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ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

УДК (UDC) 94:[930.25+025.12](497.2)
ЯКІМОВА А. М.

ТВОРЧА СПАДЩИНА М.П. ДРАГОМАНОВА
         В АРХІВАХ ТА БІБЛІОТЕКАХ БОЛГАРІЇ

У статті йдеться про наукову і епістолярну спадщину відомого
мислителя, історика, етнографа та громадсько-політичного діяча Михайла
Драгоманова. Акцентовано увагу на болгарському періоді його життя (1889-
1895). Охарактеризовано збірки документів, матеріалів та епістолярію
М. Драгоманова у складі окремих фондів центрального і регіональних
державних архівів Болгарії, Наукового архіву БАН та історичного архіву
Національної бібліотеки імені святих Кирила і Мефодія. Зроблено висновок
про наявність у Болгарії великого комплексу різноманітних джерел про наукову
спадщину М. Драгоманова.

Ключові слова: архів, Болгарія, М. Драгоманов, епістолярій, наукова
спадщина, бібліотекa, І. Шишманов.

Відомий український громадсько-політичний діяч, мислитель і вчений
Михайло Петрович Драгоманов у 1889-1895 рр. очолював кафедру історії в
першому вищому закладі Болгарії - Вищій школі (з 1904 р. - Софійський
університет ім. Св. Климента Охридського). В Болгарії залишилася частина
його архіву, особиста бібліотека й інші документальні матеріали. Найбільше
документів зберігається у Науковому архіві Болгарської академії наук (НА БАН).
Це - 132 архівні одиниці. Вони є складовою частиною фонду відомого
болгарського вченого, професора Івана Димитрова Шишманова - зятя Михайла
Драгоманова, одруженого з його старшою дочкою Лідією Драгомановою.

У 1913 р. у зв’язку з публікацією своєї статті у журналі “Вестник
Европы” [1] І. Шишманов звернувся до редактора журналу Максима
Славінського з проханням зробити невеличке уточнення: “Людмила
Михайлівна просить додати на початку моєї статті, де йдеться про архів
Михайла Петровича - кілька слів. Доповніть, будь ласка, фразу: “Ця
обставина і заставила нас переглянути весь архів покійного” як треба:
“Ця обставина і заставила нас переглянути весь залишений нам у спадок і
який зберігається у нас в Софії (підкреслено І. Шишмановим - А. Я.) архів
покійного” [2, л. 64]. Таким чином після смерті М.Драгоманова його архів
успадкувала його старша донька та її чоловік.

Проблематичним залишається питання цiлiсностi архiву вченого.
Дiзнавшись про хворобу М. Драгоманова, у груднi 1891 р. М. Павлик написав
листа І. Шишманову, в якому порушив питання збереження архіву та
запропонував, щоб М.Драгоманов передав свій архів Женевській публічній
бібліотеці [3, л. 1].

 В останні роки життя Михайло Петрович працював над архівом і
видав листи Тургенєва, Герцена, Бакуніна, а право оприлюднити їх

___________________________________
Якімова Антоніна Миколаївна - виконавчий директор Спілки українських

організацій Болгарії “Мати Україна”.
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нiмецькою мовою надав Борису Мiнцесу - викладачу нiмецької мови у Вищiй
школi. М. Драгоманов писав про це в одному з листів до М. Павлика: “…але
ја  вже обiцьав се право Дру Мiнцесу, коледзі по В. Уч. в Софіјі, котриј се
зробив, звісно, ліпше, ніж Сокаль міг би, бо сам з Одесси, учився потім в
Германіі і робив під мојім догльадом і порадоју. Мiнцесу ж ја отдав право і
(на) переклад Бакунина листів…” [4, с. 230].

Після смерті М. Драгоманова його архів упорядковував М. Павлик і
частину документів забрав до Львова. Він опублікував своє листування з М.
Драгомановим та М. Драгоманова з І. Франком, М. Бучинським, Н.
Кобринською, Д. Танячкевичем, Т. Окуневським, редакторами газети
“Вперед” (1876-1878) та ін. У листі до К. Студинського від 06.01.1926 р. І.
Шишманов зауважив, що доля решти невикористаних матеріалів невідома,
хоча Людмила Драгоманова наполягала на їх поверненні. І. Шишманов
висловив надію, що архів не пропав у Львові, та просив інформувати про
його долю [5, л. 1]. У листі від 18.ХІІ.1926 р. К. Студинський повідомив І.
Шишманову, що у Львові знайшлося багато листiв М. Драгоманова, у
київському часопису “Україна” (1926, ч. 3, 4) надрукувані 2 статті К.
Студинського. Одну з цих статей надіслав І. Шишманову, 6 більших статей -
до Києва (редакції), а ще 2 готує до публікації. К. Студинський інформував І.
Шишманова і про те, що М. Возняк опрацьовує листування М. Драгоманова
з І. Франком, а академік М. Грушевський готує до друку великий збірник у
пам’ять Драгоманова [6, л. 5].

У фонді зберігається чернетка відповіді І. Шишманова на цей лист,
датована 28.І.1927 р. Висловивши вдячність за гарну звістку, І. Шишманов
запитував про те, “як і у кого знайшлись ці лісти”, ще раз звернув увагу на
те, що Людмила Драгоманова після смерті чоловіка передала майже все його
листування на певний час Михайлу Павлику і дозволила публікувати те, що
він вважатиме найціннішим. Після цього він повинен був повернути архів
до Софії. Родина Шишманових висловила здивування, що матеріали з архіву
М. Драгоманова публікуються без дозволу [7, л. 2]. У листі до К. Студинського
від 29.ХІІ.1928 р. Лідія Михайлівна знову порушила питання про листи її
батька, які М. Павлик вивіз до Львова для опрацювання, але так і не
повернув, хоча Людмила Драгоманова на цьому наполягала [4, с. 569-570].
Отже, листування зі К. Студинським підтверджує існування проблеми цілісності
архіва М.Драгоманова з моменту передачі його частини М.Павлику у Львів.

Епістолярій Лідії й Івана Шишманових показує, що вчені та видавці
виявляли постійний інтерес до архіву М. Драгоманова. Так, у 1924 р. Борис
Ніколаєвський запропонував І. Шишманову видати збірник матеріалів і
документів із архіву М. Драгоманова і висловився про можливість друку
російською мовою спогадів Лідії Михайлівни [8, л. 7-8]. У 1922-1923 рр. Л.
Шишманова самостійно опублікувала спогади про батька [9].

У 1947 р. співробітниця НА БАН Дарина Велева першою розпочала
опрацювання фонду І. Шишманова. Згодом вона зауважила, що багатий і
цікавий архів М. Драгоманова, який після його смерті залишився у
розпорядженні Шишманова, дав йому можливість використати й
опублікувати деякі документи з нього, наприклад, у статтях
“Конституционная записка графа П.П. Шувалова” та “К вопросу о роли
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графа П.П.  Шувалова в  конституционном движении
80-х годов” [10, с. 92]. Крім того, вона зазначила, що у фонді є також
проекти інших робіт І.Шишманова, зокрема, “Дейността на М.П.
Драгоманов в България”, про роль М. Драгоманова у журналі “Вольное
слово” та iн. Зберігся рукопис статті І. Шишманова “Драгоманів та ідея
слов’янського братства”, опублікованої українською мовою у празькому
журналі “Slavia” (1925/1926, кн. 1, с. 320) [11, л. 1].

І. Шишманов не тільки сам працював над архівом М. Драгоманова,
але і залучав до цього болгарських учених. У 1915 р. з архівом
М. Драгоманова працював Георгі Бакалов [12, л. 2]. У 1930 р. він опублікував
статтю, в якій висвітлив і деякі питання перебування М. Драгоманова в
Болгарії [13]. На початку 1930-х років з архівом працював відомий
болгарський науковець Міхаіл Арнаудов [14], Л. Шишманова-Драгоманова
надавала матеріали з архіву батька французькому вченому Леону Ламушу
для написання статті про М. Драгоманова [15].

Тривалий час велися переговори про можливість придбання архіву
М. Драгоманова різними організаціями: Посольством УНР в Швейцарії
(1919), Науковим товариством ім. Шевченка у Львові (1928), Українською
бібліотекою імені С. Петлюри в Парижі (1929), Музеєм визвольної боротьби
України в Празі (1930-1932), але вони були безрезультатними. Лише у 1932
р. частину архіву було викуплено Українським Науковим Інститутом у
Варшаві, а 1938 р. видано “Листування Київської Старої Громади з
М. Драгомановим (1870-1895 рр.)”.

У 1930 р. Лідія Михайлівна вирішила подарувати архів батька і чоловiка
(раптово помер у 1928 р.) Болгарській академії наук. Він зберігався в
Софійському університеті. У 1944 р. у зв’язку з бомбардуванням Софії архів
вивезли за межі міста, а наступного року повернули до столиці, а 1946 р.
передали БАН. З 1947 р. новоутворений фонд І. Шишманова зберігався в
Архівному відділі БАН. З метою пришвидшення доступу до нього науковців
розпочалося його тимчасове опрацювання. У 1949 р. була заведена “Справа
Ф. № 11. Іван Дімітров Шишманов (1862-1928)”. У 1956-1959 рр. були
здійснені опис та систематизація архіву (фонду) [16]. У 1950-х роках за
матеріалами фонду І. Шиманова побачили світ роботи болгарських
дослідників Д. Велевої, П. Атанасова, Г. Дімова.

У 1954 р. з архіву М. Драгоманова були виокремлені матеріали
О. Герцена й Н. Огарьова (6 папок) і подаровані Академії наук СРСР.
У Науковому архіві БАН зберігаються копії цих матеріалів [17].

У 1957 р. наступна частина документів М. Драгоманова (181 архівна
одиниця) була подарована АН СРСР. Більшість з них представляла друковані
матеріали, тому їх передали Бібліотеці ім. Леніна у Москві. У НА БАН
залишилися копії переданих документів на мікроплівці [18]. Серед них -
по-перше, кілька рукописів наукових праць М. Драгоманова, зокрема його
лекції з нової історії (1890-1891 рр.), нотатки з історії Англії і Запорозької
України, начерк статті про нові обмеження щодо російських студентів,
матеріали з підготовки до публікації листів К. Кавеліна й І. Тургенєва до
О. Герцена (із вступною статтею і коментарями М. Драгоманова), по-друге,
рукопис спогадів М. Драгоманова про І. Тургенєва, брошури М. Драгоманова,
присвячені українській літературі, історії України і політології, багато газетних
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матеріалів українською, російською, польською, італійською, французькою,
німецькою й англійською мовами.

Комплекс біографічних матеріалів представлений коротенькою
біографією М. Драгоманова, яка стосується його навчання, викладацької
діяльності, сімейного стану, й охоплює період до 1892 р. До цієї групи належать
також  спогади студентів Іл. Дімітрова і Г. Ценова про вченого, некрологи та
співчуття з приводу смерті М. Драгоманова.

Епістолярій М. Драгоманова представлений листуванням з
О.О. Герценом (сином О.І. Герцена), що охоплює період 1888-1894 рр.,
листами від різних осіб та родинним листуванням (з дітьми Лідією, Арiадною,
Свiтозаром, братом Олександром та матір’ю Єлисаветою Драгомановою).

У 1960-х роках робилася спроба передати документи М. Драгоманова,
що зберігалися у фонді І. Шишманова, АН УРСР, але були запропоновані
лише копії тих документів, яких не було в СРСР.

Записи у Книзі надходжень й інвентарний опис збірки V в НА БАН
свідчать, що у 1955 р. були виготовлені копії документів, що стосувалися І.
Франка (46 кадрів), та подаровані АН УРСР [19]. У 1956 р. були зроблені
копії листів М. Павлика до родини Драгоманових, проте не вказувалося,
кому вони призначалися [20]. Наприкінці 1961 р. була виготовлена копія
софійського щоденника М. Драгоманова для українського вченого І.
Романченка [21]. Інших відомостей про передачу документів М. Драгоманова
з фонду І.Шишманова в Україну в НА БАН немає.

У 1960-х роках у складі фонду І. Шишманова відбулися певні зміни.
У 1962 р. Державний центральний історичний архів повернув НА БАН
зошит-щоденник Людмили Драгоманової за 1889-1897 рр., який 1955 р.
помилково був переданий разом з матеріалами з фонду В. Велчева.  У грудні
1962 р. були виокремлені у самостійний фонд матеріали Дімітра Матова -
колеги М. Драгоманова у Вищій школі, які надійшли до НА БАН як частина
фонду І. Шишманова. У 1965 р. фонд І. Шишманова поповнився останньою
архівною одиницею - записною книжкою Людмили Драгоманової про
грошові витрати родини й інші нотатки, датовані 1870 р. [22].

Документи і матеріали М.Драгоманова у фонді І.Шишманова
продовжували цікавити українських і болгарських учених. У 1991 р.
Ю.Хорунжий опублікував невідомі поезії М.Драгоманова [23], 2012 р. -
А.Якімова - листування Олександра Шульгина з Лідією й Іваном
Шишмановими (1922-1932 рр.) щодо придбання архіву М.Драгоманова
різними українськими інституціями [24].

В інших фондах НА БАН також є матеріали, що стосуються
М. Драгоманова та його перебування в Софії. Так, у фондi “Д-р К.Кръстев”
є записка М. Драгоманова, в якій повідомляється, що вчений посилає д-ру
К. Кристеву коректури (із зауваженнями) своєї статті, яка друкувалася в
болгарському журналі “Мисъл” [25, л. 1].

У фонді “Мих. Арнаудов” зберігаються спогади І. Шишманова про
знайомство з М. Драгомановим [26, л. 108-109], матеріали із вшанування
пам’яті М. Драгоманова (освячення пам’ятника вченому) у 1932 р. [27], листи
й поштові картки від Івана Романченка (1956-1974) у зв’язку з його
дослідженням життєвого і творчого шляху М. Драгоманова [28].
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У фонді “Атанас Т.Илиев” зберігається коротенька біографія
М. Драгоманова, написана І. Шишмановим [29] та лист А. Стоiлова від
24.ХІІ.1924 р. до Ат. Ілiева, в якому йшлося про отримання від І. Шишманова
портретів Т. Живкова й М. Драгоманова, видання спогадів Ат. Ілiева -
редактора першого болгарського наукового журналу “Сборник за народни
умотворения, наука и книжнина”. М. Драгоманов допомагав в організації
та виданні цього журналу [30, л. 21-22].

У фонді “Йордан Иванов” зберігається запрошення, адресоване проф.
Й. Іванову - учню М. Драгоманова, взяти участь у відзначенні 25 роковин з
дня смерті українського вченого. Повідомлялося, що 22 травня 1927 р. на
могилі М. Драгоманова буде встановлено “скромний пам’ятник”, а група
колишніх учнів і слухачів домовилася долучитися до цієї події [31, л.1 1].

У фонді “Проф. д-р Георги Димов” матеріали про М. Драгоманова
зустрічаються у зв’язку з дослідженням життєвого і творчого шляху
І. Шишманова [32].

Документи про перебування М. Драгоманова в Софії знаходяться і в
інших болгарських архівах. Так, епістолярій М. Драгоманова зберігається у
Болгарському історичному архіві Національної бібліотеки імені святих Кирила
і Мефодія. У фонді №  178 “Димитър Христов Ризов” є листування українського
вченого з болгарським політиком і публіцистом Д. Рiзовим (1886-1887 рр.)
[33]. Листування (всього 8 листів) велося російською мовою. У 2005 р. листи
М. Драгоманова до Д. Рiзова болгарською мовою були опубліковані в Софії
[34]. У фонді № 320 “Георги Живков” знаходиться кореспонденція (6 листів)
М. Драгоманова з Міністерством народної освіти Болгарії щодо професійної
діяльності вченого у 1889-1893 рр. в Софії [35, л.13-21].

У Софійському державному архіві у фонді Софійського університету
імені Климента Охридського (книги протоколів засідань вищої педагогічної
ради Вищої школи) є багато свідчень про професорсько-викладацьку
діяльність М. Драгоманова [36].

У Центральному державному архіві у фонді українського скульптора
професора Михайла Паращука знаходяться документи щодо вшанування
пам’яті М. Драгоманова українською еміграцією в Болгарії та болгарською
громадськістю [37]. У фонді болгарського літературознавця, перекладача й
україніста Петко Атанасова є матеріали та студії про  М. Драгоманова [38].

Багато праць М. Драгоманова зберігається у болгарських  бібліотеках
та галузевих архівах. Найбільшу увагу привертає Університетська бібліотека
імені Климента Охридського, в якій знаходиться викуплена Софійським
університетом особиста бібліотека вченого. Там же знаходиться найбільша
в Болгарії збірка видань творів М. Драгоманова з 1869 до 1915 рр.
(всього - 24). У 1985 р. в Університетській бібліотеці був створений відділ
стародруків, рідкісних і цінних видань, який у 1989 р. розпочав роботу із
збирання особистої бібліотеки М. Драгоманова, розпорошеної по фондах
Університетської бібліотеки. Була створена відповідна робоча картотека.
За інвентарною книгою знайдено 825 назв друкованої продукції, з яких
586 розшукано за каталогами.

За згодою Міністерства народної освіти бібліотека М. Драгоманова була
викуплена за 10 тис. левів. У липні 1899 р. Людмила Драгоманова з дочкою
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Аріадною передали її (4350 томів) Стояну Аргірову, який представляв
бібліотечну раду Університетської бібліотеки. Після інвентаризації та
каталогізації вона стала складовою бібліотечного фонду [39]. Матеріалами
бібліотеки при написанні своїх творів про М. Драгоманова скористалися як
болгарські [40], так і українські науковці [41].

У відділі стародруків, рідкісних і цінних видань зберігається декілька
раритетних видань з особистої бібліотеки М. Драгоманова: три видання
“Киевлянина” М. Максимовича (1840, 1841, 1850), “L’UOMO PREISTORICO.
Osservazioni critiche” Marcellino Venturoli (1872) з автографом М. Драгоманова
та “The English and Scottish Popular Ballads” Francis James Child з художньо
виконаним дарчим написом “1864-1894. Першому украінському фольклорісту
Михайлу Петровичу Драгоманову від рідного Гадяча”.

У Національній бібліотеці імені святих Кирила і Мефодiя зберігаються
4 оригінальні твори М. Драгоманова, видані у 1875, 1876 та 1881 рр.,
фольклорні дослідження вченого, опубліковані на сторінках болгарського
етнографічного збірника “Сборник за народни умотворения, наука и
книжнина” у 1889-1894 рр., статтi М. Драгоманова у болгарських газетах і
журналах, листування І.Франка з М. Драгомановим.

Фольклорні праці українського вченого у згаданому вище етнографічному
збірнику й окремі відбитки цих праць, листування з М. Павликом зберігаються
у Центральній бібліотеці БАН. Окремі відбитки фольклорних праць
М. Драгоманова знаходяться у бібліотеці Етнологічного інституту з Етнографічним
музеєм БАН та в Інституті літератури БАН.

У Пловдивській регіональній народній бібліотеці ім. Івана Вазова
зберігається 9 оригінальних творів М. Драгоманова, з яких лише один був
виданий у Києві (“Малорусскія народныя преданія и разсказы”, 1876),
 решта - в Женеві у 1876-1884 рр.

Деякі праці М. Драгоманова зберігаються в окремих фондах у болгарських
архівах. Так, у фонді І. Шишманова в НА БАН знаходяться такі видання вченого:
“Забележки върху славянските религиозно-етически легенди. ІІ.
Дуалистическото миротворение от М. Драгоманов” (София, 1893),
“Евангельська віра в Старій Англії” (Женева, 1893), “Віра в громадські справи”
(Коломия, 1892) [42], екземпляр “Громади” (№ 4, 1879) зі статтею М.
Драгоманова про Т. Шевченка (екземпляр належав дружині вченого, про що
свідчить напис на обкладинці “Людмила Драгоманова” [43], поема “Марія”
Т.Г .Шевченка з переднім словом і примітками М. Драгоманова, перекладена
на французьку мову Лідією Драгомановою [44], збірка поезій Т.Г. Шевченка,
заборонених в Росії, видана М. Драгомановим у Женеві у 1890 р. [45].

У фонді проф. Михайла Паращука в Центральному державному архіві
зберігається праця М. Драгоманова “Вольный Союз - Вiльна Спiлка”, 1884
[46]. Інтерес до літературної діяльності М. Драгоманова виявляв Любен
Каравелов. В його бібліотеці є перший том “Історичні пісні українського
народу” М.Драгоманова [47, с.49].

В особистій бібліотеці академіка М. Арнаудова, яку вчений подарував
Регіональній бібліотеці ім. Любена Каравелова в м. Русе, знаходиться частина
праці М. Драгоманова “Старите харти за свободата”, надрукована в
журналі “Български преглед” [48].



11  СУМСЬКА СТАРОВИНА 2014 №XLV

Отже, в болгарських архівах зберігається багато документів і матеріалів
про різноманітну діяльність Михайла Петровича Драгоманова в Болгарії.
Частину з них складає його епістолярна спадщина. Науковий доробок ученого
розпорошений по багатьох бібліотеках та архівах Болгарії. Він охоплює
київський, женевський та софійський періоди творчої діяльності М.
Драгоманова. Найбільш цінні, на наш погляд, документи і матеріали про М.
Драгоманова знаходяться у фонді Івана Шишманова Наукового архіву
Болгарської академії наук.

____________________________________

1. Шишманов И.Д. Конституционная записка графа П.П. Шувалова: (к истории
русского освободительного движения в 80-х гг. ХІХ столетия) / И.Д. Шишманов // Вестник
Европы. - СПб., 1913. - Кн. 8. -  С. 136-166.

2. Научен архив на Българска Академия на науките (НА БАН), ф. 11К, оп. 1, а.е. 461.
3. НА БАН, ф. 11К, оп. 3, а.е. 1147.
4. Михайло Драгоманов: Документи і матеріали 1841-1994 / Упоряд. Г. Болотова, І.

Бутич, Н. Грабова, О. Купчинський, Д. Пельц, Г. Сорока; Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Наукове товариство ім. Шевченка;
Національний музей літератури України; Центральний державний історичний архів України,
м. Львів. - Львів, 2001. - 732 с.

5. НА БАН, ф. 11К, оп. 3, а.е. 1461.
6. НА БАН, ф. 11К, оп. 2, а.е. 585.
7. НА БАН, ф. 11К, оп. 3, а.е. 1461.
8. НА БАН, ф. 11, оп. 3, а.е. 1102.
9. Драгоманова-Шишманова Л. Зі споминів про М.Драгоманова / Л.Драгоманова-

Шишманова // Нова Україна. - Прага, 1922. - №  13/15. - С. 35-44; 1923. - № 6. - С. 70-80.
10. Велева Д. Архивът на проф. Шишманов // Известия на Архивния інститут. - София,

1959. - Кн. 2. - С. 77-123.
11. НА БАН, ф. 11, оп. 1, а.е. 466.
12. НА БАН, ф. 11, оп. 3, а.е. 76.
13. Бакалов Г. Русская революционная эмиграция среди болгар / Г.Бакалов // КиС. - М.,

1930. - № 2 (63). - С. 114-137; № 3 (64). - С. 105-120; № 4 (65). - С. 112-145; № 5 (66). - С. 109-147.
14. Арнаудов М. Проф. Михаил Петрович Драгоманов: живот, идеи, значение за

българския фолклор: (реч, държана на 30 октомври 1932 г. По случай освещавание паметника
на Драгоманов в София) / М. Арнаудов // Годишник на Софийския университет: историко-
филологически факултет. - София, 1933. - Т. 29.- Кн. 5. - С. 5-37.

15. Colonel Leon Lamouche. Michel Dragomanov (1841-1895). - Sofia, 1932. - 12  р.
16. Якімова А. Історія фонду І.Д. Шишманова про архів М.П. Драгоманова С. 63-75 //

Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. - Кам’янець-Подiльський, 2013. -
Вип. 2. - С. 63-75.

17. НА БАН, сб. V, а.е. 327.
18. НА БАН, сб. V, а.е. 603.
19. НА БАН, сб. V, а.е. 331.
20. НА БАН, сб. V, а.е. 342.
21. НА БАН, сб. V, а.е. 438.
22.НА БАН, ф. 11К, оп. 5, а.е. 948.
23. Невiдомi поезiї М. Драгоманова / Упоряд. Ю. Хорунжий // Дніпро. - К., 1991.- №  11/

12. - С. 125-129.
24. Якімова А.М. Листування Олександра Шульгина з родиною Шишманових у 1922-

1932 роках (за матеріалами Наукового архіву Болгарської академії наук) / А.М. Якімова //
Сумський історико-архівний журнал. - 2012. - № ХVІ-ХVІІ. - С. 45-64.

25. НА БАН, ф. 47К, оп. 1, а.е. 252.
26. НА БАН, ф. 58К, оп. 1, а.е. 1236.
27. НА БАН, ф. 58К, оп. 1, а.е. 149-150.
28. НА БАН, ф. 58К, оп. 1, а.е. 1085.
29. НА БАН, ф. 46К, а.е. 106.
30. НА БАН, ф. 46К, а.е. 227.



12 СУМСЬКА СТАРОВИНА 2014 №XLV

31. НА БАН, ф. 52К, оп. 2, а.е. 178.
32. НА БАН, ф. 238К, оп. 1, а.е. 163-171.
33. Национална библиотека  “Св. Св. Кирил и Методий” - Български исторически

архив (НБКМ-БИА), ф. 178, а.е. 7110-7119.
34. Драгоманов Михайло. Духовност и свобода: Избрани статии, дневник и писма на

учения / М. Драгоманов; състав. и прев. [от рус.] Пенка Кънева. - София: Полис, 2005.- 159 с.
35. НБКМ-БИА, ф. 320, а.е. 32, л. 13-21.
36. Държавен архив - София, ф. 994К, оп. 2, а.е. 1-5.
37. Централен държавен архив (ЦДА), ф. 1717К, оп. 1-2.
38. ЦДА, ф. 1710К, оп. 1.
39. Университетска библиотека, инв. дневник № 111б, 264-321 и 384-387.
40. Ангелова А. Италиански издания в библиотеката на проф. Михаил Драгоманов /

А. Ангелова // Драгоманівські студії. Матеріали Шостої та Сьомої міжнародних наукових
конференцій / Відп. за вип. А. Якімова. - София: Бетапринт - Петрови и Сие, 2013. - С. 133-137.

41. Якімова А. До історії бібліотеки М.П. Драгоманова в Софії // Мова і культура. - К.,
2011. - Вип. 14. - Т. VІІІ (154). - С. 37-39.

42. НА БАН, ф. 11К, оп. 5, а.е. 824-826.
43. НА БАН, ф. 11К, оп. 5, а.е. 936.
44. НА БАН, ф. 11К, оп. 5, а.е. 937.
45. НА БАН, ф. 11К, оп. 5, а.е. 938.
46.ЦДА, ф. 1717К, оп. 2, а.е. 457.
47. Атанасов П. Из историята на българо-украинските културни отношения. Приносът

на Михаил П. Драгоманов / П. Атанасов // Известия на института за литература БАН. -
София, 1969. - Кн. ХХ. - С. 47-83.

48. Драгоманов  М. Старите харти за свободата // Български преглед. - София, 1894. -
[Февр.]. - С. 59-73.

Якимова Антонина. ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ М.П. ДРАГОМАНОВА В
АРХИВАХ И БИБЛИОТЕКАХ БОЛГАРИИ

В статье речь идет о научном и эпистолярном наследии известного мыслителя,
историка, этнографа и общественно-политического деятеля Михаила Драгоманова.
Акцентировано внимание на болгарском периоде его жизни (1889-1895).
Охарактеризованы собрания документов, материалов и эпистолярия М. Драгоманова в
составе отдельных фондов центрального и региональных государственных архивов
Болгарии, Научного архива БАН и исторического архива Национальной библиотеки
имени святых Кирилла и Мефодия. Сделано вывод о наличии в Болгарии большого
комплекса разнообразных источников о научном наследии М. Драгоманова.

Ключевые слова: архив, Болгария, М. Драгоманов, научное наследие, библиотекa,
И. Шишманов, эпистолярий.

