и лясковскаго сія метрика крещенія владимира станислава іоси-
фа трех именнаго Бонифатіева сына антоновича из книг Махновскаго рим-
ско-католическаго приходскаго костела на пятдесятикопеечной бумаге вы-
дан ная и Могилевскою консисторіею за приложеніем однорублевой бумаги 
посвидетельствованная явлена и сходно резолюціи в акты записана в сло вах:

W Państwie Jego Imperatorskiey Mo-
ści Mikołaja Pierwszego Cesarza i Sa-
mowładcy Wszech Rossyi Pana nasze

в Государстве Его Императорскаго 
величества николая I Императора 
и самодержца всея россіи Государя
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go Naymiłosciwszego roku Pańskiego 
tysiąc ośmset trzydziestego czwartego 
miesiąca stycznia siodmego dnia w 
Machnowieckim rzymsko-katolickim 
parafialnym kościele ochrzczono z 
wody i olejow SS. niemowle imion 
trzech Włodzimierz Stanisław i Jo-
zef przez WJX. Felixa Lachowskiego 
dziekana i proboszcza machnowie-
ckiego WW. urodzonych Bonifacego 
Henryka po Janie i Moniki po Hipo-
licie z Górskich [пропущено Anto-
nowiczów. – о. п.] szlubnych małł., 
roku i miesiąca tych że dnia szóstego 
przed wieczorem narodzony w Mach-
nowce. Trzymali do chrztu W. Wła-
dysław Kuryłowicz z W. Ludwiką, 
W. Jana Kazimirskiego małżonką, 
assystowali W. Otton Burczak Abra-
mowicz z W. Eweliną Antonowiczową 
panną. Jakowy extrakt z xiąg metryk 
chrztow parafialnego rzymsko-kato-
lickiego Machnowieckiego kościoła 
со do słów wydaiąc przy wycisnieniu 
pieczęci koscielney podpisem własney 
ręki ztwiertdzam datt. w Machnowce 
tysiąc ośmset trzydziestego piątego 
roku miesiąca czerwca czternastego 
dnia. Wikary Machnowieckiego ko-
scioła X. Karol Lipinski (L. S.)

на шего всемилостивейшаго лета 
Господня тысяча восемсот трид цать 
четвертаго месяца генваря седмаго  
дня в Махновском римско-като ли-
ческом приходском костеле окреще-
но и миром помазано отроча трех 
имен влади мир станислав іосиф 
чрез махнов скаго настоятеля декана 
ксендза Феликса ляховскаго благо-
родных ГГ. Бонифатія Генриха по 
Иване Моники по Иполите из Гор-
ских антоновичей, законных супру-
гов сын, года и месяця тех же шес-
таго числа пред вечером родившійся 
в Махновке, воспріемниками были 
помещик владислав куриловичь с 
Г. людвикою помещика Ивана ка-
зимирскаго супругою, ассыстентами 
Оттон Бурчак абрамович с девицею 
Эвелиною антоновичевною. кото-
рую выпись из метрических книг 
Махновскаго римско-католическаго 
приходскаго костела от слова до 
слова выдаю при приложеніи кос-
тельной печати собственноручным 
подписом утверждаю. Дано в г. Мах-
новке тысяча восемсот тридцать пя-
таго года, месяца іюня  четирнадца-
того дня.

викарій Махновскаго костела ксендз карл липинскій [м. п.]
Перевел канцелярист степніовскій. По указу Его Императорскаго 

величества Могилевская римско-католическая духовная консисторія, 
сличив сію выпись с метрическими экстрактами Махновскаго костела и найдя 
метрику о крещеніи трех именнаго владимира станислава іосифа Бонифація 
сына антоновича и найдя сходною, в том своими подписом и печатью 
удостоверяеть. в Могилеве Белоруском августа тридцать перваго дня 
тысяча восемсот тридцать пятого года. асессор каноник антоній нагевичь. 
секретарь климонтовичь [м. п.]. Губернскій секретарь к. уласевичь. 
слово до слова в книгу вписано.
держархів вінницької області, ф. 864, оп. 1, спр. 4, арк. 42 зв. – 43 зв. копія з копії.

Petrenko O.
On Date and Place of Birth of Volodymyr Antonovych

On the basis of the documents of the State Archives of Vinnytsia Oblast the author 
clarifies the date and place of birth of Volodymyr Antonovych, an outstanding Ukrainian 
historian.
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нОВа Праця ПрО архіВні кОлекції
ОсереДкіВ українськОї еміграції

як склаДОВу кОмПлексу ДОкументіВ,
ВіДнесених ДО “архіВнОї україніки”

(палієнко М. Г. архівні центри української еміграції (створення, 
функціонування, доля документальних колекцій). – к.: темпора, 2008. – 
688 с., іл.)

архіви відіграють важливу роль у формуванні світоглядної культури 
особистості та громадянської позиції людей. розширення сфери діяльнос-
ті вітчизняних архівних установ, сучасні соціально-економічні, політичні, 
культурні реалії значно посилюють суспільний інтерес до інформаційних 
можливостей такого документального ресурсу як “архівна україніка”. у 
контексті інтелектуального дискурсу та дефініційного оформлення цього 
поняття будь-яка первинна і/або вторинна архівна інформація про доку-
менти культурної спадщини україни сприяє активізації поповнення наці-
онального архівного фонду документами даного виду, підготовці спеціаль-
них довідкових видань, укладанню реєстрів тощо. З огляду на це гідним 
внеском у розвиток архівознавчої думки та історії історичної науки стала 
книга Марини Палієнко “архівні центри української еміграції (створення, 
функціонування, доля документальних колекцій)” (к.: темпора, 2008) – 
результат її багатолітньої наполегливої праці у галузі архівістики та дже-
релознавства. 

репрезентована монографія є логічним продовженням дослідження 
феномена української політичної еміграції міжвоєнного та повоєнного 
періодів, розпочатого працями с. наріжного, в. Маруняка, в. Маркуся, 
в. трощинського, с. віднянського, З. сладека, О. вішки та інших знаних 
українських і зарубіжних дослідників1. водночас вона суттєво відрізня-
ється від попередніх робіт своїм концептуальним задумом – поглибленим 
вивченням актуальних питань зарубіжної архівної україніки та “еміграцій-
ної” україніки як її невід’ємної складової. у своїй книзі авторка науково і, 
разом з тим, творчо вирішує проблеми типології та класифікації основних 
комплексів зарубіжної архівної україніки, питання виявлення і подальшо-
го зберігання джерел “еміграційного” походження у фондах українських 
та зарубіжних архівів, організації інтелектуального доступу до докумен-
тів досліджуваних фондів та використання їх інформаційного потенціалу, 
які впродовж 1990–2000-х рр. порушували у своїх працях л. Дубровіна, 
П. сохань, П. к. Грімстед, л. лозенко, Г. Боряк, і. Матяш, в. лозицький, 
а. кентій та інші історики, архівісти, археографи2. 

© ірина Мага, 2008
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найголовніший здобуток авторки мо-
нографії – актуальність та наукова новиз-
на проблеми, що полягає як у постанов-
ці (вивчення документальної спадщини 
української політичної еміграції міжвоєн-
ного та повоєнного періодів), так і у спо-
собах її вирішення (відтворення історії 
окремих архівних осередків української 
еміграції, реконструкція зібраних ними 
колекцій, здійснення комплексного ана-
лізу архівних колекцій та систематизації 
джерел з історії створення центрів укра-
їнської еміграції). на основі широкого 
кола полівидового складу джерел М. Па-
лієнко вперше в сучасній історичній лі-
тературі спромоглася чітко визначити 
передумови виникнення українських архівних інституцій за кордоном, ре-
тельно дослідити процес збирання та принципи комплектування докумен-
тальних колекцій, організацію їх зберігання та форми використання, роз-
крити інформаційний потенціал документів, репрезентованих у їхньому 
складі. Значну увагу дослідниця присвятила висвітленню організаційних, 
політико-правових та наукових засад діяльності українських архівних цен-
трів у країнах Європи в міжвоєнний період, долі зібраних ними колекцій 
у роки Другої світової війни та в перші повоєнні десятиліття, розкриттю 
їх значення. 

композиційно монографія, загальний обсяг якої становить 687 сторі-
нок, складається зі вступу, п’яти розділів, висновків та додатків. наукову 
цінність видання посилює розгалужений довідковий апарат, який включає 
список використаних джерел та літератури (близько 800 позицій), пере-
лік документів, уміщених у додатках, іменний покажчик, а також список 
умовних скорочень.

у розлогому вступі до книги авторка детально підкреслює здобутки 
попередників, що займалися вивченням окремих тематичних сюжетів фе-
номена української еміграції, та репрезентує джерельну базу дослідження, 
яка складає сукупність опублікованих та неактуалізованих архівних до-
кументів (у тому числі закордонних), що акумулюють інформацію про ви-
никнення та функціонування еміграційних архівних осередків у країнах 
Європи та Північної америки. Окрім документів фондів центральних ар-
хівних та бібліотечних установ україни3, вона детально аналізує інформа-
цію документів, виявлених нею в архівах росії (Державний архів російської 
Федерації, російський державний військовий архів), Чехії (національний 
архів Чехії у Празі, слов’янська бібліотека національної бібліотеки Чесь-
кої республіки), Франції (українська бібліотека ім. симона Петлюри в 
Парижі). Окремим блоком дослідниця розглядає документи із приватного 
зібрання професора Олега Горникевича (м. відень), що проливають світло 
на долю архівного зібрання уряду Зунр у повоєнний період.
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у межах окреслених джерельних комплексів М. Палієнко акцентує 
увагу на характеристиці окремих видів документів офіційного та особового 
походження. З числа перших вона широко використовує інформацію ста-
тутів, протоколів засідань, звітів з основної діяльності установ, офіційного 
листування музейно-архівних та бібліотечних осередків, інших організа-
цій, які займалися пам’яткоохоронною діяльністю за кордоном. Джерела 
особового походження репрезентовані авторкою переважно спогадами та 
епістолярієм провідних діячів, які стояли біля витоків організації та ство-
рення архівних і музейних центрів в еміграції, долучилися до збирання та 
збереження колекцій документів з історії визвольної боротьби українсько-
го народу, а також пам’яток національної історії та культури за кордоном. 
Це передусім документи Михайла Обідного, аркадія Животка, ничипора 
Григоріїва, Дмитра антоновича, симона наріжного, івана рудичева, ми-
трополита андрея шептицького, Мирона та теофіла Горникевичів та ін. 

Поряд з архівними документами авторка книги широко використовує 
також інформацію опублікованих джерел, які представлені законодавчими 
документами нормативного та розпорядчого характеру в галузі архівної 
справи, відомостями з бюлетенів та вісників – періодичних органів емігра-
ційних музейно-архівних інституцій, окремими документами з архівних 
колекцій української еміграції, опублікованих у тематичних збірниках та 
періодичних виданнях, довідковими виданнями (путівниками по україн-
ських та зарубіжних архівах, довідниками, покажчиками, реєстрами фон-
дів) тощо. 