Iakimova Antonina. THE ARTISTIC HERITAGE OF M.P. DRAGOMANOV IN
ARCHIVES AND LIBRARIES IN BULGARIA

The article focuses on the scientific and epistolary heritage of the famous philosopher,
historian, ethnographer and public figure Mykhailo Dragomanov. The attention is focused on
the Bulgarian period of his life (1889-1895). Characterized by a collection of documents,
materials and epistolary Drahomanov composed of separate funds of the central and regional
state archives in Bulgaria, Bulgarian Academy of Sciences and the Scientific Archive Historical
Archive of the National Library of Saints Cyril and Methodius. Concluded that there was a
large complex in Bulgaria variety of sources of scientific heritage of Drahomanov.

Key words: archive, Bulgaria, Drahomanov, scientific heritage, library, I.Shishmanov,
epistolary.
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

УДК (UDC) 929.522.1
ЛОБКО Н.В., ЛОБКО К.А.

ВІЛЬШАНСЬКА ГІЛКА РОДУ ЛИНТВАРЬОВИХ

У розвідці на значній джерельній базі здійснена реконструкція історії
однієї з гілок відомого на Сумщині роду Линтварьових, одним з представників
якого був лікар, патологоанатом, один із учнів І.П. Павлова Іван Іванович
Линтварьов.

Ключові слова: генеалогія, родовід, гілка роду, предки, нащадки,
І.І. Линтварьов.

Українська земля є Батьківщиною багатьох визначних учених і
культурних діячів, які зробили неоціненний внесок у розвиток світової науки
й культури. Серед них багато й українських медиків, які стояли біля витоків
формування наукових основ медичної науки та  поповнили золотий фонд
не лише української, а й світової медицини як засновники наукових
напрямків. Вони зробили немало відкриттів та винаходів, що увійшли в
скарбницю світової медицини. Деякі з цих відкриттів високо оцінено світовою
лікарською громадськістю, а імена цих лікарів потрапили свого часу в історію
медицини, проте асоціювалися з російською, австрійською, польською або
радянською медициною, їх українське походження чи місце праці
замовчувалося або не бралося до уваги.

До цього кола лікарів належить і уродженець Сумщини Іван Іванович
Линтварьов. На сьогодні недостатньо висвітлені життєвий шлях і наукова
діяльність вченого. Не дослідженою є й тема його родоводу.

Іван Іванович Линтварьов був відомим лікарем в Російській імперії на
початку ХХ ст. Проте в Україні його діяльність є маловідомою. Так у довіднику
“Сумщина в іменах” є стисла інформація про нього [1, c. 260-261]. Діяльність
І.І. Линтварьова як лікаря висвітлюють в своїх публікаціях І.А. Нуштаєв та
Н.С. Солун [2; 3, с. 92-93].  Дослідженням родоводу Линтварьових займався
сумський архівіст О.М. Козлов [4]. Але в його розвідках про цей рід немає
відомостей про ту гілку Линтварьових, представником якої був Іван Іванович.

Нами був реконструйований родовід І.І. Линтварьова. Головними
джерелами при дослідженні історії роду Линтварьових були такі
документальні джерела: церковні метричні книги, сповідні відомості та
списки харківських дворян.

Метричні книги - це книги для записів відомостей про народження,
одруження та смерть людини. Вони заповнювалися тим священиком, який
хрестив, вінчав, відспівував прихожан своєї парафії. Метричні книги почали
вестися при церквах не раніше 1722 р. Складалися вони з трьох частин і
містили такі відомості: 1) про народження – дата народження і хрещення,
___________________________________

Лобко Наталія Вікторівна - кандидат історичних наук, доцент кафедри
теорії та історії держави і права Сумського державного  університету

Лобко Костянстин Андрійович - магістрант Сумського державного
університету
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ім’я та прізвище, місце проживання, віросповідання батьків, також хрещених
батьків, законність та незаконність народження; 2) про одруження - ім’я,
прізвище, місце проживання, віросповідання нареченого та нареченої, в
якому віці одружуються, дата вінчання, прізвища та імена свідків; 3) про смерть
- ім’я, прізвище, місце проживання, вік померлого, дата і причина смерті.

У Державному архіві Харківської області (ДАХО) та Державному архіві
Сумської області (ДАСО) були вивчені метричні книги церков Всіх Святих в
с. Мала Чернеччина, Іоана Богослова в с. Велика Чернеччина та
Преображенського собору в м. Суми. Саме в цих церквах хрестили, вінчали
і відспівували представники роду Івана Івановича Линтварьова. Іншим
важливим джерелом для реконструкції родинного дерева
І.І. Линтварьова були сповідні відомості церви Всіх Святих с. Мала
Чернеччина за 1805 р. та 1825 р. та Покровської церкви м. Суми за 1890 р.

Сповідні відомості (сповідальні книги, сповідні реєстри, сповідні
розписи, духовні розписи, “исповедные экстракты”) - це щорічні поіменні
реєстри парафіян церкви, які сповідалися у священика. Вони являли собою
перелік цілих родин (від старого до новонародженого), що були згруповані
за становою приналежністю. За їх допомогою можна дізнатися про склад
родини та ім’я, по батькові та прізвище (якщо воно було вказане), вік кожного
її члена та внутрішньо-сімейні відносини. Додаткова інформація була
отримана при аналізі списків спадкових дворян Харківської губернії.

Отже, системне використання джерельної бази, яку склали архівні
матеріали та опубліковані джерела, дало можливість дослідити родовід
І.І. Линтварьова.

Про поміщиків Линтварьових стало відомо після того, як у їх садибі  в
слободі Лука Сумського повіту влітку 1888 і 1889 рр. разом з родиною жив
Антон Павлович Чехов. Тут він лікував хворих, зустрічався з численними
друзями та знайомими. Звідси він вирушав подорожувати по Україні.
Природа, люди, з якими він зустрічався, надихнули його на створення цілої
низки творів, і справжніми літературними знахідками називають його листи
звідси (65 з них опубліковані). У цих листах, а пізніше у своїх спогадах він і
його родичі описували родину Линтваревих [6]. Саме завдяки А.П. Чехову
стало відомо, що дві доньки господарки садиби - Зінаїда Михайлівна і Олена
Михайлівна Линтварьови - були одними з перших жінок-лікарів в Російській
імперії [7, с. 258].

Але рід Линтварьових прославив ще один його представник. Це Іван
Іванович Линтварьов - відомий патологоанатом, один із славних учнів
І.П. Павлова. Народився він 8 березня 1868 р. в хуторі Вільшанка - родовому
маєтку іншої гілки роду Линтварьових. Його батьком був губернський
секретар Іван Іванович Линтварьов [8]. У той час, коли А.П. Чехов гостював
на Луці, він навчався на медичному факультеті Київського університету. Зі
спогадів Ксенії Георгіївни Линтварьової-Ткаль, онуки господині Лучанської
садиби, стало відомо, що “були Линтварьови Лучанські та Линтварьови
Вільшанські; Вільшанка - їх маєток - було неподалік” [5, с. 6]. Інформацію
про представників цієї гілки роду можна знайти і в “Родословной книге
Харьковской губернии 1848 р.” [9].

Історія вільшанських Линтварьових була поза увагою дослідників. Наше
дослідження є першою спробою заповнити цю прогалину. Родовід
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вільшанських Линтварьових було реконструйовано на підставі документів,
які зберігаються в фондах державних архівів Харківської та Сумської областей.

Аналізуючи архівні документи було з’ясовано, що представники
великого роду Линтварьових жили в таких населених пунктах Сумського
повіту Харківської губернії - в слободі Лука, хуторах Новоселеця, Пушкарному
Яру, Житейському і Вільшанці [10]. На хуторі Вільшанці (іноді зустрічається
село Вільшанка) жили спадкоємці Степана Гнатовича Линтварьова, прадіда
майбутнього лікаря Івана Івановича.

Перші відомості про Степана Гнатовича - родоначальника однієї з
гілок роду Линтварьових, які проживали на хуторі Вільшанці - були
отримані з сповідної відомості знищеного чоловічого монастиря церкви
Всіх Святих в с. Мала Чернеччина за 1805 р., в якій було записано: “Вдов
купец Стефан Игнатьевич Линтварев - 86 год. Сын его Иван губернский
секретарь - 26 лет.” [11]. Можна припустити дві версії про те, як землі
хутора Вільшанки стали власністю роду Линтварьових. Перша, ці землі були
подаровані родоначальнику роду за службу, адже не виключено, що він був
козаком і в період заселення Лівобережної України після Визвольної війни
українського народу під керівництвом Богдана Хмельницького за військову
службу отримав ці землі. Підтвердженням цієї версії може бути документ,
знайдений в архіві Харківської області “О записи в родословную книгу детей
помещика Линтварева. 1844 г.” У ньому записано “...колежский
регистратор Прокофий Линтварев, доказавший дворянское свое
происхождение от предка его сотника Андрея Марченка” [9].

Отже, вірогідно, що саме Андрій Марченко поклав початок роду
Линтварьових. Його спадкоємців стали називати Линтварьовими можливо
від назви населеного пункту, де вони жили. Так, в метричних книгах церкви
Всіх Святих с. Мала Чернеччина хутір Вільшанка іноді записують як хутір
Линтварьових. Наприклад, в метричній книзі церкви Всіх Святих
с. М.Чернеччина за 1803 р. є запис про те, що “хутора Линтварева помещик
коллежский регистратор Иван Степанович Линтварев” крестил
Анастасию, дочку священика Іоанно-Богословской церкви с. В.Чернеччина
Григорія Васильовича Білогорського.

В метричних книгах церкви Всіх Святих за 1809, 1810 і 1813 рр. не
зустрічається хутір Вільшанка, а в метричних записах вказується “хутір
Линтварьових” або як в метричній книзі за 1816 р. в запису про народження
Миколи Івановича Линтварьових зазначено: “хутор помещика губернского
секретаря Ивана Степановича Линтварева”. І тільки в метричній книзі за
1817 р. вперше в записах священика зустрічається хутір Вільшанка, який був
власністю губернського секретаря Івана Степановича Линтварьових, а
пізніше - його спадкоємців [12].

Згідно з іншою версією, можна припустити, що родоначальник роду
Линтварьових, займаючись торгівлею, накопичив достатньо грошей для
того, щоб купити землю разом з працюючими на ній селянами. Так, у
метричній книзі церкви Всіх Святих с. М.Чернеччина за 1803 р. записано:
“хутора купца Стефана Линтварева у подданного крестьянина”, а далі
вказується ім’я цього селянина і хто у нього народився або помер.

Отже, можна припустити, що Степан Гнатович Линтварьов купив хутір
Вільшанку і тому тривалий час цей хутір називався його ім’ям. Ймовірно,
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пам’ять про це передавалася з покоління до покоління. Так, в метричні записи
Преображенської церкви м. Суми за 1907 р. про смерть вдови губернського
секретаря дворянки Єлизавети Олександрівни Линтварьової в графі “Кто
совершал погребение и где погребены” записано: “погребена в имении ее
Линтваревка, он же Ольшанки хутор” [13].

Слід зазначити, що представники роду Линтварьових, які проживали
на хуторі Вільшанка, підтримували відносини з Линтварьовими, котрі
проживали в слободі Лука. Так, Павло Михайлович Линтварьов, “слободы
Луки надворный советник” був хрещеним батьком Костянтина - сина Івана
Івановича [14], а Василь Михайлович Линтварьов - свідком на весіллі дочки
Івана Івановича - Надії [15]. Це дає можливість припустити, що
Вільшанські та Лучанські Линтварьови були родичами, а не людьми з
однаковим прізвищем. Для підтвердження цього припущення потрібно
більш ретельно досліджувати фонди Харківського архіву і, безумовно,
фонди Сенату (Департаменту герольдії) в Центральному державному
історичному архіві в Санкт-Петербурзі.

Як вже зазначалося, представники великого роду Линтварьових жили
в таких населених пунктах Сумського повіту Харківської губернії - в слободі
Лука, хуторах Новоселиця, Пушкарному Яру, Житейському і Вільшанці. На
хуторі Вільшанка (іноді зустрічається село Вільшанка) мешкали спадкоємці
Степана Гнатовича Линтварьова.

Згідно із сповідною відомістю за 1805 р. Всесвятської церкви села Мала
Чернеччина Степан Гнатович народився приблизно у 1719 р. У нього був
єдиний спадкоємець Іван, якому на той час (1805 р.) було 26 років, він був
ще неодружений і перебував на державній службі в чині губернського
секретаря [11]. Одружився Іван Степанович приблизно у 1815 р, так як перша
дитина, син Микола, народився 4 травня 1816 р. Від шлюбу з Єлизаветою
Гаврилівною (народилася прибл. у 1797 р.) народилося 8 дітей: три дочки і
п’ять синів. У п’ятирічному віці помер від кору Степан. Через те, що не
збереглися всі метричні книги церков сіл Велика і Мала Чернеччина,
прихожанами яких були Степан Гнатович і його спадкоємці, немає
можливості дізнатися про долю Марії та Олександри. Можна тільки
припустити, що вони вийшли заміж і покинули свій родовий маєток. Так,
наприклад, це зробила Надія Іванівна, яка в 1860 р. вийшла заміж за “Курской
губернии Грайворонского уезда слободы Ракитной губернского секретаря
Никитина Григория Владимировича” [15].

Через відсутність книг за 1826-1828 рр. неможливо також з’ясувати
точну дату народження Івана, Олександра і Петра. Приблизні дати
народження Марії, Надії, Олександри та Івана були встановлені за допомогою
сповідного розпису за 1825 р., в якому в розділі “Статские и их домашние”
записано: “Помещик губернский секретарь Иван Степанович Линтварев -
46 лет, жена его Елизавета Гавриловна, оба первым браком, - 28 лет. Дети
их: Николай - 9 лет, Мария - 8 лет, Надежда - 5 лет, Александра - 4 года,
Иван - 2 года” [16].

Петро записаний в списках дворян Харківської губернії Сумського
повіту за 1845 р. серед дітей “титулярной советницы Елизаветы, по первому
браку Линтваревой, а по второму - Пивоварова” - “сыновья от первого
брака Николай, Иван, Петр при доме” [10].
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Доказом того, що у Івана Степановича був ще один син, Олександр, є
запис у метричній книзі за 1849 р., згідно з яким “хутора Ольшанки умершего
губернского секретаря Ивана Степановича Линтварева сын Александр
Иванович Линтварев” хрестив дитину Полянського Герасима Івановича -
священика Всесвятської церкви [17].

Між 1826 і 1828 рр. помирає Іван Степанович, а його дружина, Єлизавета
Гаврилівна, виходить вдруге заміж за Пивоварова. Таке припущення було
зроблено після аналізу метричних книг. Так, в метричних книгах за 1825 р. в
записах про народження зазначаються “подданные” або “экономические” селяни
Івана Степановича Линтварьова, а в метричних книгах за 1829 р. вже записані
“крестьяне Елизаветы Гавриловны Пивоваровой”..Згідно з документами, які
були виявлені ДАХО, Іван Степанович Линтварьов був спадковим дворянином.
За чинним тоді законодавством дворяни були спадковими й особистими.

Способи набуття спадкового дворянства: 1. найвище дарування;
2. возведення в чин; 3. отримання російського ордена; 4. коли діти і батько
перебували на відповідній службі і в чинах не менше 20 років кожен, то синові,
по досягненню 17-річного віку і за умови вступу на службу, дозволялося просити
дворянства спадкового. Особисте дворянство набувалося шляхом: 1. дарування
від монарха; 2. одержання на дійсній службі військової чину обер-офіцера, а
громадянської - чину 9-го класу, або при відставці, чину полковника, капітана 1
рангу або дійсного статського радника; 3. одержання орденів, за винятком тих, які
дають права дворянства спадкового. Особисте дворянство передавалося шлюбом
від чоловіка до дружини, яка не втрачала його (як і спадкового дворянства) і при
наступному заміжжі за особою недворянського походження [19, с. 210].

Ймовірно, Іван Степанович отримав спадкове дворянство за те, що
перебував на службі і в чинах більше 20 років. Спадкове дворянство він передав
своїй дружині і дітям. Дружина не втратила спадкове дворянство, коли вийшла
другий раз заміж за особу недворянського походження. У вже згадуваному списку
спадкових дворян Харківської губернії Сумського повіту за 1845 р. діти Івана
Степановича записані в графі “не внесенных в родословные книги”, можливо, з
тієї причини, що після смерті батька їм важче було надати всі необхідні документи
для підтвердження дворянства. Однак, вже в архівному документі
“О потомственных и личных дворянах за 1850 г.” у списку спадкових дворян
службовців в Сумському повітовому суді значиться “писец первого разряда Иван
Иванович Линтварев”, який вже “в родословную книгу записан в Харьковской
губернии, и детей не имеет” [18]. Згідно записів про народження дітей
у 1857 р. Іван Іванович - колезький, а в 1864 р. - губернський секретар.

Від шлюбу з Єлизаветою Олександрівною у них народилося п’ятеро дітей
- Костянтин, Ольга, Сергій, Іван, Ольга. Перша Ольга, яка народилася 19 березня
1857 р., ймовірно, померла в малолітньому віці. Цим можна пояснити чому
другу дочку теж назвали Ольгою.

Іван Іванович Линтварьов помер 26 квітня 1882 р. у віці 58 років від
запалення легенів. Його дружина Єлизавета Олександрівна вдруге заміж не
вийшла, про що свідчить метричний запис про її смерть, в якому записано: “Вдова
губернского секретаря дворянка Елизавета Александровна Линтварева” [13].
Старший син Костянтин жив у Сумах. Так, згідно із сповідною відомістю
Покровської церкви м. Суми за 1890 р., він одружився з Катериною
Мойсеївною (народилася прибл. 1865 р.), і у них народився в 1886 р. син
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Іван. Подальша його доля невідома.
Середній син - Сергій Іванович - також був доктором медицини. Він,

як і його молодший брат Іван, навчався в Олександрівській гімназії та в
Київському університеті св. Володимира на медичному факультеті, де  по
закінченню навчання працював п’ять років. Потім був земським лікарем у
Севському повіті Орловської губернії. З 1901 р. займав посаду лікаря-
практиканта Імперського інституту експериментальної медицини у
Петербурзі, де працював під керівництвом І.П.Павлова [1, с.261]. Від шлюбу
з Марією Володимирівною він мав двох синів - Андрія та Володимира.

Іван Іванович Линтварьов був одружений з Марією Федорівною
Базилевич. У Саратові в них народилися сини Сергій та Борис. Доля їх нам
невідома. Помер І.І. Линтварьов у Саратові 10 квітня 1937 р.

Отже, на основі нововиявлених архівних джерел було встановлено,
що предки Івана Івановича Линтварьова належали до дворянського стану.
Їх родовим маєтком був хутір Вільшана Сумського повіту Харківської губернії.
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Лобко Н.В., Лобко К. А. ОЛЬШАНСКАЯ ВЕТКА РОДА ЛИНТВАРЕВЫХ
В разведке на значительной источниковой базе осуществлена реконструкция

истории одной из ветвей известного на Сумщине рода Линтваревых, одним из
представителей которого был врач, патологоанатом, один из учеников И.П. Павлова
Иван Иванович Линтварев.

 Ключевые слова: генеалогія, родословная, ветвь рода, предки, потомки, И.И.
Линтварев.

Lobko N.V., Lobko K.A. OLSHANSKAYA BRANCH FAMILY LINTVAREV
The work is devoted to an outstanding physician, pathologist, one of his disciples I. P.

Pavlov Ivan Ivanovich Lyntvarov.  On the basis of documents and records archives Kharkov
and Sumy reconstructed one of the branches of the most famous kin of  Lyntvarov.
Representatives of this genus lived on a farm Olshany Sumy County.

Key words: genealogy, parentage, branch of the family, ancestors, descendants, II
Lyntvarev.
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НІКІТІН М. Ю.

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕМСТВ ЗА
ПОЛОЖЕННЯМ 1890 РОКУ: ІСТОРИКО-ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ

Розглядаються причини, зміст і наслідки земської реформи 1890 р.
Показано зв'язок між загостренням політичної боротьби у 70-80-х рр.
ХІХ ст. в Російській імперії та реформами Олександра ІІІ. Доведено, що
офіційна влада вбачала в органах земського самоврядування осередки
опозиційного руху. Саме тому консерватори закликали уряд виправити
помилки, що були допущені під час підготовки та реалізації реформ 60-70-х
рр. ХІХ ст. Бажання консервативних кіл обмежити повноваження земського
самоврядування викликало занепокоєння та невпевненість у деяких земців.
Наслідком цього стало падіння інтересу до земської роботи.
У 80-90-х рр. ХІХ ст. усе більшого поширення у правлячих колах діставали
ідеї централізації та зміцнення принципу самодержавності. Недовіра з боку
правлячих кіл до органів земського самоврядування зростала у зв'язку з
поступовою втратою провідних позицій дворян в окремих земських зборах,
яких витісняли представники буржуазії. Для укріплення позицій свого
головного союзника на селі, дворянства, консерватори закликали уряд та
імператора внести зміни до Положення 1864 р.

Ключові слова: реформа 1890 р., виборча система, місцеві адміністрації,
компетенція, гласні, комісії, відділи.

Сучасний період розбудови незалежної Української держави
характеризується підвищенним інтересом до ролі і місця органів місцевого
самоврядування в системі державного управління. Тривала підготовка
адміністративної реформи і дискусії щодо необхідності децентралізації влади
тривають в Україні майже два десятиріччя. Останні події 2014 р. лише
підтверджують актуальність питання щодо розширення повноважень органів
місцевого самоврядування. Пошук оптимальної моделі державного управління
та місцевого самоврядування зумовлює потребу ретроспективного
осмислення наявного вітчизняного досвіду їх організації. Органи земського
самоврядування, що функціонували як органи представницької демократії
на місцях, поєднуючи зусилля земської адміністрації, вибірних гласних,
ініціативу місцевих громад, виявилися здатними  до вирішення важливих
питань у соціально-економічній, культурно-освітній та інших галузях,
незважаючи на обмежену законодавством компетенцію. Здобутий земствами
досвід роботи, незважаючи на постійний контроль з боку місцевих
адміністрацій, набуває особливої актуальності в наш час, коли влада і
суспільство обговорюють різноманітні варіанти розподілу повноважень між
центром та регіонами. Саме це і обумовило вибір теми нашої розвідки, яка
присвячена аналізу принципів формування та функціонування земств за
реформою 1890 р.

Проблема формування та діяльності органів земського самоврядування
цікавила дослідників ще з часів підготовки та реалізації Положення 1890 р.

___________________________
Нікітін Михайло Юрійович - кандидат історичних наук, старший

викладач кафедри історії та філософії історії Інституту філософської освіти
і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

УДК (UDC) 94(477)”1860/1890”
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Наприкінці ХІХ-початку ХХ ст. з'явилася ціла низка робіт, автори яких
робили спроби комплексного аналізу принципів формування, компетенції
та наслідків реалізації земської реформи. Одні критично оцінювали
обмеження повноважень земств [1-4] і виступали за розширення їх прав,
ліквідації надмірного контролю з боку місцевих адміністрацій, запровадження
демократичної виборчої системи. Інші з консервативних позицій
підтримували державницьку теорію і відкидали будь-яке протиставлення
державних та місцевих справ. Вони розглядали земські установи як державні
органи, що опікувалися за призначенням уряду певними предметами
місцевого господарства [5-7]. Спроби узагальнити роботу земств за 40-50
років їхньої діяльності зробили Т. Тихонова [8], Г. Львова, Т. Полнера [9] та
інші. Вони містять матеріали про підготовку земської реформи 1890 р.,
наводяться приклади реалізації Положень на місцях, аналізуються всі сфери
діяльності земств. Автори розглядали земства як позакласову громадську систему.

Радянська історіографія даної проблеми характеризувалася з одного боку
розширенням джерельної бази та тематики досліджень, а з іншої значним
впливом марксисько-ленінської методології при оцінці реформи 1890 р. [10-
13]. Після 1991 р. вітчизняна українська історіографія характеризується
пошуком нових методологічних орієнтирів, переосмисленням вже відомих
фактів і розробкою нових проблем. Зокрема, і при аналізі причин прийняття
нового земського Положення, ставлення до нього у суспільстві та у правлячих
колах, реалізації в окремих губерніях, наслідках та інших проблем. Робляться
спроби об'єктивного аналізу земського законодавства другої половини ХІХ-
початку ХХ ст. [14-17].

Закордонна російськомовна та англомовна історіографія кінця ХХ-
початку ХХІ ст. значну увагу приділяє головним чином історико-юридичним
аспектам еволюції місцевого самоврядування в Російській імперії від Петра І
до початку ХХ ст. Автори намагаються простежити причини невдач реформ
другої половини ХІХ ст., роль бюрократії на модернізаційні процеси та
загальні наслідки реформ на подальшу долю Російської імперії. Інколи праці
містять приклади реалізації реформ та діяльності земських установ на місцях
[18-23]. Ознайомлення з відповідною літературою засвідчило, що питання
принципів формування та функціонування органів земського самоврядування
за Положенням 1890 р. все ще недостатньо досліджене. Це і обумовило вибір
теми нашої розвідки, яка присвячена не лише історико-юридичному аспекту
проблеми, але й висвітленю окремих особливостей реалізації реформи на місцях.

Після вбивства Олександра ІІ в країні посилилися думки про
неготовність простого народу до дарованих йому свобод. Лунали заклики
виправити помилки, що були допущені у попередні роки під час підготовки
та реалізації реформ 60-70-х років ХІХ ст. Ще на початку існування земських
установ (після реформи 1864 р.) П. Валуєв, вбачаючи у новостворених
органах місцевого самоврядування осередки опозиційних настроїв, давав
їм таку оцінку: "Опозиція та недовіра виявляються всюди, де є можливість
їх висловити. Трьохсотголове земство підіймає свої голови, лепече критику,
незабаром буде вести промову недружню" [24, с. 74].

Бажання консервативних кіл обмежити повноваження земського
самоврядування викликало занепокоєння та невпевненість у деяких земців.
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Наслідком цього стало падіння інтересу до земської роботи, яке фіксували
окремі чиновники вже з кінця 60-х років ХІХ ст. У 70-80-х роках
непоодинокими стали випадки неявки земців на збори, формальне ставлення
до своїх обов'язків, окремі гласні не переймалися справами своїх регіонів.
Зазначені тенденції простежувалися і в Харківській губернії. Найбільш
характерним явищем для регіону було непроведення земських зборів у зв'язку з
відсутністю кворуму.

У 80-90-х роках ХІХ ст. усе більшого поширення у правлячих колах
діставали ідеї централізації та зміцнення принципу самодержавності. На думку
М.М. Каткова, "Російське самодержавство не може і не повинно терпіти
ніяку непідлеглу йому … владу в країні, ніякої держави в державі... Найголовніше
- улаштувати на твердих основах і поставити у правильне відношення до
центрального уряду земство та місцеве управління" [25, с. 232].

Недовіра з боку правлячих кіл до органів земського самоврядування
зростала у зв'язку з поступовою втратою провідних позицій дворян в окремих
земських зборах, яких витісняли представники буржуазії. Для укріплення
позицій свого головного союзника на селі, дворянства, консерватори
закликали уряд та імператора внести зміни до Положення 1864 р.

Результатом перемоги консерваторів в урядових колах стало
затверджене Олександром ІІІ 12 червня 1890 р. нове "Положення про земські
установи". У першу чергу, воно містило змінену виборчу систему. За новим
законом гласних необхідно було обирати в земських виборчих зборах та на
виборчих волосних сходах. На сходах обиралися лише уповноважені на
земські виборчі збори. Було відновлено становість виборчих груп. Ст.29
Положення зазначала, що в кожному повіті проходило по двоє виборчих
зборів, склад яких залежав від станової приналежності їх учасників. На
перших зборах - дворяни потомственні та особисті, а на других - усі інші,
хто отримав право голосу. Для дворян закон зменшив земельний ценз
(при збереженні майнового).

До участі у земських виборчих з'їздах допускалися чоловіки, які
відповідали вимогам нового цензу (15 тис. руб. або земля в кількості 1/10
цензу). Заборонялося голосування за дорученням. Представники сільської
буржуазії балотувалися від сільських сходів. Гласних від сільських громад
обирав волосний схід (по одному). Губернатор затверджував серед обраних
представників необхідну кількість гласних від селян.

Нова виборча система гарантувала переважання представників
привілейованих станів над непривілейованими. Скоротилася кількість осіб,
які раніше брали участь у формуванні земських установ. Заборона стосувалася
сільських товариств; частини селян, які не відповідали вимогам земельного
цензу або володіли купецьким свідоцтвом; власників торговельних та
промислових свідоцтв; осіб, які голосували за дорученням. Існували
обмеження за національною ознакою. Положення не допускало до виборів
іудеїв [26, с. 93].

Сільські виборчі з'їзди були скасовані, гласні призначалися губернатором
із числа кандидатів, обраних волосними сходами. Було знищено принцип
виборності управ. Запроваджувався порядок затвердження не лише для
голови повітової управи, але й для всіх її членів, причому повітові земські
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збори позбавлялися раніше наданого їм права оскаржувати незатвердження.
Голови та члени повітових управ вважалися державними службовцями (ст.
124). Головами управ не могли обиратися особи, які не мали права на
державну службу. Дослідниками відзначається, що реформа 1890 року дала
дворянам чисельну перевагу в земських органах, навіть на рівні повітів [27,
с. 14; 28, с. 38-42]. За даними Б.Б. Веселовського, Положення забезпечило
перевагу дворянам у 281 повіті з 320 [29, с. 674].

Земська реформа 1890 р. майже не вплинула на обсяг компетенції
губернських та повітових земських установ. Положення навпаки надало
земствам право приймати обов'язкові постанови, а також ухвалювати рішення
і заходи щодо покращення санітарних умов життя населення, попередження
пожеж, для покращення народного продовольства, благоустрою переправ
та пристаней. Відповідно до нового Положення земства могли обирати
дільничних попечітелів, які слідкували за виконанням земських постанов
разом з поліцією. У той же час необхідно відзначити, що спочатку постанови
повинен був затверджувати губернатор.

У той же час реформа 1890 р. забороняла земським повітовим зборам
виступати з клопотаннями до уряду (раніше земства Харківської губернії
активно користувалися таким правом). За новою процедурою клопотання
спочатку подавалися до губернських земських зборів, де їх після обговорення
затверджували. Потім їх пересилали до губернатора, а вже він направляв
його до уряду. При вирішенні всіх інших важливих питань повітові земські
збори повинні були отримати підтримку губернських зборів. Тобто відбувся
перерозподіл повноважень між повітовими та губернськими земствами на
користь останніх. Дана ситуація зберігалася до 1904 року, коли повноваження
повітових земських установ у цьому питанні були відновлені [30, с. 13].
В окремих господарських питаннях права земств залишилися без змін або
навіть дещо збільшилися. Навіть кошториси повітових земств спочатку
розглядало і затверджувало губернське земство.

Але найбільшу увагу влада приділяла питанню недопущення політизації
земств. Усі "підозрілі", на думку чиновників, клопотання отримували
категоричну відмову. Так, Харківські губернські земські збори не отримали
підтримки з боку уряду в питанні дозволу друкувати свої видання без
попередньої цензури [31, с. 32; 32, арк. 1-7].

Як і в попередньому Положенні, місцеві адміністрації за реформою
1890 р. повинні були контролювати діяльність земських самоврядних
інституцій. Для вирішення важливих питань губернатори мали право
скликати надзвичайні земські збори. Єдиною перешкодою для цього в
реальному житті ставала апатія земців до господарських проблем своїх
регіонів. Непоодинокі випадки відсутності кворуму змусили Міністерство
внутрішніх справ навіть надіслати на місця циркуляр, який звертав увагу
губернаторів, що скликання надзвичайних земських зборів доцільно у
випадках, якщо є гарантія присутності необхідної кількості гласних. Крім
пасивності земців, існували й об'єктивні причини можливої неявки гласних
на збори, які необхідно було враховувати (бездоріжжя під час великих дощів,
польові роботи). Уряд звертав увагу губернаторів на порядок денний
надзвичайних земських зборів. Пропонувалося не виносити на обговорення
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невідкладні або загальні питання, бо це могло викликати непотрібну підозру
й недовіру до таких зборів з боку гласних. Внесення до порядку денного
другорядних питань могло сформувати у земців байдужість до справ та бажання
пропустити їх під різними приводами [33, арк. 104, 104 зв.]. Отже, пропонувалося
скликати надзвичайні збори лише в екстраординарних випадках. Однак,
незважаючи на заклики уряду протягом усього існування земств, надзвичайні
зібрання повітових земств залишалися явищем доволі частим, що засвідчують
земські звіти (у тому числі і в Харківській губернії) [34].

На думку окремих сучасників реформи 1890 р., земства стали
перетворюватися на ще одну "начальницьку" надбудову, що існувала за
рахунок додаткових поборів з населення. Перебуваючи під жорстким
контролем місцевих адміністрацій, земці втрачали інтерес до своїх обов'язків
або зовсім ігнорували земські збори [35, с. 90].

Формуванню апатії земців до місцевих справ сприяли різноманітні
обмеження самоврядних інституцій у господарській сфері. Так, 12 червня
1900 р. було прийнято закон, який регламентував розмір земських податків,
що позначилося на витратах самоврядних інституцій. Таким чином,
можливості земств з наповнення бюджетів значно обмежувалися. Збільшення
земських витрат було можливим тільки після узгодження з губернатором та
міністром внутрішніх справ [37, с. 80]. Необхідно визнати, що вищезгаданий
закон не зміг вплинути на поступове зростання земських витрат, про що
свідчать щорічні земські статистичні звіти. Наприклад, лише за перше
десятиріччя ХХ століття фінансування економічних заходів земств зросли по
Російській імперії з 2,9% (від загальних витрат) до 6,4% [36, с. 80].

Питому частину земських прибутків "з'їдали" державні податки і
повинності. До них відносилося й утримання арештантських будинків. Для
кожного повіту фінансування "земських тюрем" передбачало значні витрати.
Наприклад, у 1895 р. в м. Зміїв Харківської губернії утримання арештантів
повітовому земству обійшлося в 302 руб. 4 коп. (323 чол. за 2903 дні) [37, с. 90, 91].

У той же час поряд з певними обмеженнями повноважень земств у
господарській сфері влада співпрацювала з органами земського самоврядування
заради виконання останніми своїх зобов'язань. Наприклад, з 1 червня 1895
р. для покращення стану казенних шляхів держава виділила земствам 5994,5
тис. руб. На означену суму із земських кошторисів виключалися витрати на
утримання частини державних чиновників на місцях. Суми, що витрачалися
на ці установи раніше, уряд зобов'язував земства вносити на дорожній капітал,
який спрямовувався на оплату персоналу інженерів-техніків та ремонт шляхів.

Важливим аспектом діяльності земських установ була співпраця
останніх з органами міського самоврядування. Муніципальні структури, як і
земства, вели своє окреме від держави самостійне господарство. Одним із
найважливіших завдань, що вирішувала влада міст, було збирання податків.
Крім податків на користь міста (ст.127 Положення 1892 р.), закон
встановлював і збір на користь повітового та губернського земств з
нерухомого майна, промислових свідоцтв та "питейных" патентів у містах
(ст. 37 Уставу про земські повинності 1899 р.). Отримавши кошти (ст. 32-36
Уставу), земства часто не витрачали їх на потреби міст (хоча закон
зобов'язував це робити губернські земства). Створена система оподаткування
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ставила у більш вигідне становище землевласників, підприємців та купців,
які мешкали в сільській місцевості (платили податки лише земству).
Домовласники, підприємці та купці, які мешкали в містах, сплачуючи міські
та земські платежі, опинялися у менш вигідному економічному становищі.
Отже, домовласники сплачували до держскарбниці і земств більше, ніж на
користь міст. При цьому податок на користь земств становив половину від
загальних платежів (земських та міських).

Закон передбачав, що власники нерухомого майна, які сплачують
платежі на користь земств, мають право обиратися земськими гласними (ст.
16 Положення). Однак у реальному житті представництво від міст у земствах
було мінімальним. Міське населення фактично не контролювало витрати
земств. Навіть обов'язкова участь міського голови в повітових земських зборах
(ст. 57 Положення) не сприяла вирішенню проблеми. Лише Санкт-Петербург,
Москва та Одеса згідно із земським Положенням 1892 р. були виділені у
самостійні земські одиниці. На думку багатьох представників міських дум і
управ, сформована в містах система оподаткування створювала ситуацію, коли
міста додатково фінансували земства, а самі страждали від зростаючих недоїмок.

Складні відносини між земствами та органами міського самоврядування
простежувалися і в Харківській губернії. Так, у 1899 році співвідношення земського
збору до міського оціночного становило 77,8%. За період 1872-1890 рр. міські
платежі на користь земств збільшилися в середньому у два рази (особливо з міського
нерухомого майна), що яскраво ілюструє таблиця [38, с. 25, 26].

Співвідношення земського збору до міського оціночного (1899 р.)

У той же час необхідно відзначити, що міські самоврядні структури і
земства досить вдало співпрацювали. У першу чергу, це стосувалося питань
освіти та медицини, що позитивно позначалося на повсякденному житті
населення регіону.

Поступове ускладнення функцій, які виконували земства, вплинули на
їх структуру. Для покращення ефективності своєї роботи земські установи
ініціювали створення різноманітних комісій та відділів. Цей процес, на нашу
думку, був пов'язаний з ускладненням завдань, які вирішували самоврядні
інституції, а також з накопиченням досвіду практичної роботи.

Наприклад, у Харківській губернії наприкінці ХІХ- на початку ХХ ст. у
1897 р. гласні губернського земства ініціювали створення санітарного відділу,

Міста Кількість
мешкан-

ців 

Міський 
оціночний 

збір 
(руб.) 

Земський 
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(руб.) 

Земський 
збір на 
душу 
(коп.) 
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174846 297434  231361  132  77,8 % 

Одеса 405041 1001262  346755  86  34,6 % 
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члени якого проводили профілактичні заходи санітарно-гігієнічного характеру
для попередження або боротьби з епідеміями. Пізніше компетенція відділу
була розширена. На нього покладався обов'язок зі створення в сільській
місцевості медичних пунктів, амбулаторій, приймальних відділень та лікарень.
На початку ХХ ст. санітарний відділ було об'єднано з ветеринарним, а на їх
базі - відділ народного здравія, який слідкував за станом здоров'я не лише
місцевого населення, але й домашньої худоби.

Важливу роль у діяльності управи відігравав створений наприкінці 90-х
років ХІХ ст. оціночно-статистичний відділ, який збирав статистичні дані,
що відображали становище регіону в господарсько-культурній сфері, а також
результати практичної роботи земських установ з вирішення поставлених завдань.

Прийнятий урядом закон про пенсійні каси спонукав земство створити
спеціальний пенсійний відділ (1899 р.), на який покладалося завдання з
ведення пенсійної каси земських службовців. Його діяльність позитивно
позначилася на повсякденному житті не лише земців, але й членів їх родин,
бо гарантувала доступне медичне обслуговування та пільги при навчанні
дітей у земських навчальних закладах.

У 1900 р. розпочав свою роботу сільськогосподарський відділ, який
займався питаннями сільського господарства, сільськогосподарської освіти,
торгівлі хлібом та іншими продуктами, експортом хліба. Члени відділу
проводили роботу щодо розповсюдження передових методів ведення
господарства, застосування нових технологій (у селянських та поміщицьких
господарствах) [39, с. 106, 107].

Наприклад, на початку ХХ ст. в Харківській губернській у земській
управі додатково були створені і функціонували такі відділи: розпорядчий
(організаційна робота), народної освіти, переселенський, опіки залишених
дітей, військовий (з 1914 р.).

Таким чином, можна зробити висновок про неоднозначні наслідки
реформи 1890 р. для подальшого розвитку земського самоврядування.
У результаті загострення політичної боротьби у 80-х роках ХІХ ст. в урядових
колах Російської імперії перемогли консерватори, які намагалися виправити
"помилки" попередніх років. Результатом їхньої діяльності стало прийняття
нового Положення у 1890 р. Воно містило мало змін щодо компетенції
повітових зборів та управ. Відбувся перерозподіл повноважень між губернськими
та повітовими земськими зборами. Було ліквідовано право повітових земських
зборів виступати з клопотаннями перед урядом. Правом звернення до уряду
щодо місцевих потреб були наділені лише губернські земські збори. Тільки у
1904 р. було відновлено попередній порядок подання клопотань. У
господарських питаннях земські повноваження не обмежувалися, а навіть дещо
розширювалися сфери діяльності та поглиблювалися традиційні [40, с. 7].

Нове Положення запроваджувало нову, більш реакційну виборчу
систему, а також посилювало контроль над земствами з боку місцевих
адміністрацій. Так, Харківське губернське у земських справах присутствіє
повністю контролювало вибори повітових земських гласних [41, с. 63].
Аналогічною була ситуація і в інших губерніях Російської імперії.

У результаті реалізації реформи 1890 р. у відносинах між земствами та
органами міського самоврядування часто виникали суперечки. Вони були
пов'язані з податками, які сплачували мешканці міст на користь земських
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установ і частим небажанням останніх брати участь у вирішенні міських
проблем. Городяни ж рідко залучалися до практичної роботи органів
земського самоврядування. Однак існуючі суперечки не заважали
муніципалітетам і земствам плідно співпрацювати під час розбудови
медичної та освітньої сфер.

Поступове ускладнення функцій, які виконували земства, вплинуло на
їхню структуру. Для покращення ефективності своєї роботи земські установи
Харківської губернії ініціювали створення різноманітних комісій та відділів.
Цей процес, на нашу думку, був пов'язаний з ускладненням завдань, які
вирішували самоврядні інституції, а також з накопиченням досвіду практичної
роботи. При розв'язанні нагальних питань земці намагалися охопити увесь
комплекс проблем своїх регіонів. Спостерігалися спроби системного підходу
при вирішенні економічних, медичних та освітніх проблем. Усе це загалом
позитивно позначилося на повсякденному житті частини населення
земських губернії у зазначений період.
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Никитин М.Ю. ПРИНЦЫПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЗЕМСТВ ПО ПОЛОЖЕНИЮ 1890 ГОДА: ИСТОРИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Рассматриваются причины, содержание и последствия земской реформы 1890 г.
Показана связь между обострением политической борьбы в 70-80-х годах ХІХ в. в
Российской империи и реформами Александра ІІІ. Доказано, что официальная власть
усматривала в органах земского самоуправления очаги опозиционного движения. Именно
по-этому консерваторы призывали правительство исправить ошибки, допущенные во
время подготовки и реализации реформ 60-70-х годов ХІХ в. Желание консервативных
кругов ограничить полномочия земского самоуправления вызвало обеспокоенность  и
неуверенность у некоторых земцев. Следствием этого стало падение интереса к земской
работе. В 80-90-х годах ХІХ в. все большей популярности в правящих кругах получали
идеи централизации и укрепления принципа самодержавия. Недоверие со стороны
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правящих кругов к органам земского самоуправления росла в связи с постепенной потерей
дворянами ведущих позиций в отдельных земских собраниях, которых вытесняли
представители буржуазии. Для укрепления позиций своего главного союзника на седе -
дворянства, консерваторы призывали правительство и императора внести изменения в
Положение 1864 г.

Ключевые слова: реформа 1890 г., избирательная система, местная администрация,
компетентность, комитет, отделы.

Nikitin M.Y. THE FORMATION AND OPERATION OF ZEMSTVOES ACCORDING
STATUS OF 1890: HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS

The author examines the causes, content and consequences of the County Reform 1890
Shows the relationship between the intensification of the political struggle in the 70th - 80th
years of the XIX century in the Russian Empire and the reforms of Alexander III. It is proved that
the official authorities saw the territorial bodies of self-government as the cell of the opposition
movement. That's why conservatives have urged the government to correct the mistakes those
were made during the preparation and implementation of reforms 60th - 70th of the XIX century.
The conservative circles desired to limit the power of territorial self-government, caused concern
and uncertainty in some Zemstvoes. As the result, the interest to the County work was loss. In the
80th - 90th of the XIX century the ideas to strengthen the principle of centralization and
autocratic became more common in the ruling circles. Distrust from the part of the ruling circles
to the regional authority organs has increased due to the gradual loss of its leading position in
the nobility of individual Zemstvo assemblies, which ousted members of the bourgeoisie. To
strengthen the position of its main ally in the countryside, the nobility, the Conservatives called
the government and the emperor to amend Status 1864.

The Status 1890 contained changed the electoral system. Members had to be selected in
the Zemstvo election meetings and polling township meetings. At meetings was elected only
authorized to Zemstvo election meetings. Social estates constituencies were restored. Voting by
proxy was forbidden. Representatives of the rural bourgeoisie ran from village meetings.
Members from rural societies chose parish gathering. The governor argued among elected
representatives the necessary number of vowels from the peasants. The new electoral system
ensured the predominance of the privileged classes of the unprivileged. The number of persons
who had been involved in the formation of zemstvo was reduction. There were restrictions on a
national basis. The situation did not allow for the election of the Jews.

Rural electoral colleges were canceled, members appointed by the governor from among
the candidates elected rural municipality gatherings. The principle of election councils was
destroyed. Zemstvo reform of 1890 almost no impact to the volume of the competence of provincial
and district zemstvo. Status provided to zemstvoes right to make binding decisions. Law forbade
Zemstvo County Council acted with petitions to the government. Redistribution of powers
between the district and provincial zemstvo in favor of the latter had been.

The greatest attention the power gave to the issue of non-politicization zemstvoes. Local
governments should monitor the activities of self-governing Zemstvo institutions. Zemstvo began
to turn into another "superior" superstructure existed due to additional levies from the
population. In such a situation Zemstvo lost interest in his duties or even ignore the zemstvo
meetings. Formation of apathy to the local businesses was a result of variety limitations self-
governing institutions, restrictions in the economic sphere.

Gradual functions complication was exercised by the Zemstvo, influenced by their
structure. To improve the efficiency of their work local self-government initiated the creation of
various commissions and departments. When solving urgent issues Zemstvo tried to cover the
whole range of problems of their regions. There were attempts at a systematic approach in
dealing with economic, health and educational problems. All this had a positive impact on the
daily life of the population Zemstvo province during this period.

Key words: reform of 1890, the electoral system, local administration, competence,
members, committee, departments.
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УДК (UDC) 94-054.72(=161.2:498)“1919/1939”
ВЛАСЕНКО В. М.

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ
МІЖВОЄННОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ В РУМУНІЇ

(МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ)

У статті йдеться про правове становище українських емігрантів
(біженців) у Румунії в період між двома світовими війнами. Акцент робиться
на міжнародному аспекті цієї проблеми. Проаналізовані правові акти щодо
біженців, що були прийняті Лігою Націй, Міжнародним бюро праці,
Верховним комісаріатом у справах біженців, урядами країн-реципієнтів.
Охарактеризовані заходи представників української еміграції у справі
захисту інтересів українців, визнання їх окремою національною групою серед
біженців та фіксації національності у сертифікатах ідентичності
(«нансенівських паспортах»).

Ключові слова: біженці, Верховний комісаріат у справах біженців,
еміграція, Ліга Націй, Міжнародне бюро праці, Ф. Нансен, сертифікат
ідентичності.

Проблема українських біженців та визначення їх правового статусу
набуває особливої актуальності на сучасному етапі розвитку української
державності. Це, передусім, пов’язано з анексією Російською Федерацією
Криму та військово-політичним протистоянням у Донбасі, що змушує велику
кількість українців переселятися до інших регіонів України або шукати кращої
долі за кордоном у статусі біженців, тимчасових переселенців або емігрантів.
Тому пошук шляхів удосконалення норм визначення правового статусу
українського біженця/емігранта зумовлює звернутися до історичного досвіду
становлення, діяльності та розвитку української еміграції в Румунії у
міжвоєнний період. Тоді проблему біженців вирішували як на міжнародному
рівні, так і в окремих країнах-реципієнтах. Активними учасниками вирішення
цієї проблеми були і самі біженці/емігранти. Складність ситуації для українців
полягала в тому, що ні в Лізі Націй, ні в більшості країн перебування еміграції
українців не виокремлювали із загальноросійського емігрантського загалу,
вважаючи їх підданими колишньої Російської імперії, тобто “русскими/
российскими” біженцями. Лише в деяких країнах емігранти домоглися того,
що місцева влада визнала їх українцями і зафіксувала це у відповідних
документах, що видавалися емігрантам.

Актуальність теми зумовлена ще і тим, що проблема правового статусу
міжвоєнної української політичної еміграції в Румунії є недостатньо
дослідженою. Уривчасті дані з цієї проблеми наводилися у монографіях з
історії української еміграції в Європі [1-2], військовополонених та
інтернованих українців в країнах Центральної та Південно-Східної Європи,
в тому числі і Румунії на початку 1920-х років [3-4]. Знайшли відображення
у науковій періодиці і такі питання, як діяльність Надзвичайної дипломатичної
місії УНР в Румунії [5], філії Українського товариства прихильників Ліги Націй
___________________________________
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в Румунії [6], Громадсько-допомогового комітету української еміграції в цій
країні [7-8]. Проте не висвітлені і донині заходи цих інституцій у справі захисту
прав емігрантів у Румунії. Саме тому автор ставить собі за мету на основі
різноманітних джерел визначити еволюцію вирішення проблеми правового
становища українських емігрантів у Румунії на міжнародному рівні.

Українська еміграція в Румунії сформувалася в результаті трьох
хвиль еміграції у 1919-1921 рр. Після Другого Зимового походу Армії
УНР у листопаді 1921 р. кількість емігрантів у цій країні стабілізувалася
і складала, на думку майбутнього Президента УНР в екзилі Миколи
Лівицького, 4-5 тис. осіб [9, с. 10].

Проблема правового статусу біженців в Європі взагалі, й окремих
країнах, зокрема, виникла на початку 1920-х рр. у зв’язку з появою на
континенті великої кількості людей з території колишньої Російської імперії.
Складність ситуації щодо біженців полягала у тому, що більшість з них не
визнавала радянську владу в Росії й Україні, правові системи колишньої
Росії та новостворених на її уламках держав (УНР, Українська Держава,
ЗУНР) втратили свою чинність із зникненням самих цих держав. До того
ж, радянська Україна позбавила громадянства більшість емігрантів. Так, за
статтею 38 “Положення про чужоземців в УСРР та про порядок придбання
і втрати прав українського громадянства”, яке було прийняте 28 березня
1922 р., позбавлялися українського громадянства такі особи: “а) уроджені
з України, що пробули за кордоном безперервно понад п’ять років,
б) що виїхали за кордон з УСРР без належного дозволу Радянської влади,
в) що добровільно служили в арміях, які боролись з Радянською владою
або приймали участь у будь-яких організаціях, що ставили своєю метою
озброєну боротьбу проти неї, г) що мали право оптації українського
громадянства і не скористувалися цим правом до часу закінчення терміну
останньої, оскільки особи всіх зазначених категорій не одержують
до 1 січня 1923 р. від представництва УСРР закордонних пашпортів або
відповідних посвідчень” [10, с. 243].Тобто емігранти втратили підданство
Російської імперії або громадянство Української Народної Республіки
[11, с. 69-70], Української Держави [12], Західноукраїнської Народної
Республіки [13, с. 69-70] і не стали громадянами РСФРР чи УСРР. З’явилися
апатриди - особи, які втратили громадянство однієї держави й не набули
громадянства іншої [14, с. 127].

Масштаби проблеми біженців спонукали Лігу Націй зайнятися її
вирішенням. Цією міжнародною організацією взагалі, та Верховним комісаром
у справах російських біженців на чолі з відомим дослідником Арктики
Фрітьйофом Нансеном, зокрема, було організовано декілька міжурядових
конференцій та нарад, які схвалили низку рішень і рекомендацій щодо
визначення правового статусу російських біженців.

По-перше, на початку липня 1922 р. у Женеві відбулася конференція
представників країн-реципієнтів, яка ухвалила текст сертифіката ідентичності
(так званий  “нансенівський паспорт”) біженця та правила його видачі. Тепер
власник сертифіката Ліги Націй - особа російського походження, яка не набула
ніякої іншої державної приналежності. Влада країн перебування емігрантів
визнавала документ лише за умови виконання біженцем вимог, що
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висувалися постійним жителям країни, сплати коштів за паспорт і його
поновлення, наявності документів, що засвідчували його особу та
підтверджували становище біженця/емігранта. У сертифікаті зазначалися
прізвище, ім’я, дата народження, професія, місце проживання біженця в Росії
та країні перебування, прізвища батьків, вік, колір волосся, очі, обличчя, ніс,
особливі прикмети власника сертифікату. У вересні 1923 р. угоду про
сертифікати визнало 30 країн світу [15, с. 89], в тому і Румунія [16, с. 217].

Власники сертифікатів користувалися правом пересування територією
країн-учасників конференції і щодо них не діяли обмеження, передбачені для
позбавлених громадянства осіб. Сертифікати видавалися урядами країн-
реципієнтів. Щороку їх треба було поновлювати. Спочатку сертифікати
отримували емігранти з Росії, в тому числі й українці, з 1924 р. - вірменські
біженці, які втекли від геноциду 1915 р. у Туреччині і розселилися в країнах
Європи й Азії, згодом - біженці інших національностей.

У середині 1920-х років дещо змінився акцент у вирішенні проблеми
біженців. Тепер міжнародні організації більше переймалися справою
працевлаштування біженців. Саме тоді Міжнародне Бюро Праці (МБП)
шукало кошти для переселення емігрантів до країн Південної Америки. Тому
виникла потреба змінити умови видачі сертифікатів, уніфікувати цей процес
та залучити кошти самих емігрантів для переселення. У 1926 р. на сторінках
тижневика “Тризуб”, що видавався урядом УНР в Парижі, були оприлюднені
такі пропозиції щодо правового статусу українських емігрантів: зазначення у
“нансенівських паспортах” національної приналежності (“українець” замість
“росіянин”), екстериторіальність і довший термін чинності сертифіката,
зосередження діяльності МБП з переселення емігрантів до країн Південної
Америки на надання допомоги їм у пошуку роботи, створення для них
підприємств [17, с. 17-18].

По-друге,  у травні 1926 р. в Женеві відбулася міжурядова
конференція. Оскільки уряди країн-реципієнтів не хотіли виділяти кошти
у фонд переселення емігрантів, то на конференції вирішили запровадити
для цього збір у 5 золотих франків, який стягувався за отримання
сертифіката. Тобто біженці самі фінансували справу переїзду до країн
Південної Америки. Дещо змінилося поняття російського біженця/емігранта
- “всякое лицо русского происхождения (d’origine russe), не пользующееся
покровительством правительства СССР и не приобретшее другого
подданства” [18, с.5; 19]. Однак запровадження “нансенівських
паспортів” не вирішувало проблему правового статусу емігрантів. Тому
Ліга Націй ініціювала скликання чергової конференції з цієї проблеми.

По-третє, наприкінці червня 1928 р. у Женеві з ініціативи Асамблеї
Ліги Націй та МБП відбулася міжурядова конференція, на якій була підписана
міжурядова угода (Arrangement) про правовий статус біженців. У першій її
частині (ст. 1) йшлося про представництва Верховного комісара у справах
біженців у різних країнах, які фактично виконували функції консульських
установ: посвідчували особу і звання біженців, їхній сімейний і громадянський
стан; засвідчували правильність, значення і відповідність законам країни
походження актів, здійснених у цій країні, підписи біженців, копії документів,
складених на їхній мові, перед місцевою владою репутацію, гарну поведінку
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біженця, професійну кваліфікацію, університетське й академічне звання;
рекомендували біженця компетентній владі у справах видачі віз, дозволу на
проживання, допуску до навчання, бібліотек тощо. Такі представники
призначалися за згодою уряду країни-реципієнта. Їхня діяльність не повинна
була мати політичний характер і не передбачала втручання у справи місцевої
влади. Тобто створювався зовсім новий суспільний інститут, який до цього
не мав аналогів у світі.