інформаційні ресурси добротно підібраної та глибоко проаналізованої 
джерельної бази дозволили авторці рецензованої монографії з’ясувати пере-
біг подій, пов’язаних із заснуванням та діяльністю архівних центрів україні-
ки за кордоном, висвітлити організацією збирання та зберігання документів 
з історії визвольної боротьби українського народу 1917–1920-х рр., охарак-
теризувати специфіку громадсько-політичного, культурного та науково-
го життя української політичної еміграції, окреслити етапи переміщення 
архівних колекцій у роки Другої світової війни та в повоєнний період. 
важливо, що М. Палієнко ввела до наукового обігу такі документи, що 
суттєво уточнюють та змістовно доповнюють наявні відомості про історію 
виникнення і подальшого функціонування українських архівних осередків 
за кордоном, переміщення зібраних ними колекцій, атрибуції документів 
еміграційного походження у складі сучасних фондів українських та зару-
біжних архівів.

у першому розділі – “заснування архівних центрів української емі
грації та їх діяльність у польщі” – авторка книги розкриває передумови 
виникнення українських архівних центрів за кордоном, висвітлює історію 
заснування та діяльності Головного військово-історичного музею-архіву 
армії унр у м. тарнові (1921–1923), аналізує результати заходів, ужи-
тих Державним центром унр в екзилі щодо збереження документальних 
пам’яток визвольної боротьби українського народу та заснування Музею-
архіву визволення україни (1921). у рамках цієї частини книги М. Палі-
єнко проводить думку про те, що одним із найважливіших напрямів діяль-
ності українських емігрантів упродовж хх ст. стала робота зі збирання та 
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збереження пам’яток української історії та культури, створення музейних, 
книжкових та документальних колекцій, заснування архівних осередків у 
країнах осідку. Особливого значення ця діяльність набула в період між 
двома світовими війнами, коли на теренах кількох європейських держав 
представниками української політичної та військової еміграції було за-
сновано цілу низку громадсько-політичних, культурно-освітніх, наукових 
установ та організацій, документація яких стала основою новоутворених 
архівних колекцій. Важливі документальні зібрання залишили по собі лік-
відовані українські дипломатичні представництва та місії, а також архівні 
осередки, створені під час перебування українських вояків у таборах по-
лонених та інтернованих під час Першої світової війни та шістьох повоєн-
них років. Авторка підкреслює, що за межами України опинився значний 
масив цінних документів офіційного та особового походження, вивезений 
українськими урядовцями та приватними особами після поразки україн-
ської революції.

У прикінцевих висновках до першого розділу монографії М. Палієн-
ко констатує, що перші еміграційні архіви Уряду УНР було засновано на 
теренах Польщі у 1921 р. – це Головний військо-історичний музей-архів 
Армії УНР та Музей-архів визволення України. Згодом, у 1923 р., частина 
їх колекцій була перевезена до Праги, де стала основою зібрання Україн-
ського національного музею-архіву при Українському громадському ко-
мітеті. Відтак, заслуга авторки – в тому, що вона першою спромоглася 
докладно відтворити процес заснування архівних центрів української емі-
грації в Польщі на початку 1920-х рр. на тлі аналізу тогочасної політичної 
ситуації та непростих, а подеколи і відверто складних взаємин між пред-
ставниками різних політичних течій. Виявлені М. Палієнко джерела дали 
їй можливість встановити причини згортання діяльності архівних осередків 
у Польщі та переміщення центру подальшої архівної та пам’яткоохоронної 
діяльності емігрантів до більш демократичного європейського осередку – 
столиці Чехословаччини.

У другому розділі книги – “Празький український архів”: особливості 
формування та джерельні комплекси” – М. Палієнко підводить читачів 
до висновку про те, що у Празі в міжвоєнний період українськими емі-
грантами було засновано три окремі музейно-архівні центри, які фігуру-
ють в сучасній історіографії під умовною узагальнюючою назвою “Празь-
кий український архів”. Зокрема, перший еміграційний архів у Празі було 
створено заходами Українського громадського комітету в Чехословацькій 
Республіці восени 1923 р. під назвою Український національний музей-
архів (далі – УНМА). Вартий уваги той факт, що в монографії вперше 
висвітлюється історія заснування УНМА, визначаються основні періоди 
його діяльності, процес комплектування колекції, розкриваються умови та 
організація зберігання документів. Наприкінці першого сюжету другого 
розділу М. Палієнко переконливо стверджує, що з огляду на перебування 
УНМА під впливом українських соціал-революціонерів діячі УНРівської 
еміграції виступили проти передавання своїх матеріалів до фондів цієї 
установи, що, у свою чергу, спричинило заснування у 1925 р. Музею ви-
звольної боротьби України у Празі. 
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У наступних сюжетах другого розділу монографії дослідниця докладно 
розкриває процес комплектування, організацію зберігання та використання 
інформації документів архівних фондів Музею визвольної боротьби Укра-
їни та Українського історичного кабінету в Празі. М. Палієнко наголошує, 
що наприкінці 1920-х рр. було здійснено кілька спроб консолідації діяль-
ності різних угруповань української еміграції з метою створення єдиного 
пам’яткоохоронного центру в Празі, однак ці ініціативи не були реалізовані 
через ідеологічні розбіжності їх представників. Заснування та діяльність 
українських архівних центрів у Празі розкрито у контексті т. зв. “русь-
кої допомогової акції” чехословацького уряду, спрямованої на підтримку 
емігрантів-слов’ян – вихідців з теренів колишньої Російської імперії з ме-
тою їхньої адаптації в іншомовному середовищі. Авторка послідовно схиляє 
читачів до думки про те, що саме згортання “допомогової акції” на прикінці 
1920-х рр. призвело до припинення діяльності УНМА, а згодом – перемі-
щення його колекції до Українського історичного кабінету. 