У другій частині (ст.2-9) угоди йшлося про особисті права біженців.
Вони стосувалися шлюбно-сімейного і спадкового права. За відсутності
принципу взаємності рекомендувалося встановлення пільг,  які
надаються іноземцям на умовах взаємності, пільг юридичної допомоги
у суді; застосовувати до них такі ж податкові правила, як і до громадян
країни перебування; візувати і подовжувати термін чинності паспортів
спрощеним способом тощо. Рішення конференції мали рекомендаційний
характер [19, с. 29-30]. Наприклад, представник Румунії підтримав лише
другу частину угоди [16, с. 31].

Однак в угоді йшлося лише про російських і вірменських біженців. Саме
тому наприкінці серпня 1928 р. міністр закордонних справ УНР в еміграції,
член Дорадчого комітету при Верховному комісаріаті у справах біженців
Олександр Шульгин написав два листи до голови Ради Ліги Націй Йохана
Прокопе. У першому листі наголошувалося на необхідності визнання
українців окремою категорією емігрантів та зазначення української
національності у сертифікатах ідентичності. Він аргументував це тим, що на
момент виходу на еміграцію українські біженці були громадянами УНР, яку
багато країн - членів Ліги Націй визнали самостійною державою, а в деяких
з них діяли українські дипломатичні установи. А в таких країнах, як Польща,
Румунія та Чехословаччина місцева влада видавала посвідки біженцям із
зазначенням у них української національності. О. Шульгин зауважив, що
українців не можна вважати росіянами, так само як вірмен турками лише
через те, що вірмени були підданими Турецької імперії. У другому листі
йшлося про те, щоб представників Верховного комісара у справах біженців
обирали не з кола біженців, а із нейтральних осіб [20, с. 14-15]. З цим
Асамблея Ліги Націй 1928 р. погодилася [21, с. 13].

Прихильники уряду УНР в еміграції і далі намагалися вплинути на
вирішення проблеми правового статусу емігрантів. У 1929 р. у Дорадчому
комітеті Верховного комісара у справах біженців були представлені
4 уенерівські організації - Український центральний комітет у Польщі,
Український республікансько-демократичний клуб у Празі, Генеральна рада
Союзу українських організацій у Франції та Громадсько-допомоговий комітет
української еміграції в Румунії [22, с. 12-13]. Одним із завдань І Конференції
української еміграції, що відбулася 25-26 червня 1929 р. у Празі, була підготовка
програми захисту прав українських емігрантів. Саме цьому була присвячена
доповідь О. Шульгина на форумі. Головні її тези: “українська еміграція мусить
централізувати свої заходи щодо справи переселення з метою пошукування
праці, необхідне більше використання відповідних органів Ліги Націй,…
побільшити укр. представництво у Дорадчій Раді Високого Комісара Ліги
Націй в справах біженців, доведення до кінця справи визнання укр.
національности Лігою Націй” [23, с. 15].
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У 1920-х рокіх справою покращення правового становища емігрантів
за дорученням кількох українських організацій займався персонально О.
Шульгин. Після І Конференції української еміграції нею опікувалася вже
Президія Української головної еміграційної ради (УГЕР). На ІІ Конференції
УГЕР, що відбулася 24-25 вересня 1932 р. у Празі, йшлося про здобутки і
прорахунки у цій справі. Так,1930 р. міждержавна комісія щодо вирішення
проблеми біженців подала роз’яснення про те, що кожна країна-реципієнт
на свій розсуд має право у сертифікатах ідентичності позначати українську
національність або ні. У деяких країнах не дотримувалися рішення щодо
обіймання посади представника Міжнародного офісу у справах біженців
ім. Ф. Нансена нейтральною особою. Наприклад, у Румунії на цю посаду
призначили колишнього російського посла у цій країні С. Поклевського-
Козелл [24, с. 18]. У зв’язку з цим Громадсько-допомоговий комітет
української еміграції в Румунії подав протести уряду цієї країни та
Міжнародному офісу [25, с. 3-4].

Плідна робота української еміграції уенерівського спрямування у справі
захисту прав українських емігрантів на міжнародній арені викликала критику
з боку її політичних опонентів в емігрантському середовищі. На сторінках
друкованого органу Проводу українських націоналістів “Розбудова нації” був
надрукований меморіал “Української громади в ЧСР” до Ліги Націй. В ньому,
з одного боку, позитивно оцінювалися кроки О.Шульгина у цій справі, з
іншого боку, йому дорікали те, що він у Дорадчому комітеті не представляв
всю українську еміграцію, а тільки її частину, захищав інтереси тільки
емігрантів із Наддніпрянської України і забував про західних українців тощо.
У відповідь О. Шульгин спростував усі звинувачення [21, с. 13-17]. Такі
суперечки між окремими політичними силами української еміграції не
сприяли консолідації зусиль у справі захисту інтересів українців в еміграції.

Порушення питання визнання українців окремою категорією емігрантів
на засіданнях Ради Ліги Націй (двічі), міждержавних комісій (двічі), Дорадчого
комітету Верховного комісаріату у справах біженців (неодноразово), численні
звернення до різноманітних міжнародних організацій щодо зазначення у
сертифікатах ідентичності біженців української національності сприяли
виникненню руху на підтримку цієї справи в окремих країнах [26, с. 84-85].
Особливо активними виявилися емігранти у Чехословаччині.

На початку 1930-х років у зв’язку із ліквідацією Верховного комісаріату
у справах біженців окремі підрозділи Ліги Нації та представники урядів країн-
реципієнтів ініціювали питання про ухвалення конвенції про правове
становище російських і вірменських біженців.

По-четверте, наприкінці жовтня 1933 р. у Женеві представники 12 країн
підписали Конвенцію про юридичний статус російських і вірменських
біженців. Згідно з нею усі російські біженці урівнювалися в правах або з
місцевими громадянами, або з найбільш привілейованими категоріями
іноземців. Постанови конвенції мали імперативний характер, що означало
їх обов’язкове виконання. Вирішення справи тепер не залежало від дій на
свій розсуд суду чи адміністрації, що було можливим за угодою 1928 р.

Конвенція складалася з 23 статей. У 15 з них йшлося про юридичний
статус біженців. Решта статей - постанови про порядок підписання,
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ратифікації, денонсації цього акту тощо. Країни-підписанти конвенції
зобов’язувалися надавати біженцям, які постійно проживали на їх території,
нансенівські сертифікати терміном на 1 рік. Вартість візи (для незаможних -
безкоштовно) встановлювалася за самим низьким тарифом, що запроваджувався
для віз на іноземні паспорти (ст.2). Країни-підписанти конвенції
зобов’язувалися не застосовувати такий поліцейський захід, як вислання
(“refoulement”) біженців, які мали відповідний дозвіл на проживання в країні,
крім випадків загрози національній безпеці і публічному порядку (ст.3).
Особистий статус біженців визначався або за законом їх місця проживання
(“domicile residence»), або за законом їх тимчасового перебування (“esidence”).
Акти, здійснені духовною владою, під юрисдикцією якої перебував біженець,
визнавалися в усіх країнах-підписантах конвенції (ст.4). Розлучення біженців
здійснювалося за законом їх місцеперебування - постійного чи тимчасового
(ст. 5). Біженці урівнювалися в правах з місцевими громадянами щодо
вільного доступу до суду і звільнялися від судової застави (ст. 6). У статті 7
підкреслювалося, що місцеве законодавство із захисту національного ринку
праці не буде обмежувати біженців, які не менше 3-х років перебували в
країні, були одружені з підданими цієї країни або мали дітей - підданих країни
та учасників Першої світової війни. До біженців застосовувався найбільш
сприятливий режим, що встановлювався для іноземців взагалі, у разі
нещасного випадку, безробіття, вагітності, сирітства дітей, у справах
соціального страхування, освіти, організації товариств взаємодопомоги (ст.8-
12). Біженці урівнювалися в правах з місцевими громадянами у справі сплати
податків (ст.13). Пільги, які надавалися іноземцям на умовах взаємності,
поширювалися і на біженців (ст.14). Передбачалося створення комітетів для
біженців з функціями місцевих представників Ліги Націй при ліквідації
Міжнародного офісу у справах біженців ім. Ф. Нансена або усунення
секретаріату Ліги Націй від участі “женевській” акції (ст.15) [27, с. 10-16].

Конвенція ставала чинною лише за умови її ратифікації певною
кількістю країн-підписантів. Однак уряди цих країн не поспішали з
ратифікацією. Процес ратифікації конвенції окремими країнами
розтягнувся на декілька років.

Із вступом у 1934 р. до Ліги Нації СРСР ситуація щодо захисту прав
біженців з Росії й України ускладнилася. Радянські представники виступали
проти Міжнародного офісу у справах біженців ім. Ф. Нансена. Вони
звинувачували офіс у тому, що він займається допомогою лише російським
емігрантам. Згодом позиція СРСР дещо пом’якшала, оскільки офіс надавав
допомогу і німецьким біженцям. У 1936 р. Міжнародний офіс очолив
норвезький юрист Міхель Хансон. Саме він розробив і 1938 р. реалізував
план ліквідації офісу [15, с. 105-106]. 1 січня 1939 р. замість Міжнародного
офісу був створений Високий (верховний) комісаріат у справах біженців у
Лондоні на чолі з Г.Емерсоном. Верховному комісару доручалося лише
встановити контакти з будь-якими організаціями допомоги біженцям на
свій розсуд. Тепер допомогою біженцям переймалися тільки уряди країн-
реципієнтів [28, с. 9-11].

Отже, проблема правового статусу біженців, які опинилися поза
межами Батьківщини, була складною. Вперше міжнародна громадськість
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стикнулася з проблемою, що стосувалася більше 1 млн. осіб. Оскільки
питання торкалося не тільки самих біженців, але і країн-реципієнтів, то цю
проблему намагалися вирішити на міжнародному рівні. Нею займалися Ліга
Націй (Асамблея і Рада) та її інституції - Верховний комісар у справах біженців,
Верховний комісаріат у справах російських і вірменських біженців,
Міжнародний офіс у справах біженців імені Ф. Насена зі своїми підрозділами
й органами (Дорадчий комітет, Дорадча комісія) та інші. До вирішення
проблеми біженців долучилося і Міжнародне бюро праці. Впродовж
міжвоєнного періоду пріоритети у вирішенні проблеми змінювалися.
Спочатку кардинальними методами вирішення проблеми вважали
репатріацію (повернення на Батьківщину), рееміграцію (переселення до
Латинської Америки) та натуралізацію (набуття громадянства країни
перебування) біженців, згодом - заходи із пошуку роботи, сприяння у відкритті
підприємств, майстерень тощо. При цьому фінансова допомога емігрантам
здійснювалася в основному за їхній же рахунок через сплату коштів за так
звані “марки Нансена”. Перспективними, на наш погляд, є дослідження щодо
вирішення країнами-реципієнтами правового статусу українських емігрантів.
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Власенко В. М. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖВОЕННОЙ УКРАИНСКОЙ
ЭМИГРАЦИИ В РУМЫНИИ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ)

В статье речь идет о правовом положении украинских эмигрантов (беженцев) в
Румынии в период между двумя мировыми войнами. Акцент делается на международном
аспекте этой проблемы. Проанализированы правовые акты о беженцах, принятые Лигой
Наций, Международным бюро труда, Верховным комиссариатом по делам беженцев,
правительствами стран-реципиентов. Охарактеризованы действия представителей
украинской эмиграции по защите интересов украинцев, о признании их отдельной
национальной группой среди беженцев и фиксации национальности в сертификатах
идентичности (“нансеновских паспортах”).

Ключевые слова: беженцы, Верховный комиссариат по делам беженцев, Лига
Наций, Международное бюро труда, Ф.Нансен, сертификат идентичности, эмиграция.

Vlasenko V. M. THE LEGAL STATUS OF THE INTER-WAR UKRAINIAN
EMIGRATION IN ROMANIA (INTERNATIONAL ASPECT)

The article deals with the legal status of Ukrainian immigrants (refugees) in Romania
in the period between the two World Wars. The emphasis is placed on the international aspect
of the issue. Legal acts on refugees adopted by the League of Nations, International Labour
Office, High Commissioner for Refugees, and the governments of recipient countries were
analyzed. The actions of representatives of the Ukrainian emigration on protection of interests
of Ukrainians, recognition of their ethnic group among the refugees and specification of their
nationality in the certificates of identity (Nansen passports) were characterized.

Key words: refugees, High Commissioner for Refugees, League of Nations, International
Labour Office, F. Nansen, certificate of identity, emigration.
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УДК (UDK) 371.214.46:372.94 (477) “192”
ЄПИК Л. І.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
НА КУРСАХ З УКРАЇНОЗНАВСТВА (20-і рр. ХХ ст.)

Cтаття присвячена одному із напрямів більшовицької національної і
мовної політики в Україні в 1920-і роки, а саме українізації. Автор,
використовуючи раніше не опубліковані документи, доводить, що
українізація була цілеспрямованою політикою радянської влади, суть якої
полягала не тільки у запровадженні української мови у всі сфери суспільного
життя України. Архівні джерела свідчать, що це була система виховання
національних кадрів, які повинні були не тільки досконало володіти
українською мовою, але й знати основи історії України, української
літератури і географії. Саме таким чином підготовані спеціалісти повинні
були стати носіями комуністичних ідей, свого роду з’єднуючою ланкою між
більшовицькою владою і населенням України. Наведені у статті документи
із фондів Державного архіву Сумської області (звіт про роботу практикуму
з українознавства) є цінними свідченнями щодо формування національної
самосвідомості і національної ідентичності завдяки викладанню тем з
української історії.

Ключові слова: українізація, практикум з українознавства, історія
України, національна самосвідомість.

Однією із найважливіших проблем новітньої історії України можна
вважати проблему формування національної ідентичності, вирішення якої
наклало відбиток на перебіг соціокультурних процесів у середині країни та
на її відносини з іншими державами. Це пояснюється тим, що дана
проблематика не локалізується у сфері суто політичних явищ і відносин, а
пов’язана з цілою низкою особливостей, які стосуються соціальних і
культурних аспектів буття суспільства.

Для вироблення стратегічних напрямів національної політики, з метою
використання її потенціалу у справі консолідації нації, необхідно дати відповідь
на запитання, в яких аспектах і яким чином мова та історія реалізуються як
фактор об’єднання держави та самоідентифікації нації, визначити
взаємозв’язок і взаємовплив мови, історії та інших сфер суспільного життя -
політичної, національної, культурної, регіональної. Безперечно, необхідно,
як показують історичні реалії, концентруватися на формуванні українського
мовного та історичного простору в тому смислі, що вивчення історії України
повинно вийти поза межі виключно шкільних (університетських) курсів, а
стати дієвим засобом щоденного світоглядного процесу.

На нашу думку, узагальнення надбань політики українізації 20-30-х років
ХХ ст. дає можливість оцінити також і заходи щодо вивчення історії України,
які проводилися, незважаючи на політичні й ідеологічні обмеження.

Політика українізації стала предметом наукових розвідок відомих
українських істориків С. Кульчицького [6, 7], Я. Верменич [3, 15] та інших.

___________________________________
Єпик Лариса Іванівна - кандидат історичних наук, доцент кафедри

історії України Сумського державного педагогічного  університету
ім А.С. Макаренка
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Окремі аспекти українізації партійного та радянського апарату висвітлювалися
у роботах К. Мануілової [8] та Д. Овчаренка [13]. Велике значення для
переосмислення суспільно-політичного розвитку України та національної
політики більшовиків у радянську добу мають праці вітчизняних істориків
С. Кульчицького, В. Даниленка,  В. Гриневича [7], мовознавця Л. Масенко [9-
11]. Основні проблемно-тематичні пріоритети та певні історіографічні підсумки
дослідження історії національних меншин 1920-30-х років підбиті в роботах
О. Рафальського [14], Л. Якубової [16-17]. Нові підходи авторів дозволили
показати процеси відродження культурних традицій етнічних меншин в період
запровадження політики коренізації та визначити прорахунки в цій справі.

Тим не менше, особливості практичної роботи, як-от створення,
запровадження і виконання програм з історії України, української літератури
у середині 1920-х років залишилися не розкритими, або зовсім випали із
історичного контексту.

Мета статті - проаналізувати особливості вивчення історії України в
контексті політики українізації у 20-х роках ХХ ст.

Враховуючи наслідки політики царської Росії стосовно української мови,
тобто мови більшості населення українських земель, більшовицьке керівництво
на початку 20-х років ХХ ст. змушене було виявляти максимальну толерантність
і тактовність у вирішенні цього питання. Практична діяльність практикумів з
українознавства показала, що відокремити вивчення української мови від хоча
б побіжного ознайомлення слухачів із історією України, українською
літературою та географією України виявилось неможливим. Тут відіграв свою
роль і поширений погляд деяких українських радянських діячів, наприклад
М. Скрипника, на Україну, як на українську радянську республіку. На фоні розмов
про радянську автономію для національних республік, про необхідність і
обов’язковість навчання рідній мові, розвиток національної культури, театру і т.і.
вивчення рідної (української) історії здавалось абсолютно природньою частиною
процесу українізації. Цікаве співіснування більшовицького інтернаціоналізму і
націоналізму відмічав Х. Раковський, який писав: “Якшо я візьму комуністичну
партію, то я не знаю, у якого відсотка серед нас залягло глибоке почуття
інтернаціоналізму і у якої частини з інтернаціоналістичними почуттями
спокійно миряться націоналістичні” [1].

Саме ці чинники, підтверджені курсом на коренізацію, сприяли появі
на курсах українізації тем з історії України.

Основний акцент у навчанні української мови робився на оволодінні
слухачами діловою та політичною лексикою. Саме цьому повинно було
сприяти і вивчення окремих тем із всесвітньої історії, історії України,
української літератури, які викладалися одночасно з мовною практикою.
Зазначимо, що деякі теми з історії України розглядалися разом з обов’язковим
аналізом політики радянської влади, як, наприклад, питання про земельну
власність в період феодалізму розкривалося в порівнянні із тогочасною
сільськогосподарською політикою радянської влади в Україні. Тим не менше,
аналіз програм з вивчення історії України, що, незважаючи на політизованість,
більшовицькі світоглядні акценти, учні отримували досить певні уявлення про
періодизацію історії України, селянські та козацьки рухи, національну війну
під проводом Б. Хмельницького (названу вже в той час революцією), рівень
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розвитку української культури й освіти тощо. Історія України викладалася в
контексті історії Росії та європейських країн, що створювало розуміння
неподільності історичного процесу і включеності України у європейські
процеси [4]. На наш погляд, найбільш вдалою і показовою з точки зору
поєднання вивчення української мови та історії України є, наприклад, така
програма з курсів українознавства. Документ наводимо із збереженням
орфографії оригіналу.

“Проект програм ІІІ концентру курсів українознавства в місті
Конотопі практикуму українознавства 2 концентру”.

І. Первісний комунізм та доба родового побуту.
1. Загальна характеристика первісного комунізму та доба родового

побуту: а) структура суспільства; б) економічні взаємовідношення; в) культура.
2. Родовий побут слов’ян-українців: а) розселення слов’янства,

б) природа краю де посіли слов’яне-українці, в) суспільний їх устрій, г) засоби
життя, д) житло, одіж и т.д., є) звичаї, ж) духовне життя, віра і пісні, що
виникли на грунті релігійних звичаїв.

3. Література й усна творчість, що відбиває добу родового побуту на
Вкраїні - повість Івана Франко “Захар Беркут”, усні твори, обрядові пісні,
заговори, голосіння, казки, байки.

4.  Первісний комунізм і ідеї комунізму у сучасному (програм
Партії КПБУ).

ІІ. Феодальне суспільство.
1. Перехід від родового побуту до феодальних форм суспільства,

феодалізм у Західній Європі.
2. Феодалізація України: а) структура суспільства, б) економічні

взаємовідношення, в) культура життя (релігія, письменство, мова, мистецтво),
г) внутрішня і зовнішня боротьба на Вкраїні.

3. Література доби феодалізму на Вкраїні (зупинитись переважно на
Київо-Печерському патерику; заповіді Володимира, літописах та “Слово о
полку Ігоревім” в перекладі на вкраїнську мову).

4. Земельна власність в добу феодалізму й сучасний загальний закон
Рад. влади та сільськогосподарча політика рад. влади.

ІІІ. Доба торгівельного капіталізму.
1. Торгівельний капіталізм на Заході:  а) розвиток міста, б) боротьба

міста з феодалами, в) нові виробничі форми, г) зріст буржуазії та імперіалізму,
д) боротьба з деспотизмом церкви, є) культурне відродження на Заході [5, арк. 56].

2. Розвиток торгівельного капіталізму на Вкраїні й впливи його на
суспільне життя: а) Україна під владою Литви та Польщі, б) нові економ.
реформи на Вкраїні, в) впливи їх на суспільні взаємовідношення, г) природа
степової України, д) татарщина ХVІ-ХVІІІ ст., є) козаччина, ж) козацька
революція та її наслідки.

3. Культурне становище України в ХVІ-ХVІІ ст. (релігійна унія, братства,
друкарні, школи), література й усна творчість (думи та історичні пісні).

4. Доба торгівельного капіталізму в освітленні нової української
літератури (історичні поеми Шевченко, “Чорна рада” Куліша, Сава Чалий -
Тобілевича).
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5. Релігійна боротьба в буржуазному суспільстві та релігійні питання в
світі соціалістичного суспільства (Декрети й постанови рад. влади й
партійних органів щодо релігії та антирелігійна пропаганда).

ІV. Доба промислового капіталізму.
1. Промисловий капіталізм на Заході: а) загальна характеристика

економічних відносин, б) структура суспільства, в) розвиток культури в
капіталістичному суспільстві, г) боротьба капіталізму з імперіалізмом (Велика
Французька революція).

2. Суспільні настрої та соціяльна боротьба в Західній Європі, що
виникли з розвитку промислового капіталізму: а) зріст промисловості,
б) зріст пролетаріату, в) розвиток соціалістичної думки (від утопічного
соціалізму до марксизму), г) революції 1830 та 1848 рр., Паризька Комуна.

3. Розвиток промислового капіталізму на Україні і в Росії: а) природні
багатства України, б) розвиток промисловості на Вкраїні, в) реформа
1861 р., г) пролетарізація України, д) соціяльні рухи на Україні і в Росії,
є) революційний рух на Вкраїні та в Росії.

4. Культурне становище України в ХІХ ст.: а) відродження укр. культури,
б) боротьба з українським відродженням, в) література ХІХ ст., що відбила
добу (твори Шевченко, М. Вовчка, П. Мирного - “Пропаща сила” та “Лихо
давнє та своєчасне”, М. Левицького “Бурлачка”, “Микола Джеря”, “Хмари”,
“Кайдашева сім’я”, Франко “Бориславскі оповідання”, Грінченко - “Серед
темної ночі”, “Під тихими вербами” та дрібні оповідання, Тобілевич “Хазяїн”,
“Бурлака”, “Наймичка”.

5. Економічна політика в буржуазних державах і НЕП та кооперація в СССР.
6. Профрух та охорона праці в буржуазних державах та СРСР [5, арк. 57].
V. Перед світовою війною.
1. Фінансовий капіталізм в Європі: а) анархія в виробничих стосунках,

б) економіка й політика фінансового капіталу, в) боротьба за колонії та ринки,
г) зріст централізму та мілітаризму, є) розподіл соц-демократичних партій.

2. Перед світовою війною на Вкраїні: а) аграрне питання, б) стан
промисловості. в) соціяльні рухи, г) соціялістичні партії, д) російсько-японська
війна, є) революція 1905 р., ж) реакція.

3. Національне питання в буржуазному суспільстві та політика рад.
влади щодо нац. проблем.

4. Література передреволюційної доби на Вкраїні - Коцюбинський
“Фата Моргана”, “Сміх”, “Він іде”, “Невідомий”, “В дорозі”, Стефаник - “Новели”,
Винниченко “Оповідання”, Черкасенко “Оповідання з шахтарського
життя”, Тесленко “З книги життя”, Винниченко - драми “Базар” та “Гріх”.

5. Школа передреволюційної доби і система освіти рад. влади.
6. Фінансова політика рад. влади.
VІ. Світова війна та наслідки.
VІІ. Соціяльна боротьба на Україні.
VІІІ. Література соціяльної боротьби на Вкраїні: поезія Чумака, Сосюри,

новели - Хвильового, Косинки та інш.
Рекомендовані підручники: Яворського “Історія України”,

О. Дорошкевич “Підручник історії української літератури”, Сухов
“Економічна географія України”, А. Бердников, И. Сватлов “Курс
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политграмоты”, Покровский “Очерки русской культуры”, Покровский
“История России”, Антонов-Лукин “История Западной Европы в
новейшее время”, Горев “История социялизму” Т. 1, Покровский “Очерки
по истории революционных движений в России ХІХ-ХХ ст.”.

Примітка: “програм орієнтовний, тому може в залежності від умов в
тих чи інших частинах набірати змін і навіть скорочуватись” м. Конотоп,
травень 1925 р. [5, арк. 58]

Національна політика радянської влади у 20-х роках ХХ ст. в Україні
формувалася під впливом двох взаємовиключних тенденцій: принципі
інтернаціоналізму і праві націй і народів на вільний розвиток рідної мови,
культури, освіти, праві використання рідної мови у всіх сферах суспільного
життя. Ця позиція була історично зваженою, беручи до уваги національно-
культурну політику царизму щодо українців, крім того вона давала можливість
більшовикам пропагувати комуністичні ідеї на рідній мові населення.
Вивчення документів стосовно практичної діяльності курсів з українізації дає
підстави вважати, що в Україні політика коренізації вийшла за межі простого
введення української мови у всі сфери життя. Вивчення мови йшло
паралельно із вивченням історії України, української культури, сприяло
формуванню національної свідомості у слухачів курсів. Незважаючи на
комуністичну заідеологізованість курсів, теми з історії України, наприклад,
про українське козацтво, війну під проводом Б.Хмельницького, вивчення
пам’яток давньоруської культури, як-от “Слова про Ігорів похід” формували
у слухачів розуміння відокремленості української історії від російської, а, таким
чином, і національної ідентичності.
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Епик Л.И. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ УКРАИНЫ НА
КУРСАХ УКРАИНОВЕДЕНИЯ(20-Е ГГ. ХХ СТ.)

Статья посвящена одному из направлений большевистской национальной
политики в Украине в 20-е годы, а именно украинизации. Автор, используя ранее не
опубликованные документы, доказывает, что украинизация была целенаправленной
политикой советской власти, суть которой заключалась не только во внедрении
украинского языка во все сферы общественной жизни Украины. Архивные источники
свидетельствуют, что это была система воспитания национальных кадров, которые
должны были не только в совершенстве владеть украинским языком, но и знать основы
истории Украины, украинской литературы и географии. Именно таким образом
подготовленные специалисты должны были стать носителями коммунистических идей,
своего рода связующим звеном между большевистской властью и населением Украины.
Приведенные в статье документы из фондов Государственного архива Сумской области
(отчет о работепрактикума по украиноведению) являются ценными свидетельствами
того, что преподавание истории Украины, украинской литературы способствовало
формированию национальной идентичности у слушателей курсов.

Ключевые слова: украинизация,  практикум по украиноведению, история Украины,
национальное самосознание.

Yepik L.I. TEACHING THE HISTORY OF UKRAINE AT THE WORKSHOPSON
UKRAINIAN STUDIES IN THE 20’S OF THE TWENTIETH CENTURY

The author of the article gives the documents which weren’t published earlier. These
documents show practical directions of translation into Ukrainian language the activity of
the Soviet staff (machinery) in Ukraine at the beginning of the 20th century. The materials from
the archives notice about strengthening of attention to preparing, up-bringing and putting
out the staff of the native nationality into the staff of the party and state bodies, bringing
teaching of the Ukrainian language at schools, organization of cultural – educational
establishments, publication of  books, newspapers and magazines in Ukrainian language and
the language of the national minorities. In fact, it was a complex program in fundamental
teaching of Ukrainian language, learning Ukrainian literature, history and geography. Some
months’ courses for learning Ukrainian language and Ukraine’s Studies were created for state
personalities. Sometimes these courses existed formally, though their visitors could be
discharged from their working places in case of failing this exam. At the beginning of such
courses many party and economic employees attend them only sometimes. Their reports also
were not given in Ukrainian. Nevertheless strong and persistent policy in the sphere of language
gave its certain positive results. The documents say that at the beginning of 20 the XX century
Ukrainian language confirmed its position in all spheres of public life in Ukraine.The study of
the history of Ukraine contributed to the formation. national consciousness.

Key words: ukrainization,  workshop Ukrainian, history of Ukraine, national morale.
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КРАЄЗНАВСТВО

УДК(UDC) 908(477.52)”1860/1950”
ЧЕРНОБРОВ И. В.

РОЛЬ БЫВШИХ ЗЕМСКИХ ФЕЛЬДШЕРОВ В ОХРАНЕ
ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СУМЩИНЫ

В статье рассматриваются вопросы истории подготовки фельдшеров,
их роли и места в системе медицинского обслуживания населения.
Проанализирована деятельность ряда бывших земских фельдшеров,
ставших врачами, и их вклад в борьбу за здоровье и жизнь людей в условиях
мирного времени и годы Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: подготовка фельдшеров, Сумщина, медицинское
образование.

В системе медицинского обслуживания населения, особенно в
сельской местности, важное место отведено фельдшерам. Во врачебных
учреждениях здравоохранения фельдшер работает под руководством врача,
а в фельдшерско-акушерских, фельдшерских пунктах и здравпунктах
самостоятельно оказывает первую медицинскую и доврачебную помощь,
выполняет назначения врача, проводит профилактическую работу.
С переходом в середине 1860-х годов от приказной к земской медицине
созданные уездные управы начали приглашать не только лекарей, но и
фельдшеров для организации и оказания медицинской помощи сельскому
населению в новых условиях. К тому времени в Российской империи за
более чем вековой период со времени становления системы подготовки
медицинских кадров произошли существенные положительные изменения.
Начатая в начале ХVІІІ в. в первых медицинских вузах, которыми являлись
госпитальные школы, а затем медико-хирургические училища, подготовка
дипломированных лекарей (врачей) проводилась одновременно с
подготовкой их помощников - подлекарей. Характерно, что в отличие от
медицинских факультетов университетов Западной Европы, а также первой
медицинской школы в Московском государстве (1654), функционировавшей
относительно непродолжительный период, обучение клиническим
дисциплинам осуществлялось непосредственно у постели больных и шло
параллельно с изучением теоретических дисциплин. С самого начала учёбы
лекарские ученики работали в клинических отделениях госпиталей,
исполняя первоначально обязанности санитаров. На следующем этапе
уделялось особое внимание их участию в лечебной работе. Ученики
ежедневно с утра проводили осмотр больных, участвовали в обходах с
госпитальными докторами и лекарями, оказывали помощь в перевязках и
хирургических операциях, ухаживали за тяжелыми больными и др. Так
они выполняли обязанности, ставшие впоследствии основными для
фельдшеров, которых "тогда ещё не было; это и было, собственно, началом
их учения" [1].

______________________________
Чорнобров Иван Владимирвич - историк медицины.
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Согласно "Генеральскому регламенту о госпиталях" (1735) лекарским
ученикам "надлежало за больными ходить со всяким усердием и
терпеливостью, дежурство своё весьма исправлять и к науке так
склонятися, дабы случай, который имеют доброму научиться, не упущали…
Дабы ученики тунеядству случаи не находили, но всегда с больными, и как
оные наилучше пользованы быть могут, дело имели" [2]. Через 2-3 года
обучения ученикам после успешной сдачи экзаменов присваивалось звание
подлекаря. Перед ними открывались 2 пути: продолжать обучение и стать
лекарями или заняться практической деятельностью и в дальнейшем, после
определённого стажа работы, сдать соответствующие экзамены на звание
лекаря. Между тем войны, которые проводила Россия, нередко требовали
для удовлетворения потребностей армии преждевременных выпусков, т.е.
подлекарей. Но это звание в 1799 г. было упразднено [3], и постепенно
официальным становилось звание "фельдшер". Однако их, как и подлекарей,
было очень мало. Поэтому острая потребность армии и населения в медиках
вызвала необходимость привлечения к этой работе лиц без должной
медицинской подготовки. Со второй половины ХVІІІ в. перед полковыми
лекарями ставилась конкретная задача о подготовке ими методом ученичества
своих помощников - "ротных фельдшеров, не имевших, к сожалению, ни
общего, ни законченного медицинского образования. Это были солдаты,
подготовленные по уходу за больными, и служившие санитарами" не только
в санитарных частях полков, но и в лазаретах, госпиталях [4].

С созданием в 1775 г. Приказов общественного призрения (опеки) -
приказной медицины - была введена должность уездного врача, а также
его помощников (1-2 учеников и одной повитухи). Они обеспечивались
государственным содержанием. Уездный врач был первым представителем
научной медицины. Он должен был организовать медико-санитарное дело
в уезде. Но, безусловно, один врач на уезд (иногда на два уезда) не мог в
полной мере обеспечить выполнение возложенных обязанностей: по борьбе
с инфекционными болезнями среди людей и домашних животных, по
оказанию им неотложной врачебной помощи, по расследованию судебно-
медицинских случаев, заготовке лекарственных растений [5]. Преимущественно
по этим вопросам осуществлялось обучение врачами своих помощников,
которые со временем самостоятельно оказывали возможную медицинскую
помощь населению.

Подготовка военных фельдшеров проводилась в фельдшерских школах
при ряде крупных госпиталей. Существенный вклад в это дело внесла
Военно-медицинская академия в Петербурге, где школа функционировала
до 1921 г. Тогда вместо слова "фельдшер" был принят термин "лекарский
помощник" ("лекпом") и в академии организовали "Курсы красных лекпомов"
(военных фельдшеров). Но через несколько лет этот термин утратил
официальное значение и окончательно уступил место слову "фельдшер" [6].
Хуже обстояло положение с подготовкой фельдшеров для медицинского
обслуживания населения.

Для медицинских учреждений и жителей на нынешней территории
Сумщины важное значение имели губернские фельдшерские школы,
созданные вначале в Харькове и Полтаве, а затем в 1870 г. в Чернигове.
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В период земской медицины постепенно возрастала обращаемость
населения за медицинской помощью, что потребовало увеличения числа
медицинских кадров. Но земские руководители прекрасно знали, что
содержание врача обходилось в 3 раза дороже по сравнению с затратами на
фельдшера, и делали соответствующие выводы. За более чем 50-летний
период существования земской медицины число врачей на Сумщине
увеличилось с 7 до 77, а фельдшеров  - с 54 до 235, акушерок - с 6 до 86 [7].

Первые земские деятели взяли фельдшеризм под свою защиту, хотя
"им приходилось на каждом шагу получать донесения о том, что фельдшер
поведения нехорошего, что он занимается пьянством…". При этом земцы
предъявляли "такие доводы в пользу фельдшеров: приверженность
крестьян к фельдшеризму, фельдшер - связующее звено между врачом и
населением, только он по средствам земству". В 1881 г. в Харькове на
губернском земском съезде было даже заявлено, "что без фельдшеров земская
медицина будет упразднена" [8]. Уездные земские управы в погоне за
экономией денежных средств старались максимально укомплектовывать
должности фельдшеров ротными фельдшерами, которым платили
значительно меньше, чем фельдшерам с медицинским (тогда говорили со
школьным) образованием. Врачи и уездные санитарные советы всячески
противились этому, но земцы с ними не считались, хотя должны были
обязательно согласовывать вопросы приёма и увольнения медицинского
персонала. В результате даже к концу земского периода в уездах работало
много ротных фельдшеров. Так, в Сумском уезде в 1911г. "числилось 60
человек среднего медперсонала, но из них школьных фельдшеров только 8,
фельдшериц-акушерок - 9 человек" [9]. В то же время на фельдшеров
приходилось 70% амбулаторного приёма больных. Врачи указывали, что
при таких условиях, "когда ротным фельдшерам дана самостоятельная
практика, фельдшеризм - большое зло" [10].

В Лебединском уезде в 1910 г. "при значительном количестве ротных
фельдшеров вообще, на самостоятельных фельдшерских пунктах их 93%",
за что уездное земство было подвергнуто критике со стороны губернского
съезда врачей. Но, обсудив данный вопрос, уездное земское собрание решило
не закрывать фельдшерские пункты, а постепенно укомплектовывать их
школьными фельдшерами. При этом были несколько повышены их
должностные оклады [11].

В Ахтырском уезде в 1907 г. отмечалось: "Среди фельдшеров много
ротных, без специальной медицинско-школьной подготовки. Причём
большинство последних размещено на самостоятельных фельдшерских
пунктах, что даже незаконно, так как они не имеют права самостоятельной
практики". Но управа "не видела возможности привлечения фельдшеров,
имевших медицинское образование, ввиду низкого их жалованья" [12].
В докладе Путивльскому уездному земскому собранию в 1895 г. указывалось:
"Фельдшерские пункты в большинстве случаев не имеют даже элементарного
благоустройства, а иной раз помещаются в квартирах фельдшеров. При такой
обстановке помощь врача является зачастую фикцией" [13].

Съезд врачей Черниговской губернии, обсудив 1897 г. состояние
земской медицины, отметил, в частности, что "земско-врачебное дело в



46 СУМСЬКА СТАРОВИНА 2014 №XLV

Конотопском уезде регрессирует… Процветает амбулатория фельдшерская".
Поэтому в ответ на эту критику уездное земское собрание решило: "Как выход
из ненормальной организации, дать всему населению возможность
пользоваться врачебной помощью", для чего предусмотрели увеличить
число врачебных участков, сократить число фельдшерских  пунктов [14].
Многих фельдшеров уволили, но врачей, желавших поступить на работу, не
нашлось, что привело к ещё большему ухудшению медицинской помощи.
Пришлось вновь организовывать фельдшерские пункты.

Серьёзной проблемой оставалось отсутствие планового повышения
квалификации фельдшеров. Так, в 1897 г. Конотопское уездное собрание
обсуждало по инициативе врачей вопрос "О командировании участковых
фельдшеров в Конотопскую больницу для повышения знаний". Однако после
дебатов гласных конкретное решение так и не было принято, а снова
поручалось управе "выработать наиболее удобный способ" [15]. Пытаясь
повысить уровень знаний фельдшеров в Глуховском уезде, земские врачи
возбудили ходатайство об организации для них курсов при Черниговской
губернской больнице. Но земская управа пришла к противоположному выводу,
заключавшемуся в том, что "наличному составу фельдшеров не предоставляется
целесообразным затрата на посылку их на временные фельдшерские курсы" [16].

Фельдшерско-акушерскому персоналу пришлось работать в очень
сложных условиях. Об этом свидетельствуют выводы губернских съездов
врачей. В 1912 г. Харьковский губернский съезд врачей и представителей
земских учреждений констатировал: "Погоня за дешевизной этого суррогата
медицинской помощи заставляет земства экономить на всём при открытии
фельдшерских пунктов: и на помещении, и в окладах жалованья, и в
ассигнованиях на покупку инструментов и медикаментов… В результате
громадное большинство самостоятельных фельдшерских пунктов занято
полуграмотными ротными фельдшерами, плохо подготовленными, плохо
обставленными, плохо оплачиваемыми" [17]. В 1911 г. Черниговский
губернский съезд врачей и представителей земств указывал, что "для
фельдшерско-акушерского персонала не так страшна холера, как страшны
те отвратительные материальные и нравственные условия, в которых
ему приходится работать и жить…". Наибольший процент смертности
фельдшерско-акушерского персонала в возрасте от 20 до 40 лет - 65% [18].

Основная причина такого положения состояла в том, что с самого
начала бюджет земских учреждений для выполнения поставленных перед ними
задач был чрезвычайно ограничен. Затраты на медицину, как и на народное
образование, административно-полицейский аппарат, агрономическую
помощь, дорожное дело и др. нужды, покрывались "подушными сборами" с
крестьян. Безусловно, подавляющее большинство фельдшеров с медицинским
образованием являлись добросовестными тружениками и хорошими
помощниками земских врачей. Они прекрасно понимали, что выработан
правильный путь развития и установлены твёрдые принципы медицинского
обслуживания населения. Их всячески стремились воплотить в жизнь
земские врачи, ставившие перед собой задачи - служить народу, работать
на его пользу. Немало земских фельдшеров мечтало получить высшее
медицинское образование. Многие из них достигли поставленной цели,
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стали известными на Сумщине врачами и организаторами здравоохранения,
внесли свой вклад в развитие медицины, охрану здоровья и жизни людей.

Георгий Васильевич Ольшевский в 1912 г. начал работать фельдшером
Хмелевской врачебной амбулатории Роменского уезда, которая размещалась
в небольшой комнате частного дома. Но жажда медицинских знаний помогла
ему стать студентом-медиком и успешно окончить университет. С 1920 г.
молодой врач стал работать в этом же селе, но в должности заведующего
сельским врачебным участком, включавшем, кроме врачебной амбулатории,
ещё несколько фельдшерских пунктов в соседних населённых пунктах.
В 1929 г. Георгий Васильевич добился завершения строительства стационара
и врачебной амбулатории. Хорошо организовал на участке не только лечебно-
профилактическую работу, но и подсобное хозяйство при больнице. Однако
в период временной оккупации территории немецко-фашистскими
захватчиками всё было разрушено. Под руководством врача и благодаря
стараниям медицинских работников врачебного участка, к 1945 г. было
полностью завершено возрождение сети медицинских учреждений [19].
Больница продолжала быть, как и в предвоенные годы, одной из лучших в
области. В 1940 г. на сессии областного совета, обсуждавшей вопрос
"О состоянии здравоохранения и медицинского обслуживания трудящихся
области", отмечалось, что уровень оказания медицинской помощи в
Хмелевской больнице не уступал городским больницам [20].

Георгий Васильевич трудился на врачебном участке до 1950 г.
За 30 лет плодотворной врачебной деятельности оставил о себе добрую
память. Его дело продолжали другие. В частности, в 1959 г. был расширен
стационар больницы. В 1973-1976 гг., до ввода в эксплуатацию лечебного
корпуса центральной районной больницы, она функционировала как
офтальмологическое отделение ЦРБ на 40 коек [21].

Порфирий Иванович Заболотный родился в 1895 г. в крестьянской
семье. После окончания Батуринского 2-классного училища поступил в
Черниговскую губернскую фельдшерскую школу. Окончив её в 1914 г., работал
в Черниговской губернской земской больнице, а с 1918 г. - фельдшером на
сахарном заводе в с. Бочечки Конотопского уезда. Этот завод, кстати, начал
действовать в 1831 г. и был одним из первых на территории Сумщины.
1921 год принес новые изменения в жизнь фельдшера - он стал студентом
Киевского медицинского института. Получив в 1927 г. квалификацию врача,
трудился по направлению на Батуринском врачебном участке. В 1929 г.
возвратился в с. Бочечки, где возглавил сельский врачебный участок. Лечил
больных не только лекарствами, но и добрыми словами, милосердными
делами, проводил профилактическую работу. Дважды призывался на
военную службу: принимал участие в советско-финской войне, с первых
дней и до Победы прошёл боевыми дорогами Великой Отечественной
войны. За ратный подвиг был отмечен боевыми наградами. После
демобилизации под его руководством медицинские учреждения Бочечковского
врачебного участка не только быстро возродились, но и была открыта
больница. В 50-е годы её мощность возросла с 25 до 50 коек. Она стала
одной из лучших в области. Врачебный участок обслуживал более
10 тыс. населения.
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Деятельность Порфирия Ивановича достойно оценена государством.
За заслуги в развитии охраны народного здоровья ему в 1956 г. было
присвоено почётное звание "Заслуженный врач УССР". На этом сельском
врачебном участке он проработал 35 лет, до своей кончины в 1964 г. Прошёл
жизненный путь от сельского паренька до главного врача больницы,
отмеченного высокими наградами. Своим трудом он заслужил самое важное
для медицинского работника - доверие и любовь людей. В 1975 г. сбылась
заветная мечта П.И. Заболотного - вступила в строй больница на 100 коек в
с. Бочечки [22]. В современных кризисных условиях в здравоохранении
имеют место существенные негативные процессы, но больница служит
памятью и воспоминаниями о плодотворной деятельности Порфирия
Ивановича на благо народного здоровья.

Мартин Фёдорович Рускевич начал работать земским фельдшером в
1915 г. С 1918 г. служил военфельдшером в Красной Армии. В дальнейшем
получил направление в кавалерийский корпус, сражавшийся с различного
рода бандформированиями. Командир корпуса В.М. Примаков лично вручил
саблю, отметив, что теперь станешь красным казаком. Отгремела
Гражданская война, и М.Ф. Рускевич пересел с боевого коня за парту,
поступив в Ленинградский медицинский институт. Окончил его в 1928 г.
Государственная комиссия предложила молодому врачу остаться в институте
для научной работы. Но он поблагодарил за доверие и ответил, что хочет
поехать работать в сельскую местность. Прибыл в с. Ястребщина на
Глуховщине и с головой окунулся в работу по оказанию медицинской
помощи сельчанам. Вскоре бал назначен зав. Баническим сельским
врачебным участком.

Когда грянула Великая Отечественная война, стал военным врачом.
Шли тяжёлые бои, оперировал раненых под свист пуль и вой снарядов.
Однако в одном из сёл на Харьковщине его госпиталь, в котором находилось
более 600 раненых, оказался в окружении. Фашисты в госпитале появились
внезапно. Персонал в сложных условиях оказывал медицинскую помощь
советским бойцам и командирам. Но повязки у тех, кто выздоровел,
специально не снимали, пытаясь обмануть врага, так как тайно готовились
к побегу. И вскоре совершили свой замысел. Раненые во главе с медиками
смогли сделать, казалось, невозможное. Полицаи свирепствовали, рыскали
вокруг, но безрезультатно.

Мартин Фёдорович возвратился в с. Баничи. Собрался идти в лес к
партизанам. В это время пришёл представитель Шалыгинского партизанского
отряда и от имени командира предложил остаться в селе. Его дом находился
на самой околице, и к нему пролегала лесная тропа. Ночью шли по ней народные
мстители - связные, чтобы получить от своего законспирированного
разведчика данные о враге, медикаменты, а также при необходимости
медицинскую помощь. Часто и сам врач пробирался в лес спасать раненых
и больных. "Мужественный человек, настоящий патриот", - говорили о
нём бывшие партизаны. В 1965 г. общественность района отмечала 50-летие
медицинской деятельности М.Ф. Рускевича. Его благодарили за
повседневный труд по охране здоровья населения, оказанную медицинскую
помощь более 40 тыс. больным [23]. До 1969 г., в течение 40 лет, он работал
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главным врачом Банической участковой больницы (врачебного участка).
В любую погоду, не считаясь со временем, был готов к выполнению своего
профессионального долга. Имел огромный авторитет среди населения и
медицинского персонала. Проблемные вопросы сельского здравоохранения
решал практическими делами.

Михаил Петрович Сергиенко окончил Киевскую фельдшерскую школу
в 1911 г., в 20-летнем возрасте. Вместе с женой Пелагеей Емельяновной,
окончившей тогда же Кременчугскую фельдшерско-акушерскую школу, начали
работать соответственно фельдшером и фельдшерицей-акушеркой в Хутор-
Михайловской земской больнице Глуховского уезда. М.П. Сергиенко
принимал участие в Первой мировой войне. В годы Гражданской войны
служил в рядах Красной Армии. В 1928 г. окончил медицинский факультет
2-го Московского университета, а затем курсы специализации по
отоларингологии. Работал главным врачом и лор-врачом Марчихинобудской
участковой, а с 1935 г. Свесской поселковой больниц Ямпольского района.
В Свессе приложил много усилий к укреплению материально-технической
базы больницы и развитию специализированных видов медицинской
помощи. С началом партизанского движения в период Великой Отечественной
войны был тесно связан с партизанским отрядом "За Родину". Но в феврале
1942 г. по доносу провокатора был арестован за оказание медицинской
помощи партизанам, передачу им медикаментов и мыла. Подвергался
допросу в Ямпольском гестапо, однако никого не выдал. Не добившись
никаких сведений, врача расстреляли. После гибели мужа его жена,
работавшая все эти годы фельдшерицей-акушеркой, ушла к партизанам,
которые дислоцировались в Хинельских, а затем в Брянских лесах. Летом
1943 г. против партизанского отряда фашисты бросили крупные карательские
силы. После тяжёлых боёв много партизан было взято в плен. Только
некоторым, включая П.Е. Сергиенко, удалось слиться с местным населением,
но её кто-то выдал [24].

Об этом периоде командир партизанского соединения генерал-майор
М.И. Наумов писал: "Шли с овчарками, наползали как саранча. За первой
цепью движется другая, за ней третья; идут, обрабатывают штыками -
щупами каждый метр площади. На ночь окапываются, расчищают для
обзора и обстрела вокруг себя, минируют подступы. Темпы их продвижения
- 2-3 километра в день… Расстреляли в тот вечер и Ивана Софина,
уроженца далёкой Татарии, и Пелагию Сергиенко, нашу ямпольскую
медичку. Когда её схватили, у неё в руках оказался чемоданчик. - "Врач-
партизан! - заорали они, раскрыв чемоданчик и увидев медикаменты,
инструментарий; расстреляли, невзирая на то, что она была от
истощения еле жива" [25].

В семье М.П. Сергиенко все были медиками. Младший сын, Олег
Михайлович, в 1940 г. был призван на военную службу. В начале Великой
Отечественной войны, будучи санинструктором, оказывал медицинскую
помощь защитникам Одессы, затем Севастополя. Погиб в 1941 г. старший
сын, Тарас Михайлович, окончил в июне 1941 г. 1-й Московский
медицинский институт. Работал в Москве ординатором, начальником
хирургического отделения эвакогоспиталя на базе 1-й Таганской больницы,
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а после его реорганизации - ординатором хирургического отделения
клинической больницы. Узнав в 1943 г. о трагической гибели своих
родителей, неоднократно обращался с просьбами о направлении его
хирургом на фронт, хотя был ограниченно годен к военной службе. Получив
отказы, обратился к Главному хирургу Красной Армии Н.Н. Бурденко. При
этом он писал: "Личное горе сплетается в тесный клубок с горем народа.
Горе рождает ненависть и зовёт к действию. Мне хочется сделать как
можно больше для приближения часа разгрома врага. Мне кажется, что в
настоящее время я имею основные навыки, необходимые для оказания
медицинской помощи, и думаю, что в этом деле я могу принести наибольшую
пользу. Поэтому очень Вас прошу направить меня хирургом на один из
передовых этапов - в медсанбат ППГ 1-й линии". Эта просьба была
удовлетворена. В апреле 1944 г. по распоряжению Главного санэпидуправления
РККА Т.М. Сергиенко направлен на 1-й Украинский фронт. Работал старшим
ординатором, начальником хирургической бригады госпиталя [26].

В послевоенный период Тарас Михайлович прошел путь от врача-
хирурга участковой больницы в Киевской области до видного учёного -
нейрохирурга, заслуженного изобретателя и рационализатора.

Николай Васильевич Костогаров - потомственный медик, сын
фельдшера. В 1906 г. начал работать земским фельдшером после окончания
в Москве фельдшерской школы на базе Голицинской больницы. В аттестации
при её окончании он характеризовался как "старательный, трудолюбивый,
знающий своё дело, с безукоризненным поведением". В период Первой
мировой войны служил в госпитале Красного Креста, а в Гражданскую
войну - в Красной Армии, в частях ВЧК. С 1925 г. трудился фельдшером в
Ямпольской районной больнице на Глуховщине. Врачом стал в 1934 г.,
окончив в 47-летнем возрасте Киевский медицинский институт. В годы
Великой Отечественной войны совершил патриотический подвиг, организовав
на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории
Ямпольского района Сумской области госпиталь для раненых  красноармейцев.

В августе 1941 г. в районе железнодорожной станции Хутор-
Михайловский шли тяжёлые бои. В райцентре Ямполь был развёрнут
медсанбат. Но под натиском превосходящих сил противника советские
войска вынуждены были оставить посёлок, и около 100 солдат и офицеров
Красной Армии попали в плен. Фашисты отправили тех, кто мог
передвигаться, в концлагерь, а раненых изъявил желание лечить врач
Н.В. Костогаров. С разрешения новой власти он открыл лазарет или
"госпиталь для военнопленных", как его тогда стали называть. У Николая
Васильевича созрел план: спасти раненых и после выздоровления
переправить их к партизанам. Их вначале разместили в доме врача, а затем
заняли под госпиталь и другие здания. Среди раненых были солдаты,
командиры и политработники, но всех звали только по именам.

Н.В. Костогаров делал всё возможное, чтобы спасти их: доставал
одежду, медикаменты, продукты питания, осматривал своих подопечных
два раза в день. Он не боялся последствий, действовал решительно и
разумно, неоднократно говорил раненым:  "Я вас поставлю на ноги, но
будьте достойными сынами нашей Родины". В этих словах заключён весь
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смысл его врачебной деятельности. Раненного в ногу И.Г. Касьянова ему
пришлось оперировать без наркоза, отвлекая его во время операции
различными вопросами. Тот не знал, кричать ли от боли или говорить.
А врач подбадривал: "Ничего, держись, бывает и хуже…". После
выздоровления Касьянов ушел к партизанам, стал начальником штаба одного
из партизанских отрядов в соединении А.Н. Сабурова, а затем начальником
продовольственных баз в соединении С.А. Ковпака. Отмечен многими
боевыми наградами.

И.А. Костюченко до войны  работал начальником Бориспольского
райотдела внутренних дел Киевской области. После выздоровления в
госпитале стал связным партизанского отряда. Одновременно занимался
информационно-разъяснительной работой среди населения. Однажды по
чьему-то доносу был схвачен полицаями, отправлен в Шосткинское гестапо.
Но продуманная легенда отвела смерть. Его направили в Глуховский
концлагерь. Бежал оттуда, скрывался в лесах, пока не попал в партизанский
отряд. Раненый военфельдшер М.И. Шибакин стал помощником Николая
Васильевича в его лечебных делах. Жена врача Наталья Петровна готовила
раненым пищу, ухаживала за ними, топила печки. Ей помогали другие
женщины, которые стали работать в госпитале. В основном это были
медицинские работники, работавшие в довоенное время в больнице. Они
принимали участие в перевязках, собирали еду среди населения. Большую
помощь оказывали жители Ямполя, приносившие различные продукты
питания, а также приготовленную пищу, в горшках, чугунках. Помогали,
чем могли. Без их помощи трудно было бы выжить.

В госпитале длительно лечился от ран сын Костогаровых, который
раненым попал в плен, но смог совершить побег. Со временем вместе с
товарищем раздобыли в сарае комендатуры радиоприёмник и спрятали его
в укромном месте. В определённое время слушали Москву и сообщали о
происходящих событиях. Вначале в госпитале  было около 30 раненых. На
начало 1942 г. их осталось 18 человек. Некоторые уже начали ходить. Николай
Васильевич любил и всячески оберегал своих подопечных, держался с ними
бодро, шутил, поддерживал дух.

Важными проблемами всё время являлись продукты питания,
медикаменты и перевязочный материал. Н.В. Костогарову каким-то образом
удавалось доставать медикаменты даже в Шостке, и через врача
М.П. Сергиенко он отправлял их партизанам. В июне 1942 г. в Ямполь на
непродолжительное время вошли партизаны. 10 человек из числа
выздоровевших во главе с И.Г. Касьяновым влились в ряды народных
мстителей. Врач в который раз просился взять его в партизаны, но комиссар
отряда Д.Д. Красняк ему ответил: "Вы здесь нужнее". Для семьи
Костогаровых раненые в госпитале были как родные. После войны Наталья
Петровна отмечала: "А все Николай Васильевич…. К нему и до войны, было,
шли…. Никогда не отказывал людям в медицинской помощи - ехал в любую
погоду. Врач же! В тяжёлое время и совсем не считался ни с чем. Умер
рано: в 71 год". Работавшие в госпитале женщины говорили: "Хорошим,
душевным человеком был Н.В. Костогаров, настоящим врачом!"