М. Палієнко підсумовує, що структура переважної більшості осеред-
ків української еміграції включала три відділи: архівний, музейний та бі-
бліотечний. Попри відмінності у назвах установ (“музей-архів”, “музей”, 
“бібліотека”), одним із пріоритетних напрямів їхньої діяльності був “ар-
хівний” – організація збирання, зберігання та опрацювання писемних іс-
торичних пам’яток. З огляду на це, для визначення останніх, авторкою 
монографії було запроваджено узагальнююче поняття “архівні центри 
української еміграції”, тобто установи, створені представниками україн-
ської політичної еміграції за кордоном з метою збирання, зберігання та 
опрацювання пам’яток національної історії, зокрема визвольної боротьби 
українського народу за державність та незалежність.

Дослідженню історії центрів зі збирання та збереження історичних 
пам’яток визвольної боротьби українського народу, створених нашими емі-
грантами у Франції та Австрії, присвячено третій розділ книги – “Докумен-
тальна спадщина еміграційних урядів УНР та ЗУНР у Франції та Австрії”. 
У цій частині монографії М. Палієнко розкриває історію організації та ство-
рення Української бібліотеки ім. Симона Петлюри у Парижі, реконструює 
процес комплектування її міжвоєнної архівної колекції, а також уперше в 
національній історіографії детально висвітлює функціонування українських 
архівних осередків у Відні, з’ясовує роль митрополита Андрея Шептиць-
кого в організації зберігання архівів уряду ЗУНР та приватного зібрання 
В. Липинського. Тут авторка цілком справедливо відзначає, що Українська 
бібліотека ім. Симона Петлюри у Парижі та еміграційні центри у Відні ви-
конували водночас функції архівних, бібліотечних та музейних установ і 
зробили вагомий внесок у справу збереження документів з історії боротьби 
українського народу за незалежність. 

Четвертий розділ книги – “Переміщення, зберігання та використання 
архівних колекцій української еміграції під час Другої світової війни та в 
повоєнний період” – М. Палієнко присвятила відтворенню подій, що ви-
пали на долю еміграційних архівів під час нацистського “нового порядку” 
на окупованих територіях, процесу переміщення еміграційних колекцій до 
СРСР, їх подальшого засекречення та використання в “оперативних цілях”. 
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Тут авторка детально розкриває політику Оперативного штабу рейхсляйте-
ра А. Розенберга щодо українських культурних цінностей, простежує долю 
архівної колекції Української бібліотеки ім. Симона Петлюри у Парижі, зі-
брань А. Шептицького у Відні, висвітлює особливості функціонування за 
часів воєнного лихоліття архівних осередків у Празі. Загалом, четвертий 
розділ монографії є логічним продовженням досліджень П. К. Грімстед, ав-
торки фундаментальної англомовної праці “Трофеї війни та імперії: Архівна 
спадщина України, Друга світова війна та міжнародна політика реституції”4. 
Простежуючи долю “еміграційних” колекцій на завершальному етапі війни, 
М. Палієнко на підставі опрацьованих джерел з українських, російських 
та чеських архівів детально відтворює обставини їхнього переміщення до 
СРСР, а відтак засекречення та опрацювання у спецвідділах радянських ар-
хівів. 

Не обійшла своєю увагою авторка і той факт, що у процесі організа-
ції архівних фондів радянськими архівістами не було враховано принцип 
неподільності фондів та походження документів. Так, поряд із документа-
ми, перевезеними 1945-го року з Праги (архівними зібраннями Українсько-
го історичного кабінету, Українського вільного університету, Української 
господарської академії в Подєбрадах), в Особливому відділі колишнього 
ЦДІА УРСР (нині – ЦДІАК України) одночасно проходили опрацювання 
документи, переміщені зі Львова, Кракова, Варшави, Відня, Берліна. Пору-
шення принципу цілісності фондів, ігнорування правил фіксації інформації 
про місця створення та джерела походження документів призвели до того, 
що нині у більшості випадків фактично неможливо достеменно встановити 
приналежність документів до складу тих чи інших міжвоєнних празьких зі-
брань, колекцій українських архівних осередків Європи.

У заключному розділі монографії – “Матеріали української еміграції в 
українських та зарубіжних архівосховищах: сучасний стан та місця збері-
гання” – дослідниця характеризує основні комплекси “еміграційної” украї-
ніки у складі фондів українських та зарубіжних архівів, відзначає джерель-
не значення представлених у них документів та окреслює інформаційний 
потенціал для подальших досліджень з багатьох наукових проблем історії 
України ХХ ст. Ця частина книги є надзвичайно цінною і для архівістів. 
М. Палієнко зазначає, що нині в Україні найбільший комплекс документів з 
архівних колекцій української еміграції міжвоєнного періоду перебуває на 
зберіганні у ЦДАВО України. Його основу складають документи з трьох 
українських архівних центрів у Празі: Українського національного музею-
архіву при Українському інституті громадознавства, Українського історич-
ного кабінету та Музею визвольної боротьби України. Водночас авторка на-
голошує, що серед документів т. зв. “еміграційних” фондів ЦДАВО України 
значну частку становлять документи іншого – “непразького” походження, 
які були передані на зберігання до УРСР на завершальному етапі Другої 
світової війни та в перше повоєнне десятиліття з Парижа, Відня, Кракова, 
Берліна тощо. Серед них – архів Директорії УНР, окремі матеріали з Укра-
їнської бібліотеки ім. Симона Петлюри у Парижі, інших зібрань. Дослід-
ниця детально характеризує масиви документів “еміграційного” походжен-
ня у складі фондів ЦДАГО України, ЦДІАЛ України, ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного. 
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У п’ятому розділі книги йдеться також про сукупність факторів, що 
спричинили активізацію процесу поповнення НАФ України документами 
зарубіжної україніки у 1990-х – на початку 2000-х рр. та майбутній довід-
ник (зведений каталог) по архівних колекціях української еміграції міжво-
єнного періоду, який, на глибоке переконання авторки, має вийти за межі 
виявлення та взяття на облік лише “празьких архівів”, а відтак – охопити 
всі архівні центри еміграції. На думку дослідниці, зведений каталог архівів 
української еміграції має включати інформацію про джерела походження 
документів, їх приналежність до колекції того чи іншого архівно-музейного 
осередку, маршрути переміщення, дату надходження до українських архів-
них установ та сучасне місце зберігання. М. Палієнко вважає, що, оскільки 
основний масив “еміграційних” матеріалів зберігається у ЦДАВО України, 
увага архівістів та джерелознавців має бути зосереджена на всебічному ви-
вченні та науковому описуванні саме цього важливого сегмента загального 
корпусу документів української еміграції. Розширена база даних щодо до-
кументальних колекцій української еміграції у фондах українських архівів 
має також включати вичерпну інформацію про відповідні фонди централь-
них (ЦДАВО України, ЦДАГО України, ЦДІАЛ України, ЦДАМЛМ Украї-
ни, ЦДКФФА України) та місцевих державних архівних установ.