В июне 1942 г. госпиталь был закрыт, но несколько раненых скрывались
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там до марта 1943 г. под видом инфекционных больных. Врачу удалось
доказать необходимость продолжения их лечения. Он ненавидел фашистов.
Часто после войны вспоминал свой госпиталь и гордился тем, что все его
пациенты, которым он тогда вернул жизнь, стали народными мстителями,
никто из них не был предателем. За период пребывания на оккупированной
врагом территории в его трудовую лепту была внесена в 1944 г. запись:
"1941 год, август, 29. Организовал лазарет для раненых бойцов и командиров
Красной Армии. С 1 сентября 1941 г. по 12 марта 1943 г. - заведующий
лазаретом для раненых  и инфекционным отделением" [27].

В 1947 г. Николай Васильевич переехал в г. Новгород - Северский, где
всё время работал в районной больнице. Только за год до своей кончины в
1958 г. он оставил любимую работу.

Следует сказать, что у каждого из этих бывших земских фельдшеров,
как и у многих других тружеников медицины, были на жизненном пути и
успехи, и трудности, и опасности. Но они не потеряли  себя в очень трудные
периоды эпидемий, войн, разрухи, голода. Служили во имя здоровья
населения, проявляя самоотверженность как в военные годы, так и в самых
скромных условиях рядовой, повседневной работы мирного времени. Своим
трудом заслужили любовь и доверие людей.
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У статті розглядаються питання історії підготовки фельдшерів, іх ролі та місця
у системі медичного обслуговування населення. Проаналізовано діяльність низки колишніх
земських фельдшерів. котрі стали лікарями, іхній внесок у боротьбу за здоров’я та життя
людей в умовах мирного часу та у роки Великої Вітчизняної війни.
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AND LIFE PROTECTION OF THE POPULATION OF SUMY REGION

The article deals with the history of training feldshers, their role and place in the system
of health services. It analyzes the activity of former zemstvo feldshers that became doctors, and
their contribution in fighting for health and life of people during peace-time and the Great
Patriotic War

Key words: feldshers training, Sumy region, medical education.
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ПРОФЕСІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ДОМАШНІХ УЧИТЕЛІВ м. СУМИ

У статті висвітлено стан розвитку домашньої освіти та визначено
особливості становища двох груп домашніх учителів - тих, хто працював у
приватних будинках у городян міста Суми та домашніх учителів, які
працювали у гімназіях.

Ключові слова: домашні вчителі, гімназії, м. Суми

Домашнє навчання у різних регіонах України мало свої особливості. Ці
відмінності обумовлені такими характеристиками домашніх учителів:
національність (іноземці чи вітчизняні учителі), педагогічний стаж, трудова
(частота зміни місця роботи) та професійна (підвищення кваліфікації) мобільність.

Досліджуване питання не знайшло свого повного відображення у
науковій літературі, де висвітлюються лише окремі аспекти розвитку
домашньої освіти, зокрема, діяльності домашніх учителів. Розвиток
гімназичної освіти безпосередньо визначав стан домашньої освіти, тому що
у восьмому додатковому класі  жіночих навчальних закладів дівчата здобували
початкову педагогічну освіту та набували звання домашньої учительки. Тому
у загальних працях з історії освіти Сумщини Л. Сапухіної [18] та М. Манька
[16, 17] розглядається історія сумських гімназій. Зокрема, М. Манько
застосував термін "репетиторство" для визначення домашнього навчання
[16, с. 228], визначив освітній рівень домашньої учительки як початкову
педагогічну освіту [16, с. 229]. Особлива цінність даної роботи полягає у
тому, що автор зібрав особисті архіви родини домашніх учителів
Архангельських і Лащенко та опублікував їх фотографії [16, с. 231]. Тому
документи, наведені у цій роботі, можна віднести також до групи джерел
особистого походження.

 Щодо освітньо-організаційної діяльності професійної групи домашніх
учителів, то домашні учительки створювали приватні навчальні заклади, про
що написала у своїй публікації Р. Миленкова [17]. Питання діяльності
жіночих навчальних закладів вивчали А. Сбруєва та М. Расіна [19], а
також Т. Тронько [25].

Таким чином, у роботах науковців подана характеристика стану
розвитку жіночих гімназій, наведено фактичний матеріал про окремих
учителів, хоча не підкреслюється їх освітній статус домашнього учителя. Але
це підтверджується іншими джерелами.

Дослідники історії освіти одностайно підкреслили винятково важливу
роль дворянства м. Суми у розвитку освіти. Вивчення різних груп документів
у повній мірі підтвердило цю тезу. Можна лише додати, що серед домашніх
учителів були також представники купецького, міщанського станів та родин
священиків. Висвітлюючи різні напрямки розвитку освіти, сучасні науковці
____________________________

Яковенко Галина Григорівна - кандидат історичних наук, доцент
кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного
університету ім.  Г. С. Сковороди
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питання історії  розвитку домашньої освіти залишили поза увагою.
Створити об'єктивну характеристику професійної групи домашніх

учителів допомагають документи. Автори життєписів окремих дворянських
родин О. Алфьоров [1], Д. Григор'єв [2], О. Козлов [11; 12] навели факти
про наявність домашньої освіти у представників дворянських родин, а також
відомості про заняття деяких із них домашнім навчанням.

Групу періодичних джерел склали сучасні громадсько-ділові
тижневики - "Панорама", "Ваш шанс", "Ярмарок", що виходять у м. Суми.
Автори В. Костіна [13], О. Ленський [14], Ю. Лесіна [15] в історико-
педагогічних публікаціях навели важливий краєзнавчий матеріал з історії
освіти м. Суми. Наприклад, В. Костіна розглянула діяльність сумського
дворянства з поширення народної освіти на прикладі Н.М. Линтварьової,
яка мала звання домашньої учительки [13].

У діловодних джерелах - списках чиновників і викладачів Харківського
навчального округу [20-25] наведено особисті дані домашніх учителів:
прізвище, ім'я, по-батькові, а також професійні - з якого року розпочав
працювати у відомстві Міністерства Народної освіти та у даному навчальному
закладі. У циркулярах Харківського навчального округу [26; 27] подано накази
про призначення на посаду та звільнення з неї, але у цих списках не завжди
зазначені ініціали працюючих. Тому порівняння названих документів надає
можливість встановити недостатню інформацію.

Групу джерел особового походження складають документи архівних
фондів - заяви, прохання про надання посади у навчальному закладі, про допуск
до іспитів на звання домашнього учителя. До них ще додаються документи-
свідоцтва про освіту, метрики, відомості про попередні місця роботи.

Отже, відсутність систематизованих даних про професійну групу домашніх
учителів м. Суми свідчить, що ця проблема потребує подальшого вивчення.

Мета дослідження - висвітлити стан розвитку домашньої освіти та
визначити особливості становища двох груп домашніх учителів - тих, хто
працював у приватних будинках у городян м. Суми та домашніх учителів,
які працювали у гімназіях.

Про домашніх учителів, які служили у родинах, збереглося дуже мало
відомостей. Звичайно, діти із заможних сімей перед вступом до гімназії
навчалися вдома. Можна припустити, що у місті були досвідчені домашні
учителі, які давали приватні уроки. Наприклад, Д. Григор'єв навів такий факт,
що видатний сумчанин Павло Іванович Харитоненко одержав прекрасну
домашню освіту, що значно перевищувала обсяг середнього навчального
закладу - батьки запрошували для виховання й освіти найкращих учителів
[2, с. 16]. Залишилося лише встановити імена та біографії цих трудівників.

У родині, яку вважають засновниками м. Суми, були відомі домашня
учителька музики Ганна Левенсон та гувернантка Жентон Еммі. Гувернантці
у родині Кондратьєвих, Жентон Еммі, П. Чайковський присвятив
"Сентиментальний вальс" [16, с. 158]. Учениця П. Чайковського - Ганна
Левенсон давала уроки музики доньці Кондратьєвих, Діні [16, с. 158].

Відомо, що у дворянській родині Алфьорових також були домашні учителі.
Представниці цього роду працювали домашніми учителями. Чоловіком
домашньої учительки Алфьорової Ксенії Іванівни, сестри Романа Івановича
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Алфьорова, став домашній учитель Пилип Іванович Плигін [16, с. 216].
М. Манько у своєму дослідженні підкреслив, що у Сумах не відзначено,

так як у Харкові, великого зростання кількості іноземців серед учителів
навчальних закладів і вихователів у родинах дворян [16, с. 290].

Отже, вивчення діяльності домашніх учителів у дворянських родинах
м. Суми потребує активного наукового пошуку.

Особи, які мали свідоцтво на звання домашньої учительки, також
працювали в гімназіях. Відомостей про їх трудовий шлях значно більше, бо
списки колективів цих навчальних закладів публікувалися в окремих
виданнях - списках чиновників і викладачів [20-25] та циркулярах
Харківського навчального округу [26; 27]. Ці документи дають можливість
прослідкувати педагогічну діяльність окремих осіб протягом тривалого часу.
Для висвітлення питання досліджувалися документи Першої та Другої
гімназій, підвідомчих Міністерству Народної освіти.

Державна початкова жіноча школа в м. Суми була відкрита у 1858 р.
Начальником стала М.М. Єфимович, яка до цього утримувала Охтирську
гімназію [16, с. 54-55]. Від початку заснування Першої Сумської гімназії
(1873), з 1874 р. тут працювали домашні учительки Прасков'я Вертеловська
та Катерина Гершель [20, с. 415-416]. Вони виконували обов'язки класних
наглядачок. Разом із ними розпочали свою трудову діяльність домашні
вчительки О.П. Константинович (історія, географія), Р.Ф. Гіорт (німецька
мова), Є.Г. Родіонова (математика), Дахневська (початкові класи) [26, с. 15].
Через дванадцять років ці прізвища ми знаходимо у списку педагогічного
колективу. Станом на 1886 р. у Першій Сумській гімназії працювало усього
24 учителя [20, с. 412-420]. Серед них звання домашньої учительки мали 16
осіб, що складало 67% від загальної кількості працюючих.

Прізвище, ім'я, по-батькові Педагогічний стаж
1. Якубова А.І. 5 років
2. Одолламська О.П. 10 років
3. Константинович І.І. 12 років
4. Горн Р.Ф. 11 років
5. Гіорт К.Ф. 12 років
6. Стоянова А.Ф. 1 рік
7. Гершель В.Є. 4 роки
8. Селитренникова О.І. 7 років
9. Белицька А.М. 3 роки
10. Грунська З.К. 5 років
11. Пименова К.Д. 2 роки
12. Родіонова Є.Г. 2 роки
13. Едельман В.П. 1 рік
14. Сисоєва А.М. 6 років
15. Лащенкова М.О. 1 рік
16. Шмідт М.К. 1 рік
Стаж один-п'ять років мали вісім осіб - 50%, п'ять-десять років - чотири

особи, стільки ж учителів працювали від десяти до п'ятнадцяти років, що
складало 25% від усієї кількості домашніх учителів.

Через вісім років, станом на 1894 р. [21, с. 357] колектив гімназії складав
28 працюючих, серед них 15 мали звання домашньої учительки - 54% від
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загальної кількості педагогічних працівників навчального закладу.
Прізвище, ім'я, по-батькові З якого року працювали Пед. стаж

1. Кудрявцева М.Г. 1888 6 років
2. Одолламська О.П. 1876 16 років
3. Ковальська В.М. 1893 1 рік
4. Лукашова О.О. 1892 2 роки
5. Гіорт Р.Ф. 1873 21 рік
6. Сизарєва М.М. 1893 2 роки
7. Гершель В.Ф. 1882 12 років
8. Клюшникова Л.П. 1885 9 років
9. Белицька А.М. 1883 11 років
10. Алфьорова З.Р. 1891 3 роки
11. Саханєва О.А. 1864 30р., у гімн. - 14 р.
12. Едельман В.П. 1885 9 років
13. Сисоєва А.М. 1880 14 років
14. Башкірова А.В. 1893 1 рік
15. Латернер О.С. 1893 1 рік
Стаж роботи розподілявся таким чином:

1- 5 років 6 осіб 40%
5 - 10 років 3 особи 20%
10 - 15 років 3 особи 20%
15 - 20 років 1 особа 6%
20 - 30 років 2 особи 14%

Отже, 40% домашніх учителів, що працювали у гімназії, мали
педагогічний стаж від десяти років і більше. Ветераном праці, що мала стаж
30 років, була дружина колезького радника Олімпіада Аристархівна Саханєва,
яка мала домашнє виховання та розпочала свій трудовий шлях у 1864 р.
Шість домашніх учительок (40% від загальної кількості), а саме: А.М. Сисоєва,
О.П. Одолламська, Р.Ф. Гіорт, В.Ф. Гершель, А.М. Белицька, В.П. Едельман,
працювали на одному місці з 1886 до 1894 рр., тобто працювали вісім років.

У 1901 р. [23] у гімназії працювало усього 26 учителів, 14 із яких мали
звання домашньої учительки, що складало 54% від загальної кількості
працюючих.

Прізвище, ім'я, по-батькові З якого року працювали Пед. стаж
1. Кудрявцева М.Г. 1888 13 років
2. Одолламська О.П. 1876 25 років
3. Кудрявцева З.Н. 1895 6 років
4. Лукашова О.О. 1892 9 років
5. Гіорт Р.Ф. 1873 28 років
6. Крамарєва 1898 3 роки
7. Гершель В.Ф. 1882 19 років
8. Грудистова Є.В. 1894 7 років
9. Белицька А.М. 1883 18 років
10. Архангельська З.М. 1899 2 роки
11. Комлишинська Н.Г. 1883 18 років
12. Едельман В.П. 1885 16 років
13. Сисоєва А.М. 1880 21 рік
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14. Штрик О.М. 1887 (на службі з1864 р.) 14 років
Стаж роботи працюючих розподілявся таким чином:
1- 5 років 2 осіби 14%
5 - 10 років 4 особи 29%
10 - 15 років 1 особа 7%
15 - 20 років 1 особа 29%
20 - 30 років 2 особи 21%
Отже, 57% домашніх учителів, що працювали у гімназії, мали

педагогічний стаж від 10 до 30 років. Шість домашніх учительок (43% від
загальної кількості домашніх учителів),  а саме: А.М. Сисоєва,
О.П. Одолламська, Р.Ф. Гіорт, В.Ф. Гершель, А.М. Белицька, В.П. Едельман
працювали на одному місці з 1886  до 1901 рр., тобто в одному навчальному
закладі 15 років.

У Сумській Першій гімназії у 1914 р. [24] працювали такі домашні
учителі:

Прізвище, ім'я, по-батькові Вік Пед. стаж
1. Чурілова О.П. 59 років 29 років
2. Кошлакова А.В. 39 років 15 років
3. Едельман В.П. 49 років 29 років
4. Кудрявцева М.Г. 45 років 26 років
5. Краузе Є.А. 50 років 22 роки
6. Шостовська С.К. 38 років 16 років
7. Котрохова К. 44роки 24 роки
8. Гіорт Є.Г. 62 роки 41 рік
9. Комлишинська Н.Г. 51 рік 31 рік
10. Шаповалова Є.П. 30 років 7 років
11. Лисецький С.І. 41 років 6 років
12. Праведникова А.Д. 45 років 8 років
13. Гармсен Ф.К. 48 років 6 років
14. Конорова З.А.
15. Сисоєва А.М. 56 років 34 роки
16. Левченко 27 років 6 років
Трудовий стаж працюючих складав:

1- 5 років -
5 - 10 років 5 осіб 33%
10 - 15 років - -
15 - 20 років 2 особи 13%
20 - 30 років 5 осіб 33%
30 років і більше 2 особи 13%
40 років і більше 1 особа 7%

Вік працюючих зазначено лише в одному документі - у списку
чиновників та викладачів за 1914 рік.

Проаналізувавши наведені дані, можна зробити такі висновки:
14 домашніх учительок, що складало 88%, мали вік від 30 до 70 років, тобто
до роботи приступали у достатньо зрілому віці, працювали тривалий час,
нерідко усе своє життя. Вік від 20 до 30  років мала 1 особа, що складало  6%,
30-40 років - 3 особи (19%), 40-50 років - 6 осіб (38%), 50-60 років - 4 особи
(25%), 60-70 років - 1 особа (6%). Отже, у цьому навчальному закладі станом
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на 1914 р. 67% домашніх учителів мали стаж більше п'ятнадцяти років.
Щодо професійної мобільності, то її можна прослідкувати на прикладі

домашньої учительки Чурілової Олександри Павлівни, яка обійняла посаду
начальниці Сумської Першої жіночої гімназії [27, с. 19]. Прикладом
підвищення кваліфікаційного рівня є стажування З.М. Архангельської з
французької мови в Парижі - 1900, 1907, 1909 рр.

Педагогічною династією можна вважати родину Архангельських -
батько, Михайло Єгорович, та його доньки, домашні учительки - сестри Зоя
та Ольга, які все життя присвятили освітянській діяльності, працюючи у
Першій гімназії. Хрещеною матір'ю Зої Михайлівни була Марія Карлівна Шмідт
- начальниця гімназії [16, с. 231]. Ольга Михайлівна Архангельська (за
чоловіком - Лащенко), із роду сумських священиків і педагогів. Закінчила
Сумську першу жіночу гімназію. Зоя Михайлівна Архангельська (1879 - 1943)
закінчила, згідно зі свідоцтвом від 5 вересня 1899 р. за № 22189 Сумську
першу жіночу гімназію з додатковим 8 класом, де вивчала педагогіку,
дидактику та російську мову. Після навчання працювала на посаді класної
виховательки та викладачки французької мови у цій же гімназії [16, с. 157].
О.М. Архангельська викладала у Сумській другій гімназії, часто працювала
вдома репетитором [16, с. 158].

Тривалий час працювала у цьому навчальному закладі домашня
учителька Катерина Герасимівна Гіорт, яка викладала німецьку мову. Вона
розпочала свій трудовий шлях з 1873 р., з 15 січня 1874 р. працювала у гімназії,
не одружена [20, c. 416]. Вона закінчила школу при Сумській Лютеранській
церкві, мала звання домашньої учительки та виконувала обов'язки викладача
та наглядачки [21, c. 360]. Її загальний педагогічний стаж складав 41 рік.

Щодо соціального стану домашніх учителів, то порівнюючи списки
сумського дворянства, складені науковцем О. Козловим [16, c. 384-385], та
списки домашніх учителів Першої гімназії, факт про активну педагогічну
діяльність дворянства є достовірним. Наприклад, із дворянської родини
походила Сисоєва Анна Михайлівна, домашня учителька історії та наглядачка
[20, c. 419]. У родині дворян Линтварьових було декілька домашніх
учительок. Першою відомою домашньою учителькою була Параскева
Андріївна Линтварьова, яка народилася приблизно у 1864 р. [4, арк. 99 зв.].
Родичкою Линтварьових  була домашня учителька Ф.К. Гармсен [11, c. 16].
Наталія Михайлівна Линтварьова закінчила Бестужевські курси, що надавали
право бути домашньою учителькою [11, c. 23-24]. Із дворянських родин
Сумського повіту походили Л.П. Клюшникова та Алфьорова Зінаїда
Романівна, дочка Алфьорова Романа Івановича [16, с. 220]

Щодо рівня заробітної плати, то у домашніх учительок, у відповідності
до їх освітнього рівня, вона була невеликою. Хоча, Ю. Лесіна, журналістка
сумської газети "Ваш шанс", навела дещо інші дані про рівень оплати праці
учителів Першої гімназії. У Списку викладачів Харківського навчального
округу зазначено, що начальниця гімназії Ольга Миколаївна Штрик
отримувала 750 руб. за керівництво навчальним закладом та 480 руб. за уроки
французької мови, усього 1230 руб., а також мешкала у наданій їй квартирі
[21, с. 359]). Ю. Лесіна назвала цифру 1100 руб. Посаду наглядачки обіймали
домашні учительки, які при повному тижневому навантаженні отримували



60 СУМСЬКА СТАРОВИНА 2014 №XLV

300 руб. на рік. Найбільша зарплатня була у викладачів російської мови - 750
руб. Інститут класних наглядачів 10 червня 1914 р. у всіх сумських гімназіях
відповідно до рішення керівників навчальних закладів був ліквідований. [16,
с. 235]. Наглядачка Н. Чурілова не могла одержувати 3560 руб. На той час це
була колосальна сума. Можна припустити, що наведена цифра є технічною
помилкою друку.

Сумська друга гімназія була утворена у 1903 р. як прогімназія, з 1907 р.
стала гімназією. По цьому навчальному закладу наявні дані лише за 1914 р.
У Сумській другій гімназії у 1914 р. працювало 26 учителів, із яких 15 мали
звання домашніх.

Прізвище, ім'я, по-батькові Вік Пед. стаж
1. Конорова Є.М. 46 років 11 років
2. Медвєдєва А.А. 31рік 11 років
3. Єрмакова Н.І. 44 роки 20 років
4. Михайловська М.А. 50 років 6 років
5. Гедріх М.П. 50 років 10 років
6. Роше А.Є. 34 роки 11 років
7. Шостовська С.К. 38 років 11 років
8. Родіонова Є.А. 45 років 11 років
9. Литкевич Л.М. 34 роки 8 років
10. Грабовська М.А. 31рік 7 років
11. Де-Коннор В.В. 26 років 6 років
12. Тиц Є.П. 29 років 5 років
13. Бобринєва Н.А. 35 років 9 років
14. Линтварьова С.В. 40 років 5 років
15.Лагурська О.С. 54 роки 2 роки
Педагогічний стаж працюючих домашніх учительок складав:

1- 5 років 1особа 6,5%
5 - 10 років 7 осіб 47%
10 - 15 років 6 осіб 40%
15 - 20 років -
20 - 30 років 1особа 6,5%

Вік 20-30 років мали дві особи - 13%, 30-40 - шість осіб - 40%, 40-50 -
чотири особи - 27%, 50-60 - три особи - 20%, 13 учительок мали вік від 30
до 60 років - 87%.

Сумісництво найчастіше зустрічалося серед викладачів іноземних мов
[27, с. 46]. З метою підвищення якості навчання залучалися до викладання
носії мови. Наприклад, французька громадянка Берта Нікез була допущена
до викладання ученицям Сумської другої жіночої гімназії практичних уроків
французької мови у вільний від занять час.

Щодо підвищення кваліфікації, то деякі домашні учительки Сумської
Другої жіночої гімназії одержували освіту за кордоном.  Наприклад, дворянка
Олександра Дмитрівна Іванова, домашня учителька історії та географії,
прослухала курс природничих наук у Женевському університеті [24, с. 343].

За соціальним станом домашні учительки були представниками дворян,
купецтва та міщан. Наприклад, дворянка Єлизавета Аполонівна Карякіна,
домашня наставниця географії, Медвєдєви - рід сумських купців і міщан,
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Де-Коннори, дворяни і промисловці німецького походження.
Домашні учительки брали участь у громадській діяльності. Наприклад,

Гедріх Марія Парфеніївна  була попечителькою товариства піклування про
бідних 18-ї дільниці м. Сум, дворянки Асмолови співпрацювали у товаристві
допомоги малозабезпеченим ученицям Сумської другої жіночої гімназії [16,
с. 127]. Члени родини Де-Коннор входили до складу опікунської ради
Сумської другої жіночої гімназії.

На ім'я начальниці Другої жіночої гімназії у 1915 р. було подано 30 заяв
від дівчаток із проханням зарахувати до 8 додаткового класу. Найбільшим
попитом серед майбутніх домашніх учительок користувалася математика,
друге місце посіла географія, третє - російська мова [4, арк. 3-25].

Серед діловодних документів привертають увагу прохання про
зарахування кандидатками на посаду. Вони свідчать про труднощі у
працевлаштуванні домашніх учительок. Випускниці сумських гімназій різних
років (з 1905 до 1914 рр.) Завдавина Тетяна, Чмилевська Надія, Овчиннікова
Зінаїда, Крижановська Лідія, Пальшау Олександра, Шмідт Єлизавета,
Протасовицька Марія, Кульжинська Єлизавета, Мазуревська Віра, Кравченко
Анна, а також домашня учителька зі стажем Морозова Анна шукали посаду
"класної дами", навіть не учительки будь-якого предмету [7, арк. 3-62].
Порівнюючи списки працюючих домашніх учителів в обох сумських
гімназіях зі списком здобувачок, можна зробити висновок про те, що їх
прохання не були задоволені - ці прізвища відсутні у списках особового складу
цих навчальних закладів. У списках викладачів лише одна особа станом на
1914 р. мала два роки педагогічного стажу, тобто за цей час звільнилася
лише одна вакансія.

Серед здобувачок посади учительки або наглядачки була Анна
Морозова, яка з 1908 до 1914 рр. займалася педагогічною діяльністю у
приватних будинках. Вона шукала собі постійне місце роботи учительки
французької мови або "класної дами". Із проханням на ім'я начальниці
Конотопської жіночої гімназії про надання посади наглядачки 8 серпня
1913 р. зверталася домашня учителька Лідія Бочарова. Очевидно, що
кандидатура зацікавила голову педагогічної ради гімназії, бо у справі
міститься лист із канцелярії Чернігівського губернатора з позитивним
відгуком про особу учительки [9, арк. 7, 8]. Таке ж прохання надійшло від
Анни Олішевської "зарахувати на одне із місць, що може звільнитися"
14 серпня 1914 р. [4, арк. 10].

Домашні учительки займались освітньо-організаторською діяльністю.
Наприклад, Є.В. Родіонова була завідувачкою Сумської жіночої недільної
початкової школи. Домашня наставниця Жозефіна Мяновська утримувала
приватний навчальний заклад - жіноче училище 2-го розряду [27, с. 87].
Домашня учителька арифметики першої жіночої гімназії Марія Гаврилівна
Кудрявцева у 1916 р. відкрила приватний навчальний заклад. Будинок, у
якому містилася гімназія, був найманим і не дуже пристосованим до
навчального процесу. У перший рік існування у гімназії було два класи, у
яких навчалося 34 учениці. У 1917 р.  відкрито третій клас [17, с. 41].

Було дозволено відкрити відділення французької мови при 8 класі
Сумської першої жіночої гімназії з дозволом викладати французьку мову, а також
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у 7 класі домашній наставниці Катерині Котроховій, яка прослухала спеціальні
курси французької мови та педагогіки у Женевському університеті [27, с.64].

Проаналізувавши динаміку плинності кадрів у жіночих гімназіях видно,
що знайти посаду у навчальному закладі було досить проблематично.
У жіночих гімназіях учительки зі званням "домашньої" складали більше половини
від усього особового складу педагогічного колективу. Це свідчить про те, що ця
частина учителів тривалий час обіймала посади, не змінюючи місця роботи.

Місця не звільнялися тривалий час, кандидатки на посаду чекали у
черзі. Домашні учительки зверталися до керівництва гімназій, готові очікувати
звільнення будь-якої посади. Тривалий педагогічний стаж переважної
більшості домашніх учительок свідчить про те, що вони присвячували своїй
роботі значну частину життя. Крім покликання, матеріальні причини (також
пенсійне забезпечення) спонукали міцно триматися за посаду, не роблячи
перерви на влаштування особистого життя. Серед ветеранів праці - вдови
та неодружені жінки.

Проміжний та підсумковий аналіз списків домашніх учителів, які
працювали у гімназіях, показав, що професійна група домашніх учителів мала
дуже низький рівень трудової мобільності. Стосовно професійної мобільності,
то учителі підвищували свій кваліфікаційний рівень дуже рідко та мали
початковий рівень педагогічної освіти. Очевидно, він цілком задовольняв
вимогам до педагогічної підготовки. Вік працюючих переважно становив
більше 30 років.