Окрім документів “еміграційного” походження, які нині перебувають 
на зберіганні в українських архівних установах, у заключному розділі книги 
авторка репрезентує документальні комплекси міжвоєнної україніки у скла-
ді фондів чеських та російських архівів. Ідеться, зокрема, про Державний 
архів Російської Федерації (ДАРФ) та Російський державний військовий 
архів (РДВА), де перебувають на зберіганні окремі групи документів з між-
воєнних празьких українських зібрань, “Колекція матеріалів закордонних 
організацій Української партії соціалістів-революціонерів”5, Українську 
бібліотеку ім. Симона Петлюри в Парижі – оригінали протоколів засідань 
Ради бібліотеки, рукописні бібліотечні каталоги, листування, архіви часо-
пису “Тризуб”, “Товариства бувших вояків Армії УНР у Франції” та ін. Цей 
та подальший сюжети є надзвичайно актуальними з огляду на завдання, що 
стоять перед сучасними архівістами у контексті виявлення документів за-
рубіжної україніки.

Наприкінці п’ятого розділу М. Палієнко висвітлює історію створення 
та документальних колекцій українських архівних осередків, які постали 
на північноамериканському континенті у повоєнний період, – Музею-архіву 
Української вільної академії наук у Нью-Йорку, Українського музею-архіву 
у Клівленді, Українського національного музею в Чикаго, архіву Україн-
ського історичного товариства у Кенті, Східноєвропейського дослідного ін-
ституту ім. В’ячеслава Липинського у Філадельфії, Українського культурно-
освітнього центру у Вінніпезі, Українсько-канадського дослідного та доку-
ментаційного центру в Торонто та інших. Значну увагу авторка також при-
ділила висвітленню архівної та археографічної діяльності Гарвардського та 
Канадського інститутів українських студій.

У світлі завдань, які стоять перед сучасною архівною спільнотою щодо 
виявлення, ідентифікації та описування документів, віднесених до зарубіж-
ної архівної україніки, монографічне дослідження М. Палієнко якісно ви-
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різняється свою інформаційною насиченістю та безумовно сприятиме ак-
тивізації подальшої евристичної діяльності. Ця книга стане у нагоді і при 
формуванні банку даних щодо архівних установ, в яких зберігаються до-
кументи української діаспори. Надзвичайно важливе значення, насамперед 
для архівістів та джерелознавців, мають додатки до монографії, перший з 
яких містить добротно підготовлену тематичну добірку документів – пер-
шоджерел з історії архівних осередків, а другий – узагальнені відомості 
про “Джерела з історії української еміграції міжвоєнного періоду” у фондах 
ЦДАВО України.

Окрім актуальності та новизни постановки та логічного розкриття про-
блеми, рецензована праця привертає до себе увагу чіткою структурованістю 
викладеного матеріалу, насиченого фактичними відомостями та ґрунтовни-
ми аналітичними висновками, а також мовною виразністю. Книга багата на 
світлини – фотопортрети провідних діячів української еміграції, копії ар-
хівних документів, окремих сторінок раритетних друкованих видань, інші 
ілюстрації. Поза сумнівом, вона буде корисною не тільки для істориків, ар-
хівістів, джерелознавців, але й для широкої читацької аудиторії.

І насамкінець: книга М. Палієнко, що вийшла у видавництві “Темпо-
ра”, приємно вражає своєю ошатністю, високим рівнем поліграфічного й 
художнього оформлення. Вишуканий дизайн та глибоке змістовне наповне-
ння книги складають яскравий композиційний дует, а відтак рецензоване 
видання не потребує додаткових “паблісіті” і цілком здатне задовольнити 
найвибагливішого читача.
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Олексій МакієнкО

ЮВіЛЕЙнЕ ВИДаннЯ ХЕРСОнСЬкИХ аРХіВіСТіВ 
(константи: альманах соціальних досліджень. – 
Херсон, 2006. – № 1(12): архів і людина. – 153 с.)

Вагомою подією в науковому житті Херсонщини стала поява чергово-
го випуску історико-краєзнавчого збірника “Константи: Альманах соціаль-
них досліджень”, заснованого в 1992 р. при Херсонському державному пе-
дагогічному інституті (голов. ред. – доц. В. К. Коробов). Альманах швидко 
посів чільне місце серед регіональних наукових видань гуманітарного 
профілю в Україні, привернув увагу фахівців у галузі історії, соціології, 
культурології, літературознавства тощо. Утім, з кінця 1990-х pp. через низ-
ку об’єктивних і суб’єктивних причин вихід збірника було призупинено. 
Тому реанімація зусиллями співробітників архівної служби Херсонщини 
корисного в науковому відношенні видання не може не викликати схва-
лення з боку дослідників місцевої історії.

Вихід у світ дванадцятого випуску альманаху “Константи” було при-
свячено 85-річному ювілею створення на Херсонщині державної архівної 
служби, який урочисто відзначили в грудні 2006 р. співробітники місцевих 
архівів, державні службовці, працівники навчальних закладів, культурно-
освітніх установ регіону, краєзнавці. Відтак підготовку нового тематич-
ного випуску ініціювало керівництво Державного архіву Херсонської об-
ласті – провідного архівного центру регіону. Співробітництво херсонських 
архівістів з редакційною колегією альманаху стало традиційним. Це вже 
третій спеціальний випуск, підготовлений за активної участі місцевих ар-
хівістів. Перший із них, у 1996 р., було присвячено здобуткам 75-річної 
діяльності архівної служби в регіоні1, а другий, у 1999 р., – осмисленню 
революційних подій 1917–l920 pp. на Півдні України2. Їх рівень високо 
оцінили спеціалісти в архівній галузі3, а сам альманах було визнано одним 
із провідних архівних видань регіонального рівня4. Третій випуск перекон-
ливо засвідчив важливу роль архівної служби в координації та інтеграції 
зусиль місцевих науковців, освітян, краєзнавців у галузі історичної регіо-
налістики.

Визначена редакційною радою випуску наскрізна тема – “Архів і лю-
дина” – синтезує уявлення про складні взаємозв’язки особи та суспільства 
з архівами – охоронцями й трансляторами історико-культурної пам’яті 
людства. Потреба осмислення багатоаспектного взаємовпливу людини та 
архіву останнім часом стимулює дослідницький інтерес до філософських, 
культурологічних та соціально-психологічних аспектів розвитку архівної 
справи5. Упорядники рецензованого збірника у вступному слові висловили 
справедливе переконання у високій місії архівів сприяти справі збережен-
ня людського досвіду, пам’яті поколінь. Завданню персоніфікації минуло-
го через вивчення архівної спадщини й було підпорядковано зміст черго-
вого випуску альманаху “Константи”.

© Олексій Макієнко, 2008
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Обраний підхід до рубрикації 
змісту збірника засвідчує копітку ре-
дакційну роботу, належний рівень 
видавничої культури упорядників. 
Рубрики – “Архівна справа: історія 
і сучасність”, “Документи свідчать”, 
“Краєзнавчі студії”, “Штрихи до пор-
трета”, “Нові надходження”, “Видан-
ня і публікації” – дозволяють не лише 
окреслити різні напрямки наукової, 
методичної та інформаційної діяль-
ності херсонських архівістів, але й 
репрезентувати широкий спектр до-
слідницьких проблем, що знаходять-
ся в центрі уваги місцевих істориків. 
Загалом до випуску ввійшли наукові 
статті, повідомлення, документаль-
ні огляди, рецензії майже трьох де-
сятків авторів – співробітників ар-

хівних установ, навчальних та культурно-освітніх закладів Херсонщини, 
краєзнавців-аматорів та ін.

Відкриває випуск ґрунтовна стаття “Гуманітарна місія архівів і ре-
формування архівної справи в Україні” заступника Голови Держкомархі-
ву України  К. Є. Новохатського, у якій автор наголосив на актуальних 
проблемах модернізації архівної галузі України в умовах трансформації 
українського суспільства і держави, інформаційних викликів сучасності, 
вказав на дестабілізуючі чинники, що уповільнюють визнання за архівами 
належного місця в суспільній ієрархії. Співробітник архіву Д. Л. Ганченко 
здійснив ретроспективний огляд діяльності державних архівних установ 
на Херсонщині впродовж XX – початку XXI ст. за матеріалами відомчої 
документації. Стаття розкриває переважно організаційно-виробничі аспек-
ти функціонування місцевої архівної служби. Історики Г. В. Цибуленко й 
Л. О. Цибуленко у статті “Державний архів Херсонської області – скарб-
ниця історії Південного краю” зупинилися на характеристиці джерельних 
можливостей документальних зібрань держархіву області, зокрема при ви-
вченні економічної історії Херсонщини.

Рубрика “Документи свідчать” представлена трьома публікація-
ми добірок документів із фондів архіву – “Мовою телеграфу. З історії 
становлення української державності у 1917–1919 pp. за документами 
поштово-телеграфних контор Херсонщини” (упорядник О. О. Марущак), 
“На нових землях. З історії переселення в Херсонську область протягом 
1944–1952 pp.” (упорядник О. І. Шинкаренко) та “Без грифів секретнос-
ті. Документи КП(б)У в фондах Державного архіву Херсонської області” 
(упорядники Л. В. Виноградова й А. В. Карпова). Для місцевих дослідни-
ків найбільш інформативними стали, мабуть, дві останні публікації, які 
мовою документів розкривають маловідомі сторінки регіональної історії. 
У першій з них, зокрема, вміщені унікальні документальні свідчення про 



219КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ

депортацію українського населення з Польщі в південні регіони України 
у повоєнний період. Документи другої публікації, які представлені зде-
більшого протоколами засідань партійних органів різних рівнів, висвітлю-
ють різноманітні аспекти внутріпартійного життя на Херсонщині у 1923–
1930 pp. Їх оприлюднення доможе в осмисленні взаємодії особистісних 
і колективістських засад у діяльності компартійних структур, механізмів 
маніпулювання громадською думкою, тотального контролю над людською 
особистістю в радянському суспільстві.