Щодо соціального стану, то домашніми учительками були не тільки
представниці місцевого дворянства, хоча їх була більшість. Місцеві дворянки
із відомих сімей активно займалися освітньою діяльністю. Представниці
міщан, купців та родин священиків, маючи свідоцтво домашньої учительки,
займалися педагогічною діяльністю.
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Яковенко Г.Г. ПРОФЕСССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМАШНИХ
УЧИТЕЛЕЙ Г. СУМЫ

В статье освещено положение домашнего образования и особенности двух групп
домашних учителей - тех, кто работал в частных домах у горожан г.  Сумы  и домашних
учителей, которые работали в гимназиях. Проанализировав динамику текучести кадров
в женских гимназиях видно, что найти должность в учебном заведении было достаточно
проблематично. В женских гимназиях учительницы со званием "домашней" составляли
больше половины от всего личного состава педагогического коллектива. Это
свидетельствует о том, что эта часть учителей длительное время занимала должности,
не изменяя места работы.

Места не освобождались длительное время, кандидатки на должность ожидали
в очереди. Домашние учительницы обращались к руководству гимназий, готовые ожидать
освобождения любой должности. Длительный педагогический стаж подавляющего
большинства домашних учительниц свидетельствует о том, что они посвящали своей
работе значительную часть жизни. Кроме призвания, материальные причины (также
пенсионное обеспечение) побуждали крепко держаться за должность, не делая перерыва
на устраивание личной жизни. Среди ветеранов труда - вдовы и незамужние женщины.
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Промежуточный и итоговый анализ списков домашних учителей, которые
работали в гимназиях, показал, что профессиональная группа домашних учителей имела
очень низкий уровень трудовой мобильности. Относительно профессиональной
мобильности, то учителя повышали свой квалификационный уровень очень редко и имели
начальный уровень педагогического образования. Очевидно, он полностью удовлетворял
требованиям к педагогической подготовке. Возраст работающих преимущественно
представлял больше 30 лет.

Относительно социального состояния, то домашними учительницами были не
только представительницы местного дворянства, хотя их было большинство. Местные
дворянки из известных семей активно занимались образовательной деятельностью.

Ключевые слова: домашние учителя, гимназии, г. Сумы

Yakowenko H. Н. PROFESSIONAL DESCRIPTION OF DOMESTIC TEACHERS IN SUMY
Analysing the dynamics of fluidity of shots it is visible in woman gymnasia, that to find

position in educational establishment it was enough problematic. In the woman gymnasia of
teacher with the rank of "domestic" made a more than half from all personnel of pedagogical
collective. It goes to show that this part of teachers held positions long time, not changing job.

Places were not freed long time, candidates on position expected in a turn. Domestic
teachers called to guidance of gymnasia, ready to expect liberation of any position. The
protracted teaching experience of swingeing majority of domestic teachers testifies that they
dedicated considerable part of life to the work. Except calling, material reasons(also pension
system) induced firmly to hold on to position, not taking break on arranging of the personal
life. Among the veterans of labour are widows and unmarried women.

The intermediate and final analysis of lists of domestic teachers, that worked in gymnasia,
showed that the professional group of domestic teachers had had a very low level of labour
mobility. In relation to professional mobility, then teachers promoted the qualifying level very
rarely and had an initial level of pedagogical education. Obviously, he fully satisfied to the
requirements to pedagogical preparation. Eyelids working mainly presented 30 more than.

In relation to the social state, then domestic teachers were not only representatives of
the local nobility, although them there was majority. Local noblewomen from the known families
actively carried on educational activity. The representatives of petty bourgeois, merchants and
families of priests, having a certificate of domestic teacher, carried on pedagogical activity.

Keywords: domestic teachers, gymnasia, Sumy
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УДК(UDC) 908(477.52)
НІМЕНКО Н. А.

СТАНОВЛЕННЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
У 20-х роках ХХ ст.

(НА ПРИКЛАДІ РОМЕНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ)

У роботі висвітлюються причини створення і основні напрямки
діяльності Роменського краєзнавчого музею у 20-х роках ХХ ст., зокрема:
археологічні та мистецтвознавчі дослідження, пам’яткоохоронна та
просвітницька діяльність, формування фондів і експозицій з різних напрямків
історії та сьогодення регіону, створення бібліотеки наукової та популярної
літератури; роль М.О. Макаренка і М.М. Семенчика у становленні
пам’яткоохоронної діяльності на Роменщині.

Ключові слова: музей, фонд, експозиція, археологія, живопис, пам’ятки
архітектури, просвітництво, бібліотека.

Наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. серед дослідників вітчизняної історії
значно збільшився інтерес до регіональної історії. Це пов’язано передусім із
виявленням маловідомих комплексів джерел, що зберігалися протягом
тривалого часу у сховищах обласних та районних музеїв і стосувалися подій
місцевого значення. Проте, порівнюючи та доповнюючи інформацію
центральних і регіональних архівних установ, ми маємо змогу відтворити
не лише призабуті сторінки місцевої історії, але й виявити основні тенденції
розвитку загальнодержавних пріоритетів щодо певних напрямків діяльності.
Одним з таких напрямків становлення молодої держави у 20-х роках ХХ ст.
стало формування пам’якоохороних осередків як центрального, так і
регіонального підпорядкування. І велика роль у цій справі відводилася музеям,
які повинні були стати установами з широким колом повноважень і функцій.

Тож, досліджуючи історію становлення Роменського музею, ми спробуємо
виявити основні напрямки розвитку краєзнавчого руху у 20-х роках ХХ ст.

Поштовхом до цієї роботи стало вивчення наукової спадщини
видатного вченого-енциклопедиста Миколи Омеляновича Макаренка (1877-
1938), чиє ім’я в останні роки все частіше зустрічається на сторінках видань,
присвячених різним питанням археології, мистецтва та музеєзнавства,
пам’яткоохоронної діяльності. У колі наукових інтересів вченого особливе
місце займала саме Роменщина, де він народився і розпочав перші
дослідження пам’яток археології та монументальної архітектури, а потім
повертався знову і знову, щоб не втратити зв’язок з малою батьківщиною,
щоб закінчити розпочату справу дослідження стародавньої історії краю. Про
це свідчать як наукові праці самого вченого, так і численні матеріали, виявлені
останнім часом в архівних фондах музеїв і бібліотек. У дослідженнях
В.Б. Звагельського [6; 7], Д.Є. Макаренка [11; 12], серед іншого, зазначається
і внесок М.О. Макаренка у формування окремих колекцій Роменського
окружного музею. Неодноразово згадувалося ім’я вченого і під час
святкування 70-річчя цієї установи влітку 1990 р. [1].

Німенко Наталія Анатоліївна - науковий співробітник НДЦ історичного
краєзнавства Сумського державного університету
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На початку ХХІ ст. були виявлені нові документи, що дають можливість
розкрити невідомі сторінки історії пам’яткоохоронної діяльності на Роменщині
М.О. Макаренка та одного з його учнів, першого директора Роменського
окружного музею Михайла Максимовича Семенчика [9; 10; 16; 17]. Ми
спробуємо відтворити цілісну картину щодо внеску М.О. Макаренка та
М.М. Семенчика у розвиток музейного краєзнавства в 20-ті рр. ХХ ст.

Незважаючи на складну політичну і соціально-економічну ситуацію в
країні, питання охорони пам’яток історії та культури не залишилися поза
увагою як центральних, так і місцевих органів влади. Вже у лютому 1919 р.
з метою збереження історичних і художніх цінностей при Народному
комісаріаті освіти (Наркомосвіти) УСРР було створено Всеукраїнський комітет
охорони пам’яток мистецтва і старовини (ВУКОПМИС), а вже 1.ІV.1919 р.
було підписано декрет Раднаркому УСРР, відповідно до якого всі цінності на
території республіки передавалися у відання Наркомосвіти, що по суті
означало їх державну охорону. Весною 1919 р. з ініціативи місцевих наукових
товариств відповідні державні пам’яткоохоронні органи були створені в
більшості губерній УСРР.

Співробітники Роменського окружно музею
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На початку ХХ ст. Роменська округа входила до складу Полтавської губ.
Тож, усі найцікавіші речі, що мали стосувалися минулого, знайдені вченими або
місцевими мешканцями, повинні передаватися до центрального губернського
міста - Полтави. Проте, часто унікальні знахідки поповнювали приватні
колекції місцевих поціновувачів старовини. Ситуація змінилася на краще
лише у 1919 р., коли група ентузіастів на чолі з М.М. Семенчиком у травні
створила у Ромнах Товариство охорони пам’яток старовини та мистецтва
[16, с. 117], яке проводило роботу з обстеження, обліку, збирання та охорони
пам’яток історії та культури. В перші дні свого існування Товариству вдалося
вивезти з маєтку В.Ф. Беспальчева велику бібліотеку, що налічувала кілька
сотень екземплярів книг кінця ХVІІІ - початку ХІХ ст., виданих російською
та іноземними мовами, рукописи, а також археологічну колекцію і предмети
церковної старовини та кілька сотень негативів (зйомки розкопок,
архітектурних споруд, церковних тканин тощо). Також було перевезено
частину бібліотеки графа Головкіна-Хвощинського, що складалася виключно
з іноземної літератури кінця XVIII - початку ХІХ ст. [5, арк.1]. Така активна і
цілеспрямована робота пам’яткоохоронців-аматорів стала можливою завдяки
всебічній допомозі їхнього земляка, відомого вченого-енциклопедиста
Миколи Омеляновича Макаренка, який у той час працював у провідних
пам’яткоохоронних інституціях країни, був директором Музею мистецтв імені
Б. і В. Ханенків, очолював музейний фонд ВУКОПМИСу, що давало змогу
надавати не лише теоретичну, а й практичну допомогу.

Проте, через складну політичну ситуацію, наближення фронту,
відсутність фінансування і приміщення для зберігання експонатів Товариство
змушене було тимчасово припинити свою роботу і відновило її лише у січні
1920 р. На запит активістів Товариства 17 березня 1920 р. на засіданні комісії
Роменського повітового відділу народної освіти було прийнято рішення про
створення Роменського народного музею мистецтва, науки і промисловості
[4, арк. 11] (згодом - Роменський окружний музей). Для розміщення першої
експозиції було виділено три кімнати, проте протягом трьох місяців довелося
чотири рази перевозити експонати. 28 листопада музей прийняв перших
відвідувачів. Директором було призначено одного з найактивніших
сподвижників пам’яткоохоронної діяльності на Роменщині М.М. Семенчика.
Під його керівництвом формувалися фонди музею: з покинутих поміщицьких
маєтків надходили книги, картини, килими, предмети побуту; з церков та
монастирів - предмети культового призначення. До виконкомів сільських
рад Роменщини були розіслані листи з проханням провести відповідну роботу
стосовно збору та збереження предметів, що становлять історико-культурну
цінність. Незабаром з усіх кінців повіту до музею почали надходити
повідомлення про цікаві матеріали, прохання направити спеціаліста для
визначення музейної цінності того чи іншого предмету. Так, мешканці с. Нова
Гребля сповіщали Роменський окружний музей про те, що в поміщицькому
будинку стоять дві гармати на колесах; Ромен - про обвал землі в історичній
частині міста, внаслідок чого виявлено залишки предметів старовинного
побуту; с. Ярмолинці - про знахідку фрагмента бивня мамонта (для
підтвердження цієї інформації на місце події виїхала комісія у складі трьох
осіб під керівництвом М.М. Семенчика [16, с. 117-118]); голова сільради
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с. Липове - про необхідність передачі до фондів музею картини Маковського
з будинку священика. Однак, дії співробітників музею мали стихійний
характер і обумовлювалися бажанням зберегти для нащадків якомога більше
пам’яток історії та мистецтва. При цьому усі вивезені з приватних зібрань
речі розміщувалися у непристосованих для цього кімнатах установи і
потребували систематизації, дослідження й охорони.

Загальне керівництво музеями в регіоні покладалося на Полтавський
губернський комітет з охорони пам’яток старовини і мистецтва. У 1920 р.
був затверджений статут цього Комітету, згідно з яким місцевим краєзнавчим
осередкам могла надаватися як теоретична, так і практична допомога у
вирішенні наукових питань, при цьому губернський комітет міг запрошувати
до участі у роботі колегії не лише співробітників музеїв, а й профільних
фахівців - науковців центральних пам’яткоохоронних організацій. Окрім
цього, статут закріпив основні напрямки роботи як комітету, так і
підпорядкованих йому музеїв, намітивши тим самим перспективи розвитку
цих установ. Зокрема, п. 14 статуту визначив таке: “…3) охорона пам’яток
мистецтва та старовини; 4) реєстрація та облік культурних цінностей;
5) видача охоронних листів на речі мистецтва та старовини; 6) охорона
і реєстрація церков і церковної старовини; 7) допомога науковому та
освітньо-виховному використанню художньо-історичних збірок окремих
пам’ятників та предметів мистецтва та старовини, а також широке
розповсюдження художньо-історичних відомостей серед народу; …
14) догляд за тим, щоб ніде… не проводили ніякі реставраційні роботи
взятих під охорону пам’яток та роскопи без відома і дозволу…” [3, арк. 5].
Таким чином, пріоритет у роботі музеїв надавався охороні пам’яток
старовини і мистецтва та освітній діяльності серед населення.

Проте, Роменський окружний музей значно розширив перелік цих
повноважень. У квітні 1920 р. загальними зборами членів Роменського
товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва за участі М.О. Макаренка
було прийнято статут Роменського народного музею мистецтв, науки і
промисловості, згідно з яким у складі музею створювалися етнографічний,
художньо-історичний та археологічний відділи [4, арк. 11], а через кілька
місяців таких відділів було п’ять: археологічний, природничо-науковий,
мистецтва, промисловості, етнографічний, архітектури [5, арк. 1]. Проте,
основні завдання колегії музейних працівників були визначені вже наступного
1921 р., а у 1923 р. вирішено ліквідувати Роменське товариство охорони
пам’яток, оскільки його у повному обсязі замінив музей [4,  арк. 17, 25 зв.-
26.]. Так почалася цілеспрямована робота з формування фондових матеріалів,
що спиралася на ентузіазм музейних працівників і професіоналізм
М.О.Макаренка і вже на кінець 1921 р. більшість відділів налічували солідну
кількість експонатів: “церковний відділ - 40; відділ мистецтв - 70;
археологічний відділ - 120, не враховуючи 2 ящиків речей, знайдених при
розкопках, які залишилися нерозібраними; відділ етнографії - 125; відділ
природничо-науковий - 110; промисловий - 58” [5, арк. 2 зв.].

Влітку 1920 р. визначився один із пріоритетних напрямків роботи
Роменського музею - археологічні дослідження. Ще у студентські роки
М.О.Макаренко проводив археологічні розвідки на Роменщині і виявив
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рештки невідомої культури, дослідженню якої присвятив майже усе життя і
яка згодом отримала назву роменської. Тож, вчений за найменшої нагоди
повертався на малу батьківщину і продовжував обстеження цих решток.
Безпосередніми учасниками цих процесів стали співробітники Роменського
музею. Під керівництвом досвідченого археолога вони з лопатою та олівцем
вивчали тонкощі археологічної науки, брали участь у дослідженнях, фіксації і
музеєфікації виявлених пам’яток, занотовували і замальовували методи
дослідження, виявлені городища, кургани і могильники.

Починаючи з 1920 р., під керівництвом М.О. Макаренка набуває досвіду
польових робіт на городищах Монастирище та Ведмеже і М.М. Семенчик, про
що свідчать численні записи у “Щоденниках роботи Роменського музею”,
наукові звіти, публікації, малюнки та фото, зокрема: “в августе 1920 год. были
произведены археологические раскопки в с. Медвежьем под руководством проф.
М.Е.Макаренко. Раскопаны 6 славянских курганов, один киммерийский курган.
Были сделаны 2 разреза валов славянского городища. Предметы, найденные
при раскопках, помещены в Музей”; “… проведені влітку ц. року [1924] роскопки
Роменського городища під кер. проф. М.О. Макаренка” та ін. [3, арк. 55; 5,
арк. 2]. У 1920 р. М.О. Макаренко провів унікальну музеєфікацію поховання,
вирізавши його разом із землею та супроводжуючими речами і в
неушкодженому вигляді доправивши до музею. Цей експонат і нині є
окрасою археологічної колекції. Фактично, це перший випадок вирізки
поховання. Згодом вчений неодноразово буде застосовувати його на інших
об’єктах з метою зберегти для нащадків унікальні рештки стародавніх культур
аби в майбутньому відповіси на питання, що виникли під час досліджень та
й “зависли у повітрі”.

Археологічні дослідженя Роменського окружного музею
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На підставі здобутого досвіду М.М. Семенчик разом із колегами
проводив і самостійні експедиції, про що свідчать відкриті листи на право
проведення археологічних робіт, листування з провідними науковими
установами та звіти, що зберігаються в архіві Інституту археології НАН України
у Києві. Він очолив археологічний відділ музею, розробив план дослідження
Роменщини, згідно з яким провів кілька експедицій по виявленню та
обстеженню археологічних об’єктів у Посуллі, басейнах річок Ромен, Псьол.
У 1924 р. під керівництвом М.М. Семенчика були проведені розкопки на
Підгородку (територія суч. м. Ромни), де виявлено три півземлянки та чотири
вогнища, багато виробів та їх фрагментів з кераміки, кістки, заліза. На жаль,
документація розкопок не збереглася. Є лише окремі свідчення про ці роботи
та їх фінансування [14, с. 62].

У 1926 р. М.М. Семенчик разом з працівниками музею провели
обстеження вже відомих археологічні пам’яток з метою складання
археологічної мапи Роменської округи. У 1927-1928 рр. ними за відкритими
листами на ім’я М.М. Семенчика було обстежено Верхнє Посулля. Для
вирішення надзвичайно складних питань фінансування, обгрунтування
необхідності проведення цих робіт тощо запросили М.О. Макаренка  [9, с. 181].
Результатом копіткої праці стало обстеження низки городищ і могильників:
було складено детальні описи і плани  пам’яток, визначено межі їхнього
розташування тощо. У середині 20-х років з метою всебічного дослідження
курганів та городищ за рекомендацією М.О. Макаренка при Роменському
музеї була створена фотолабораторія. Тож фото, зроблені під час обстеження
Посулля, стали ще одним доказом як наявності численних археологічних
пам’яток на Роменщині, так і професійного підходу членів експедиції до
вирішення надзвичайно складних питань вивчення, фіксації та збереження
унікальних об’єктів минувшини [9; 10].

Цікавим є факт проведення несанкціонованих археологічних
досліджень на Роменщині, про що неодноразово сповіщали владні структури:
“За останній час спостерігається… розкопування могил та інш. пам’яток
глибокої давнини. Надаючи тим пам’яткам велике наукове та культурно-істор.
значення… вжити заходів до рішучої заборони розкопок недосвідченими
копачами…”. Так, протягом 1926-1929 рр. М.М. Семенчик неодноразово
звертався до центральних пам’яткоохоронних структур з проханням дати
дозвільні документи і фінансування для проведення досліджень на
Глинському городищі Замок, відомому завдяки розкопкам Д.Я. Самоквасова
і М.О.Макаренка. За місцевими легендами там були сховані скарби і це
підштовхувало копачів-аматорів до самостійних пошуків.

Щоб “розрядити атмосферу”, що сгустилась навколо “скарбу”,
музейні працівники планували самостійно провести дослідження окремих
ділянок городища у липні 1929 р. 18 червня 1929 р. Роменський музей
отримав листа від ВУАК, в якому висловлювалося кілька пропозицій: по-
перше, “щоб розвіяти всілякі чудернацькі чутки про величезні скарби… й
роздратовують фантазію селян” влаштувати кілька лекцій з відповідними
науковими роз’ясненнями; по-друге, оскільки городище має наукове
значення, його не можна досліджувати частинами, отже, за першої ж нагоди
(вона так і не випала) і наявності фінансування ВУАК направить фахівця для
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проведення повноцінних розкопок; по-третє, відкликати прохання музею
перед Роменським ОВК про виділення коштів. Після такої відповіді
працівники музею не мали змоги дослідити городище. Однак, це не зупинило
шукача скарбів Ф.Я. Федіну, який самостійно розкопав частину території, за
що був притягнутий до адміністративної відповідальності  [19, с. 233].

Таким чином, протягом 1920-1929 рр. співробітниками музею за
підтримки і безпосередньої участі М.О. Макаренка вдалося розробити план
і обстежити низку археологічних пам’яток як у Ромнах, так і в окрузі, створити
картотеку пам’яток з описами, кресленнями, планами і фотодокументами,
створити археологічну колекцію з унікальних зразків життєдіяльності
пращурів, закласти основи подальших досліджень в регіоні.

План з археологічних досліджень Роменського окружного музею
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Серед пріоритетних напрямків роботи музею було і збирання колекції
старовинного і сучасного живопису. Цьому сприяла як особиста
зацікавленість М.М. Семенчика - художника за освітою, так і наявність на
Роменщині великої кількості поміщицьких маєтків, де зберігалися приватні
колекції творів мистецтва. Тож, створення мистецького відділу Роменського
музею було не випадковим. І тут знадобилася всебічна підтримка
М.О. Макаренка. Окрім наукової, методичної і практичної допомоги, він вважав
своїм обов’язком поповнювати фонди установи й творами з власної мистецької
колекції. Вчений постійно привозив, передавав та надсилав різноманітні
речі, що згодом ставали експонатами музею. Це, переважно, твори
живопису, порцеляна, речі декоративно-ужиткового мистецтва. Багато
речей через його посередництво надходило від “ліквідаційних” комісій,
безпосередньо авторів та власників.

Яскравим підтвердженням цьому є записи у “Щоденниках роботи
Роменського музею” [6, с. 27], заяви до “Роменського Народного Музею”,
приватні листи, з яких видно, яку роль відігравав вчений у створенні
тематичних відділів та поповненні музею експонатами [2, с. 38-39; 8, с. 37-
44]. Серед інших знаходимо примітки: “22.ХІІ.1923. Перевезені до музею речі,
подаровані Макаренком. 28.ХІІ. Одержано в дарунок музею від т. Макаренка
М.О.”. А далі - довгий список із 43 експонатів та 44 книжок. Проти кожної
позиції запис: “Дар Макаренка”. Під тим же числом записи в інвентарній
книзі “Живопис”: “К. Брюлов. “Фігура старого в капелюсі”. Ескіз.
Подаровано музею київським скульптором Б.Козловським через професора-
археолога Макаренка”; “Портрет дівчини”. Подаровано музею через
Макаренка”; “М.Козік. “Жіноча голівка”. Етюд. Від Макаренка” [6, с. 27].
У заявах до “Роменського Народного Музею”, надісланих на ім’я М.М.
Семенчика, знаходимо записи: : “… звертаюсь до музею з пропозицією.
Прийняти від мене в подарунок Музею декілька десятків речей різного
походження і призначення…”; “…Маю за честь повідомити Музей, що для
повноти музейних збірок я бажаю передати до відділу малярських творів
українських майстрів такі картини та етюди…” тощо [15, с. 11].

Епістолярна спадщина вченого також дозволяє визначити надзвичайно
важливу роль М.О. Макаренка у створенні тематичних відділів та поповненні
музею експонатами [2; 8]. Окрім цього, вчений заохочував своїх колег і друзів
долучитися до цього процесу. Так до провінційного закладу надійшли твори з
приватних колекцій як самого Миколи Омеляновича, так і О. Гейне, М. Гронця,
Б. Козлова, М. Козика, твори братів Кричевських та інші з дарчими написами.

Наступним напрямком діяльності музейних працівників стало
обстеження старовинних маєтків і вилучення речей, що становлять
історичну або мистецьку цінність. На Полтавщині місцевим губкопмисом у
1922 р. була розроблена “Програма для самостійного збирання відомостей
про пам’ятки дерев’яного церковного будівництва і предметів церковної
старовини”, за якою пропонувалося надавати відомості про культові пам’ятки
Полтавщини, вказуючи основні характеристики споруди: назва храму; зв’язок
з історичними подіями; фундатори; прізвища архітекторів та художників; час
спорудження та перебудов; опис зовнішнього вигляду та внутрішнього
оздоблення; сучасний стан пам’ятки тощо.
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І знову допомагав М.О. Макаренко. Знаний мистецтвознавець, він брав
участь у створенні юридичної бази щодо дослідження архітектурних споруд і
творів мистецтва, а також у формуванні переліку основних характеристик,
згідно з якими визначалася їхня цінність. Вчений проводив мистецтвознавчі
дослідження мурованої і дерев’яної архітектури різних часів, у тому числі й на
Роменщині (дерев’яні церкви у Ромнах і Пустовійтівці, збудовані коштом останнього
кошового П. Калнишевського). Тож, цю роботу продовжив і
М.М. Семенчик, вивчаючи родові маєтки (Затиркевич-Карпинських,
Скоропадських та ін.), а також культові споруди (Глинської Миколаєвської,
Хоружівської церков і т.д.) Ромен і округи. Виявлено переписку Роменського
окружного музею з Центральним пролетарським музеєм (м. Полтава) про
реєстрацію позамузейних пам’яток, що повинні знаходитися під охороною
держави. У 1923 р. до списку було занесено 5 споруд, серед яких собор у Ромнах
(1747 р.) та дерев’яна церква у с. Пустовійтівка (1773 р.) [3, арк. 10-13]. У 1926 р.
до ВУАК було направлено список пам’яток, що вміщував близько 20 позицій, а
також додаткові відомості про невеличкі церкви в сс. Ярмолинці, Москалівка,
Коровинці та ін. М.О. Макаренко, як член ВУАК, доповнив цей список.

У 1927 р. на базі музею М.М. Семенчику, який одночасно був
кореспондентом Харківської крайової інспектури охорони пам’яток, вдалося
створити окружну комісію охорони пам’яток у Ромнах. Тож, спільними
зусиллями комісії та інспектури у 1927 р. було взято на облік 356
монументальних, архітектурних, меморіальних та археологічних пам’яток,
причому Наркомпрос УСРР визнав об’єктами республіканського значення
3 археологічних, 17 архітектурних та 7 історико-революційних та
меморіальних пам’яток [20, с. 12].

Ще одним напрямком діяльності музейної установи стала популяризація
історичної та мистецької спадщини регіону. На початку 20-х років в Україні було
прийнято ряд законодавчих актів, що склали правову основу пам’яткоохоронної
діяльності. Кодексом законів про народну освіту, затвердженим 22.ХІ.1922 р.,
закріплювалася ідея широкого використання історико-культурної спадщини у
виховній роботі, що відкривало нові перспективи охорони пам’яток історії та
культури, сприяло її популяризації серед населення.

М.О. Макаренко також відводив музею роль не лише пам’яткоохоронної,
а й освітньої та виховної установи. Він звертав увагу на необхідність формування
колекцій, які б мали “зразки таких продукцій, які в сучасний нам мент мають
місто в народному житті: керамічне, слесарне, різьблярське і т. ін., які з давніх
часів мали своє велике місце в технічних досягненнях наших попередників на
Роменщині”, пропонував свою допомогу в цій справі [2, с. 39]. Основні завдання,
перші досягнення і перспективи розвитку не тільки музею, а й міста взагалі
висвітлював вчений і на сторінках місцевої преси [13].

Проте, діяльність музейних установ потребувала значних асигнувань,
яких в країні не вистачало. Тож, 12.ІІ.1924 р. РНК УСРР ухвалила постанову
“Про спеціальні кошти для наукових і науково-мистецьких закладів УСРР”,
згідно з якою окрім державного фінансування відповідних закладів
передбачалися й інші джерела отримання коштів, зокрема за рахунок
госпрозрахунку, добровільних пожертвувань державних установ, відомств,
громадських організацій та окремих громадян. Тому зрозуміло, що всебічна



74 СУМСЬКА СТАРОВИНА 2014 №XLV

підтримка і допомога відомого вченого у становленні Роменського музею
була чи не єдиним джерелом виживання молодої установи.