Низку статей, повідомлень і документальних оглядів з історії Херсо-
на та Херсонщини представлено в рубриці “Краєзнавчі студії”. Серед них 
вагоме місце посідають дослідження, які репрезентують джерельну ін-
формацію документальних комплексів центральних та місцевих архівних 
установ, зокрема листів М. Ф. Чернявського до С. О. Єфремова у фондах 
Інституту архівознавства Національної бібліотеки України ім. B. І. Вер-
надського як джерела вивчення суспільно-політичних настроїв української 
інтелігенції 1920-х рр. (С. Г. Водотика, Л. А. Савенок), рукописних фондів 
Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара 
про життя та діяльність представників відомої на Херсонщині родини Гош-
кевичів (О. Г. Сак), матеріалів Держархіву Херсонської області про пере-
біг соціально-господарських конфліктів між очільниками міської влади та 
громадою Херсона на межі XVIII–XIX ст. (Ю. О. Коник), а також трагічні 
обставини голоду 1946–1947 pp. на Херсонщині (Г. Б. Проценко).

Рубрика “Штрихи до портрета” привертає увагу читачів до постатей 
відомих херсонських благодійників (М. І. Спозито, П. І. Соколов), пред-
ставників творчої інтелігенції (M. Л. Скадовський, С. О. Сильванський, 
М. І. Гошкевич та М. М. Гошкевич), духовних осіб (архієпископ Іннокен-
тій (Борисов). Спільною рисою вміщених у рубриці публікацій стало ши-
роке використання унікальних документальних матеріалів з фондів Дер-
жавного архіву Херсонської області.

Нові перспективи комплектування Держархіву Херсонської області, 
опрацювання й використання його документів відображені в повідомлен-
нях рубрики “Нові надходження”. H. M. Кузовова презентувала короткий 
огляд фондів особового походження, які останнім часом було прийнято 
архівом на державне зберігання. Серед них –  родинний фонд великих 
херсонських землевласників, благодійників і громадських діячів Фальц-
Фейнів, особові фонди краєзнавців-аматорів і колекціонерів Є. В. Горнос-
таєва та М. А. Ємельянова, поетів М. І. Братана й М. О. Василенка, жур-
налістки А. Я. Сич та ін. Шляхи поглиблення співробітництва херсонських 
архівістів і представників мас-медіа накреслив A. П. Марущак. Він поді-
лився цінним досвідом популяризації архівної інформації через реалізацію 
на місцевому телебаченні творчого проекту “XX століття. Херсонський 
хронограф”.

В останній рубриці – “Видання і публікації” – вміщено ряд рецензій-
них оглядів останніх друкованих видань херсонських архівістів. Деякі з 
них, зокрема О. О. Коника на анотований перелік справ Держархіву Хер-
сонської області “Немцы Херсонщини” (2002) та Я. Ю. Голобородька на 
путівник по фондах цього архіву (2003), вже публікувалися на сторінках 
загальноукраїнської періодики6. Презентовані видання засвідчують солід-
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ні напрацювання співробітників архівних установ Херсонщини в науково-
видавничій сфері.

Помітну активізацію останнім часом науково-методичної та інфор-
маційної діяльності херсонських архівістів демонструє зміст вміщених у 
випуску додатків – “Бібліографія статей працівників Державного архіву 
Херсонської області у місцевій періодиці” за 2001–2005 pp. та “Хроніка 
архівного життя” за 2001–2006 рр.

Характеризуючи нове видання місцевих архвістів, слід відзначити 
й високий рівень його поліграфічного оформлення. Упорядники збірни-
ка плідно попрацювали над ілюструванням вміщених публікацій. Тексти 
більшості з них супроводжуються вдало підібраними фотографіями та 
факсимільними копіями архівних документів. Загалом, за якісними показ-
никами художнього виконання друковане видання архівістів Херсонщини 
не поступається солідним столичним часописам.

Високо оцінюючи перспективи подальшої співпраці місцевих архівіс-
тів з редколегією альманаху, варто вказати на окремі зауваження, які зна-
чною мірою стосуються змісту багатьох регіональних видань України. У 
збірнику вочевидь бракує статей теоретичного, концептуального характеру 
(чи не єдиний виняток – стаття К. Є. Новохатського). Більшість публікацій 
за формальними ознаками наближаються до документальних розповідей та 
оглядів документів. Наукову цінність публікацій архівних документів, що 
за обсягом складають майже третину збірника, певною мірою знижує не-
високий рівень археографічного опрацювання представлених документів 
(відсутність коментарів, невиправдані скорочення в тексті тощо). Уніфіка-
ції та стандартизації вимагає система бібліографічних посилань. Можливо, 
редколегії вартувало б приділити більше уваги формуванню кола авторів 
публікацій, розширивши його за рахунок співробітників наукових установ, 
навчальних закладів.

Загалом, вихід у світ чергового випуску альманаху “Константи” за-
свідчує значний творчий потенціал місцевих архівістів та краєзнавців. 
Дослідники історії Херсонщини отримали цінне та корисне історико-
краєзнавче видання, яке попри невеликий наклад (300 прим.), безперечно, 
матиме читацький попит як серед херсонців, так і серед мешканців інших 
регіонів України.

1 Константи: Альманах соціальних досліджень. – Херсон, 1996. – № 2(5): Ар-
хівній службі Херсонщини – 75 років. – 124 с.

2 Константи: Альманах соціальних досліджень. – Херсон, 1999. – № 2(11): 
Революція і Херсонщина. – 183 с.

3 Гуртовенко Т. “Константи” – архівістам // Студії з архівної справи та до-
кументознавства. – К., 1996. – Т. 1. – С. 156–158.

4 Архівознавство: Підручник / За загал. ред. Я. Калакури та І. Матяш. – 2-ге 
вид., випр. і доп. – 2002. – С. 346; Нариси історії архівної справи в Україні: Навч. 
посібник / За загал. ред. І. Б. Матяш та К. І. Климової. – К., 2002. – С. 579.

5 Новохатський К. Архів і особа: аспекти виміру // Архівознавство. Археогра-
фія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. – К., 1999. – Вип. 1. –С. 8–12.

6 Коник О. Нове видання до історії національних меншин в Україні // Архіви 
України. – 2003. – № 4–6. – С. 316–320; Голобородько Я. Від документа до епосу 
долі // Урядовий кур’єр. – 2005. – 5 лютого.
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Він уМіВ ЛЮбИТИ ЛЮДЕЙ
(Пам’яті бориса іваненка)

13 березня 2008 року завершилося земне 
життя чудової людини, знаного архі віста, іс-
торика, журналіста, заслуженого працівника 
культури України Бориса Васильовича Іва-
ненка. Ще зовсім недавно його жарти спо-
внювали опти мізмом оточуючих, і на його 
доброзичли ві ямби як найкращий подарунок 
до ювілеїв чекали архівісти.  Він умів люби-
ти людей…

Народився Борис Васильович Іванен-
ко 20 жовтня 1933 р. у м. Каневі в родині 
вчителів. Закінчивши 1956 р. історико-фі-
лософський факультет Київсь кого державного університету ім. Т. Г. Шев-
ченка, він тривалий час (1956–1966) працював у журналіс тиці (був членом 
Національної спілки журналістів України), перебував на партійній роботі 
(1966–1976, 1979–1989). Упродовж трьох років був біля керма Державного 
комітету УРСР з телебачення і радіомовлення (1976–1979), обирався де-
путатом Верховної ради УРСР Х–ХІ скликань. Понад півтора десятиліття 
Борис Васильович присвятив архівній справі. 1989 року його було при-
значено начальником Головного архівного управління при Раді Міністрів 
УРСР. Добре обі знаний з проблемами в галузі культури, він зробив ва-
гомий внесок у розвиток української архівістики. На початку 1990-х ро-
ків, у період складного реформування політичної та еконо мічної систем 
України, Б. В. Іва ненко, спираючись на ядро фахівців архівної служби 
України, зумів зберегти систему державних архівів, запобігти кадровим 
втратам, забезпечити стабільний розвиток галузі. Під його керівництвом 
провадилася робота з демократизації діяльності державних архівів, зокре-
ма здійснювалися розсекречення закритих раніше фондів, приймання на 
постійне зберігання документів колишніх МВС і КДБ УРСР. Борис Ва-
сильович очолював групу з розроблення першого в історії української ар-
хівної справи Закону України “Про Національний архівний фонд і ар хівні 
установи”. Приділяючи значну увагу піднесенню авторитету українських 
архівів, Борис Васильович брав участь у роботі міжнародних архівних 
форумів, сприяв розширенню контактів архівістів України з архівни-
ми службами іноземних держав. Він був одним з ініціаторів створення 
Українського науково-дослід ного інституту архівної справи та доку мен-
тознавства, а також Спілки ар  хівістів України, головою прав ління якої був 

IN MEMORIAM
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у 1999–2000 рр. У другій половині 1990-х років Борис Васильович очолю-
вав ЦДАГО України. 

Заслуги Б. В. Іваненка визнано на офіційному рівні – йому було при-
своєно звання заслуженого працівника культури України, він був відзна-
чений орденами Трудового Червоного Прапора, “Знак Пошани”, іншими 
державними нагородами.

Як справжній українець, залюблений у квітучі яблуневі сади малої 
батьківщини, калиновий цвіт і своїх щиросердних земляків, Борис Васи-
льович віддав багато зусиль діяльності товариства “Чернігівське земляцтво 
у Києві”, був одним із його засновників та виконавчим директором.

Борис Васильович Іваненко пішов від нас на 75-му році життя, спо-
внений планів і нереалізованих ідей. У вдячній пам’яті дуже багатьох лю-
дей він залишиться живою яскравою особистістю.
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Уляна Великопольська – аспірант історичного факультету Львівського 
національного університету ім. І. Франка.

Ольга Вовк – начальник відділу давніх актів Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ.

Геннадій Глазунов – завідувач сектора архіву Державної наукової 
сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук.

Олена Грибанова – кандидат історичних наук, начальник управління 
Архіву Президента Респуб ліки Казахстан.

Анатолій Кентій – провідний науковий співробітник Центрального 
дер жавного архіву громадських об’єднань України.

Ганна Кирилюк – провідний спеціаліст Центрального державного архі-
ву-музею літератури і мистецтва України.

Сергій Кулешов – доктор історичних наук, професор, завідувач від-
ділу Українського науково-дослідного інституту архівної справи та доку-
ментознавства.

Роберт Кусьнєж – доктор, науковий співробітник Інституту націо-
нальної пам’яті в Кракові.

Володимир Лозицький – кандидат історичних наук, директор Централь-
ного державного архіву громадських об’єднань України.

Ірина Мага – кандидат історичних наук, заступник директора Україн-
ського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

Олександр Музичко – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
України Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.

Макієнко Олексій – кандидат історичних наук, старший викладач ка-
федри історії України та методики викладання Херсонського державного 
університету. 

Георгій Папакін – доктор історичних наук, завідувач відділу Українського 
інституту національної пам’яті.

Олександр Петренко – кандидат історичних наук, головний охоронець 
фондів Державного архіву Вінницької області.
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Роман Сербин – професор історії; Монреаль, Канада.

Лідія Сухих – провідний науковий співробітник відділу давніх актів 
Центрального державного історичного архіву України, м. Київ.

Зауре Тлеубердіна – архівіст вищої категорії відділу особових фондів 
та іcторико-документальних колекцій Центрального державного архіву 
Республіки Казахстан.

Олександр Чорний – кандидат історичних наук, викладач кафедри 
історії України Кіровоградського державного педагогічного університету 
ім. Володимира Винниченка.
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