Тож, постало питання пошуку матеріальних ресурсів. У 1924 р.
М.О. Макаренко прочитав у Ромнах лекції, зокрема “Прошлое Украины в ее
раскопках” та “Єгипетські роскопки”, кошти від яких пішли на потреби музею
як “комерційні” [18, с. 155]. Запозичивши цей досвід, М.М.Семенчик
організував численні виступи та лекції на підприємствах і в навчальних закладах
Роменщини, в яких він та його колеги розповідали про історію краю та
дослідження останніх років, а також проводили комерційні екскурсії. Як правило,
виступи супроводжувалися фотографіями, зробленими власноруч, а також
документами з фондів музею. Така діяльність давала змогу частково вирішити
фінансову проблему: невеликі, але відносно регулярні надходження підтримували
функціонування установи.

Фрагмент експозиції Роменського краєзначого музею

Серед інших, постало питання й упорядкування книжок, що потрапили
до музею з поміщицьких маєтків. Було вирішено створити бібліотеку,
збагативши її не лише художньою, а й науковою літературою. І знову допоміг
М.О. Макаренко. Він не лише надсилав примірники із власного зібрання,
залучав до цього колег і однодумців, а й закликав допомогти різні
пам’яткоохоронні інституції. В одній із заяв вченого до Археологічного
Комітету УАН говориться: “Позорна для нас річ - нема ні жодного примірника
видань Української Академії наук. Відносно Роменського музею я особисто
прохав, і сам музей листовно своє прохання надсилав до Української Академії
наук про бажання отримувати видання Академії…
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Гадаю, що таке ненормальне явище потрібно зламати. Дозволяю собі
звернутись до комітету з пропозицією - чи не знайде він можливість клопотати
перед Академією наук про висилку цим двом бідним музеям своїх видань.

Гадаю, що Академія наук від таких подарунків не обідніє, а місцевим діячам
музеїв значно допоможе” [15, с.10]. Так спільними зусиллями Роменський
окружний музей створив багатий б ібліотечних фонд, доступний широкому колу
читачів. Деякі примірники є окрасою і сучасного музею, співробітники якого
ретельно оберігають ці стародруки, подекуди з дарчими написами.

Такими чином, протягом 20-х рр. ХХ ст. Роменський музей пройшов
шлях від провінційного закладу до одного з кращих у регіоні. Основними
напрямками його діяльності стали: археологічні та мистецтвознавчі
дослідження, пам’яткоохоронна та просвітницька діяльність, формування
фондів і експозицій з різних напрямків історії та сьогодення регіону, створення
бібліотеки наукової та популярної літератури українською, російською й іншими
мовами ХVІІІ - початку ХХ ст., заснування і розвиток фотолабораторії, пошуки
та використання додаткових джерел фінансування для всебічного розвитку
музейної установи. І усе це було б вкрай важко зробити без допомоги
професора М.О. Макаренка, чий професіоналізм і авторитет давали поштовх
новим напрямкам досліджень. Адже реальний успіх пам’яткоохоронної
діяльності здебільшого залежав від особистого впливу подвижників та
музейних працівників на зацікавлених осіб, відповідні установи,
аргументуючи свою діяльність не законодавчими актами, а звертаючись до
свідомості і розуміння останніми необхідності такої роботи. А М.М.Семенчик,
пройшовши школу М.О. Макаренка, згодом надавав допомогу у створенні
Лохвицького, Сокиринського і Гадяцького музеїв, а набувши досвіду польових
робіт - в подальшому і сам сприяв археологічним дослідженням на
Роменщині, зокрема В.О. Іллінської. Тож, можна казати про певну спадковість
наукових традицій, закладених М.О. Макаренком і розвинених його учнем.
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УДК (UDC) 908(477.52)”1955/1990”
АРТЮХ В. О.

ІНАКОДУМСТВО НА СУМЩИНІ: КОНТУРИ Й ОРІЄНТИРИ

У статті описано феномени протестних настроїв та інакодумства
комуністичному авторитарному режиму на Сумщині в 1955-1990 роках.
Виявлено два рівні інакодумства - простонародний та дисидентський, а
також такі його складові як “крамольні розмови”, розповсюдження листівок
та написів, “самвидав”, створення підпільних організацій

Ключові слова: інакодумство, дисиденство, Сумщина, переслідування.

Після смерті Йосипа Сталіна (5 березня 1953 р.) і поступової лібералізації
політичного режиму водночас із зміцненням влади Микитою Хрущовим,
особливо після ХХ з’їзду КПСС, настає новий період в історії Cовєтського
Союзу, який із легкої руки письменника Іллі Еренбурга був названий
“відлигою”. У цей час і виник рух інакодумців. Зміст поняття “інакодумство”
(“дисидентство”) ми пов’язуємо з виявом специфічних форм опозиційного
авторитарному комуністичному політичному режимові сприйняття й
осмислення соціальних, економічних, політичних, національних, духовних
аспектів совєтської дійсності та напрацьованої на їх основі відповідної поведінки.

Основоположною умовою існування інакодумства в Совєтському Союзі
була власне комуністична політична система. Саме вона встановлювала (й
змінювала) межі дозволених і недозволених думок. Відповідно, коли панівна
еліта не сприймає будь-якого різнодумства, в якості небезпечного державного
злочину розпочинається інакодумство. Це поняття відноситься нами лише
до тих поколінь людей, що народилися й виросли у Совєтському Союзі. Їх
погляди були сформовані совєтським вихованням і комуністичною
політичною пропагандою.

Наявність інтелектуального й політичного інакодумства до комуністичного
правлячого режиму владі потрібно було якось пояснювати. Офіційна точка
зору полягала в тому, що в совєтському суспільстві соціальної бази для
здійснення дисидентських правопорушень не було. Тож, якщо вони
здійснювались, то лише в результаті підпадання нібито нестійкої частини
населення під вплив імперіалістичної пропаганди, що виходила або з
ідеологічних диверсійних центрів іноземних держав, або ж браку в
комуністичному вихованні трудящих, тобто неглибоким проникненням
правлячої ідеології у свідомість деяких совєтських людей [1]. Вивчення
проблеми інакодумства започатковується в середовищі самих дисидентів.
Мова йде про книгу одного із засновнинів Московської Гельсінської групи
Людмили Алєксєєвої “Історія інакодумства в СРСР” (1984). В Україні
наукові дослідження інакодумства почали активно розвиватися з початку
90-х років. До найбільш значущих публікацій слід віднести роботи
Ю. Курносова, В. Барана, Ю. Зайцева, Г. Касьянова, А. Русначенка,
Ю. Данилюка, О. Бажана, Б. Захарова, В. Лісового [2].

Артюх В’ячеслав Олексійович - кандидат філософських наук, доцент
кафедри філософії, політології та інноваційних соціальних технологій
Сумського державного університету
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У своїй розвідці ми спробуємо описати феномени локального
інакодумства, обмеживши його територією Сумщини.

Якщо спробувати класифікувати рух інакодумства на Сумщині, можна
виділити в ньому кілька напрямів. Це, по-перше, - національний. До того ж,
не лише українці переймалися своїми національними проблемами, а й
росіяни, євреї та представники інших народностей. По-друге, це релігійний
напрям (баптисти-“ініціативники”, адвентисти, єговісти). Відразу зазначимо,
що у цій розвідці проблеми релігійного дисидентства ми не зачіпаємо [3].
По-третє, це cоціально-економічний напрям, що найповніше проявляється
в робітничому та селянському спротиві. І, зрештою, по-четверте, специфічні
групи літераторів, художників, представників інших творчих професій, які
відмовлялися реалізовувати у своїй роботі насаджувані комуністами
ідеологічні ритуали, сповідувати, впроваджувати й утверджувати в житті
політичну ідеологію. Нами фіксуються також два рівні інакодумства:
простонародне та дисидентство.

Найширше представлений у цьому рухові рівень народного інакодумства.
Носії цієї моделі в своїй більшості не були переконаними противниками
правлячого комуністичного режиму. Незадовільні матеріальні умови, колізії
приватного життя, суперечності у взаєминах із головами колгоспів чи
якимось іншим начальством часто призводили до занадто широких
узагальнень і, як результат, відкритої критики всієї комуністичної системи.
А політичний режим за часів Хрущова й Брежнєва хоча й пом’якшився в
порівнянні з часами Сталіна, але відкрите висловлювання думок,
альтернативних офіційно затвердженим комуністичним істинам, кваліфікувалось
як державний злочин. Та в межах простонародного рівня інакодумства
зустрічались і серйозніші випадки спротиву системі, наприклад, створення
підпільних організацій, чи й масові відкриті виступи (страйки, заворушення).

До найбільш активних форм простонародного протесту слід віднести
розповсюдження листівок, різних відозв, написання анонімних листів,
антиурядових лозунгів на стінах, парканах тощо, образи та погрози на
адресу керівників.

Найпростішою формою протестної поведінки слід вважати “розмови
антирадянського змісту”: політичні анекдоти, сварка й осуд на адресу
вищого керівництва. За часів Хрущова за них ще можна було отримати термін
ув’язнення. З приходом до влади групи Брежнєва каральна політика
пом’якшилась - тепер уже терміни ув’язнення давали не за висловлювання,
а саме за публічну критику режиму (це ще називалось “розповсюдження
вигадок”). Іншою формою висловлення незадоволення були й просто
хуліганські дії щодо Комуністичної партії та органів влади. Так, у 1957 р. Іван
Торяник біля будинку Коровинської сільради Недригайлівського району
“допускал злобные антисоветские высказывания в адрес Коммунистической
партии, а также совершал дерзкие хулиганские действия” [4]. За що й
отримав 5 років позбавлення волі та поразку в правах на 3 роки.

Після ХХ з’їзду процеси десталінізації зачепили, насамперед, саму
Комуністичну партію. Ревізія тоталітарної системи, хоча й половинчаста,
була започаткована керівною верхівкою країни і мала непередбачувані
наслідки. Існує багато архівних свідчень про спроби критики сакралізованої
особи Сталіна, його репресивної політики, органів КГБ у межах самої
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Компартії. Так, на одному із Шосткинських військових заводів під час
обговорення доповіді Хрущова на ХХ з’їзді КПСС “Про культ особи та його
наслідки” комуніст В.С. Камкін різко виступив проти органів держбезпеки,
які, на його думку, незаконно репресували багато безневинних людей і
запропонував вшанувати пам’ять жертв хвилиною мовчання. Але Камкіну й
деяким іншим комуністам, які підтримали його на цих зборах, швидко вказали
на межі партійної критики незаконної діяльності органів КГБ [5]. Загалом,
критично мислячі комуністи швидко зрозуміли, що всі розмови про
внутрішньопартійну демократію - це не що інше, як пуста демагогія, і далі
“підставлятись” своїми критичними виступами просто нерозумно.

Вироблення людьми, незгодними з совєтськими реаліями, певної
політичної ідеології, що могла протистояти тоталітарному варіанту
марксизму-ленінізму, відбувалось у межах все тієї ж комуністичної
парадигми. Це й не дивно, адже покоління людей, народжених і вихованих
у Совєтському Союзі, в межах єдино правильного ідеологічного вчення, і
не могли знати про такі ідеологічні доктрини як лібералізм, консерватизм,
монархізм чи інтегральний націоналізм. Схема вироблення інакодумською
свідомістю “правильного” марксизму на противагу сталінському
“неправильному” була такою: на першому етапі вже існувало правильне
комуністичне вчення, яке пов’язувалося з іменем Леніна; на другому етапі
Сталін (варіант - Хрущов) своєю діяльністю спотворив автентичні істини
марксизму-ленінізму. Отже, і це вже третій етап, потрібно повернутися до
“справжнього” Леніна. Показовий тут випадок із Миколою Сніжком. Із
доповідної записки прокуратури по нагляду за слідством в органах КГБ
видно, що цей кочегар із Ромнів у 1962 р. створив групу з 11 молодих осіб,
яка, за його словами, “повинна строго виконувати заповіти Леніна”,
оскільки КПСС, він вважав, “заповітів Леніна не виконує” [6]. Крім того,
він вимагав від членів групи вивчати першоджерела - праці Леніна, які
офіційна ідеологія звичайно ж перекручує. Не дивно, що М.Сніжка
звинуватили також і в неправильному тлумаченні морального кодексу
будівника комунізму. Несанкціонований владою марксизм-ленінізм ставав
такою ж ворожою ідеологічною конструкцією, як і, наприклад, націоналізм.
А ставав він таким, бо у його межах допускалася критика реальної
комуністичної влади, реальної бюрократичної системи, яка організувала
“партію-державу” на ім’я СССР.

Совєтська виборча система також давала безліч приводів для критики
державного ладу. Вибір із одного кандидата від блоку “комуністів та
безпартійних” був явною фікцією. Одним зі способів висловлення протесту
до такої фіктивної процедури виборів були анонімні написи на бюлетенях,
що кидалися в урни. Так, Миколу Ткаченка із Сум звинуватили в тому, що
він “у березні місяці 1957 року здійснив антирадянський напис на виборчому
бюлетені на виборах до місцевих Рад депутатів трудящих” [7]. Георгію
Тельбізу з Охтирки також поставили в провину те, що він під час виборів до
Верховної Ради СССР 18 березня 1962 р. зробив написи нібито брехливого
змісту на двох виборчих бюлетенях [8]. Після виборів до місцевих Рад 3
березня 1957 р. голова КГБ при Раді Міністрів СССР І.А. Сєров доповідав
про виявлення антирадянських листівок у місті Суми із закликом не брати
участі у голосуванні [9].
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В умовах обмеження інформації про закордон у часи “холодної війни”
особливої ваги набували спогади людей, хто під час Другої світової війни
побував за межами Совєтського Союзу, наприклад, у полоні чи репатріації,
а чи якось зіштовхувались із союзниками по антигітлерівській коаліції. Вони
змальовували зовсім інший образ Заходу, ніж совєтська пропаганда. Так,
жителя Сум Івана Крохмаля у 1964 р. засуджено до 7 років позбавлення волі
крім усього іншого й за те, що “оббріхував радянський лад, Комуністичну
партію, Совєтську владу, одночасно вихваляючи життя за кордоном, що
в Західній Німеччині, Америці безробітні краще живуть, ніж робітники
Совєтського Союзу” [10]. Справа в тому, що до 1949 р. він перебував у
Західній Німеччині, бачив зовсім по-іншому організований побут і охоче
розповідав про це своїм знайомим.

Пригнічені безвихіддю повсякденного життя прості люди часто у своїй
уяві малювали життя на Заході за принципом “навпаки” до змісту офіційної
пропаганди: однозначно багатим і щасливим. У 1959 р. мешканець села
Чернацьке Середино-Будського району Іван Полозок у листі на ім’я Голови
Президії Верховної Ради СССР Клима Ворошилова просив дозволу виїхати
із Совєтського Союзу: “Обращаясь в Верховный Совет СССР, прошу выдать
мне заграничный паспорт для выезда за границу на постоянное место
жительства. Так как я не желаю жить в Советском Союзе, в связи с тем,
что у моей матери есть жалкая лачуга, которая требует капитальный
ремонт. Но куда я не обращался, чтобы выделили леса, но всюду отвечают:
нету. Спрашивается, как же можно жить, когда нет даже жалкого жилья.
А ведь у нас болтают о коммунизме, если прошло сорок два года, а мы еще
живем по первобытному.

В связи с этим прошу мне выдать заграничный паспорт в любую
страну. Иначе я больше терпеть не могу. И дальнейшее пребывание в Союзе
все равно на меня не повлияет и не переубедит. В этом я уверен. Я
основываюсь на том, что за границей есть свободный выезд и въезд” [11].

Пізніше, у 1962 р., І.Полозка за написання “наклепницьких” листів до вищих
органів совєтської влади та глав урядів капіталістичних країн засуджено до трьох
років позбавлення волі у виправно-трудовій колонії посиленого режиму [12].

Свідомим виявом антирадянської пропаганди й агітації вважалося
виготовлення і розповсюдження листівок (прирівнюваних до них написів
на стінах, парканах тощо) та, почасти, анонімних листів. Їх зміст - це
несприйняття, критика політичного режиму і навіть заклики до його
повалення. Умовою такої публічної критики була невідповідність між
реаліями, в яких жили совєтські люди, й пропагандистськими заявами про
достаток і процвітання.

Дуже багатьох авторів листівок органам КГБ так і не вдалося виявити.
Це свідчить не cтільки про їх погану роботу, скільки про неможливість
такого викриття.

Часто листівки складалися людьми з досить низьким освітнім рівнем.
Однак у них відчувається “ГЛАС” отого простого народу, від імені якого так
любила виступати Компартія. Ось, наприклад, листівка, прикріплена на
паркані сторожем Хотінської МТС (машинно-тракторна станція) Семеном
Барсуком 5 березня (день смерті Сталіна) 1956 року: “Америка пішеть что
Московская банда и Компартія есть самий злейший враг всего народа.
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Америка пишет грустно видеть нам колхозы кукурудзу и колхозные
поля а еще грусней Московскую банду и Компартию точно оскудела гнетом
вся руская страна Смело сомкнем ряды американського народа атом
разобет гнет вражды да здрастует царская свобода писав Хрущев” [13].

Як видно, листівка написана з численними помилками, поганою
російською мовою, деякі її місця зовсім незрозумілі. До того ж автор для
збільшення дієвості заховався за псевдонім “Хрущов”. За такий текст
С. Барсук отримав 5 років позбавлення волі.

Інколи для посилення ваги висловленого, а також приписування
автором собі приналежності до певної організованої групи, листівки
підписувались іменем неіснуючих антикомуністичних організацій. Так, Федір
Григоров від імені “Союзу вільних демократів” розповсюдив у Конотопі в
ніч із 8 на 9 грудня 1963 р. листівку, в якій наголошував, що сучасні комуністи
лише прикриваються ленінським ученням і зовсім не ведуть народ до
комунізму [14]. Насправді такої організації ніколи не існувало.

Анонімність більшості листів, листівок, написів на парканах, стінах
пояснюється не лише страхом покарання, але й бажанням їх авторів говорити
від імені всього “трудового народу” деяку “правду”, що початково відома
всім людям. У такій ситуації сам автор - просто знеособлена складова самого
народу. В акті критики совєтського ладу ніби називалось зло, а називання
зла на ймення дає владу над ним і, відповідно, може нейтралізувати його
дію. Як бачимо, через листівки також актуалізувались архаїчні пласти
простонародної свідомості.

Варто також додати, що незадоволення владою прості робітники й
селяни любили подавати у віршованій формі.

У пошуках іншої “правди” стало масовим прослуховування зарубіжних
радіоголосів (“Німецька хвиля”, “Свобода”, “Голос Америки”, “Свободная
Россия” тощо). Саме через них окремі наші земляки потрапили під вплив
російської націоналістичної партії Народно-Трудовий Союз (НТС) і
розповсюджували листівки із закликом підтримувати цю організацію. Так,
слюсар Георгій Тельбіз із Охтирки в 1962 р. розповсюдив понад 30 листівок
із пропагандою НТС. Зміст написаного приблизно такий:

“НТС
Народно-трудовой союз
Борется за счастье людей,
Против ига коммунизма” [15].
У Сумах невідомі від імені НТС у ніч на 22 квітня (день народження

В. Леніна) 1962 р. написали гасла на стінах будинків та парканів [16].
А художник з Конотопа Павло Ганзін у 1964 р. навіть намагався встановити
зв’язки з НТС. Він також виготовляв та розповсюджував від імені цієї
організації листівки:

“Дорогие друзья!
Вас время зовет спасать Родину от коммунизма. Становитесь

членами огромной подпольной партии НТС, которая несет пиратам
смерть, трудящимся -  свободу. Слушайте наши советы по радио на
волнах 26,47 м.

Ревштаб НТС” [17].
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Реальним приводом для критики уряду Хрущова з боку “простого
народу” була нестача продуктів (особливо хліба). На початку 60-х років у
СССР підвищили ціни й одночасно збільшили норми виробітку та розцінки
на промислових підприємствах, що викликало хвилю обурення робітників.
Наприклад, Григорій Коломієць, робітник Сумського насосного заводу, в
1962 р. критикував уряд за підвищення закупівельних цін на продукти
тваринництва. Степан Чигрин, робітник суперфосфатного заводу, висловлював
своє невдоволення збільшенням плану [18]. Робітник Юрій Єременко із
Шосткинського хімзаводу висловив невдоволення написом на бобіні тромеля:
“Объединимся все для борьбы с ярым врагом рабочего класса - Компартией
СССР и Хрущевинизмом” [19]. Володимир Завалій, робітник Сумського
насосного заводу, у 1963 р. “неправильно” зрозумів “становище з хлібом” і
почав критикувати владу [20]. Інвалід із села Їздецьке Великописарівського
району Жировін навіть закликав до повстання у зв’язку з перебоями з хлібом
[21]. Із більшістю таких протестантів КГБ провело “профілактичні бесіди”.
Ю. Єременко отримав 6 місяців ув’язнення у виправно-трудовій колонії
посиленого режиму.

Соціально-економічні проблеми, з якими зіштовхувалися прості люди,
часто персоніфікувались у постаті Микити Хрущова, як уособлення зла.
Можливо тому так часто зустрічаються заклики до його фізичного знищення.
Зокрема робітник Шосткинського військового заводу Юрій Новосьолов на
стіні біля каси заводоуправління написав, що

“Хорошо с деньгами жить,
Если Никиту Хрущева похоронить” [22].

До вбивства Хрущова закликав і Михайло Сизоненко, їдучи 8 грудня
1963 р. автобусом із Сум до Білопілля і будучи в нетверезому стані [23]. Студент
хіміко-технологічного технікуму Микола Артамонов розкидав 17 липня 1962 р.
по Шостці листівки, серед яких були й такого змісту: “Хай здохне Хрущов! Який
бажає війни. Смерть гаду пузатому!” та “Смерть Хрущову, який не виконує
марксистсько-ленінських ідей” [24]. Зауважимо: структура змісту листівки
наслідує лозунги на честь тієї чи іншої знаменної “совєтської” дати.

Ненависть поширювалась і на інших керівників держави. У наглядових
справах Прокуратури СССР свідчиться, що в ніч на 8 листопада 1958 р. в
місті Охтирка порізали 3 портрети совєтських керівників, а в ніч із 7 на
8 листопада 1959 р. в Сумах порізали два портрети [25]. Конкретні прізвища
кремлівських ідолів не названі, але тут важливо інше: такі “святотатські”, з
точки зору офіційної ідеології, дії вчинені у “священний” день Великої Жовтневої
соціалістичної революції. Це ще більше підсилювало їх «злочинний» характер.
Пошкодження зображень вождів базувалося на тій особливості простонародної
свідомості (витоком якої є міфологічна свідомість), що між зображенням і
зображеним існує глибинний сутнісний зв’язок. У зображенні знаходиться
своєрідна сила зображуваного. Тобто, знищуючи зображення ненависної
людям особи, завдається шкода й самій особі. І самою владою (за принципами
тієї ж архаїчної свідомості) такі дії сприймалися не просто як прояви хуліганства,
це був акт своєрідного ритуального паплюження, тож і кваліфікувався він як
небезпечний державний злочин.

У 60-70-х роках усе відчутнішим стає нерівноправне становище
української мови й культури у порівнянні з російською. Таке обмеження
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національних прав боляче сприймалося етнічними українцями, що
викликало спротив не лише серед інтелігенції, а й серед широких верств
свідомих своєї національної приналежності селян та робітників. Архіви
містять дуже багато свідчень вияву народного незадоволення на
національному грунті, яке влада кваліфікувала як прояви “українського
буржуазного націоналізму”. Так, для прикладу, у написанні націоналістичних
листівок та систематичних націоналістичних висловлювань у 1956 р.
звинуватили сум’янина В. Калиниченка [26], написанні анонімних листів
націоналістичного змісту - пенсіонера з міста Ромни Дмитра Вовка [27].
7-8 жовтня 1961 р. в Лебедині знайдено 4 листівки націоналістичного змісту,
ймовірним автором яких був учень вечірньої середньої школи Василь
Гордієнко [28]. 14 січня та 24 липня 1962 р. в Конотопі розклеєні листівки
націоналістичного змісту, автора яких так і не виявили [29]. У написанні
віршів націоналістичного змісту звинувачувався у 1962 р. вчитель із села
В’язове Конотопського району Дяченко [30]. Крім того він ще й закликав до
боротьби за відокремлення України від СССР. До цього закликав також й
Іван Крохмаль із Сум [31]. В українському буржуазному націоналізмі
звинувачувався в 1964 р. уродженець села Попівка Конотопського району,
студент Харківського університету Анатолій Соболєв [32]. У 1966 р.
націоналістами оголосили членів підпільної групи з села Русанівка
Липоводолинського району [33], студентку Сумського педагогічного
інституту Тамару Шамрай [34]. Мешканець міста Ворожба Микола Тесленко
звинувачувався в 1970 р. у тому, що в листах, які направляв до різних “високих
інстанцій”, висловлював націоналістичні погляди [35]. Після розгортання з
новою силою русифікаційних процесів на початку 80-х років у Сумах на
фасадах будинків з’явилися написи такого змісту: “Перед русифікацією
скапітулюємо? Ні!”, “В школи та учбові заклади - рідну мову!” та зображення
тризубів [36]. І таких, лише зафіксованих КГБ, фактів пасивного спротиву
русифікаційним процесам з боку простих українців можна називати ще багато.

Інакодумство в масі своїй - це, як правило, сукупність лише
індивідуальних думок та вчинків, тому не дивно, що найнебезпечнішим
проявом опозиційності існуючому совєтському режиму репресивні органи
вважали існування чи підготовку до створення підпільних груп і організацій
із їхніми програмами, статутами й клятвами. Серед груп, виявлених органами
держбезпеки на території Сумщини, виокремимо створену в Сумах
робітником Олександром Бойком [37] “Національно-демократичну партію
робітників і селян України” (розкрита в 1963 р.) та “Українську Національну
партію” (розкрита в 1966 р.) у селі Русанівка Липоводолинського району
[38]. Свою групу в 1962 р. створив і М. Сніжко, кочегар із Ромнів, яку органи
КГБ назвали “нелегальною партією” [39]. Як не дивно, але учасники всіх
цих організацій не були засуджені, усе обмежилося профілактичною роботою.
Справа в тому, що слідство чомусь сприйняло їхні дії несерйозними, такою
собі “інфантильною грою” в підпільну діяльність.

Власне дисидентство (від лат. dissidere - відхилення) - це ще одна (поряд
з простонародною) форма, але вже інтелігентської, опозиційності правлячому
комуністичному режимові. Переважно - це культурницький рух, що не ставив
перед собою чітких політичних цілей. Він був, скоріше за все, формою
морального спротиву режимові. Держава успішно боролася проти створення
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підпільних організацій, але вона була майже безсилою проти виявів лише
морального протесту, який до того ж спрямовувався проти невиконання
самою державою своїх законів чи норм конституції. Відчуження інтелігенції
від політичного режиму розпочиналося на емоційному рівні. Витоком
опозиційності тут слугувало почуття огиди, навіюване “совєтською
дійсністю”, усвідомлення своєї моральної несумісності з нею. І на відміну
від сталінської доби люди, які не сприймали цієї системи, могли вже не
замикатись у своїй “внутрішній” еміграції, а відкрито (хоч і не завжди)
висловлювати свої почуття. Насамперед, творча інтелігенція в добу правління
Леоніда Брежнєва не сприйняла відродження фактично просталінської
комуністичної ідеологічної доктрини, з якою вона справедливо пов’язувала
нові обмеження свободи творчості. Саме творче середовище й висунуло
групи інакодумців, які виступали з критикою правлячого режиму. Бо,
зрештою, будь-яка творчість за своєю природою є інакодумством по
відношенню до усталеної точки зору.

Ця течія в своєму розвитку пройшла шлях від так званого
“шістдесятництва”, з його творчим нонконформізмом, до дисидентства, а
потім деякі з дисидентів у 70-і роки примкнули й до правозахисного руху
(серед наших земляків, наприклад, Петро Рубан із Конотопа, який у 1985 р.
став членом Української Гельсінської групи). До “дисидентствуючої”
інтелігенції Сумщини належали люди різного кола занять: журналісти
(М. Данько, Г. Петров, А. Соболєв, Ю. Царик, Б. Ткаченко), педагоги
(А. Семенюта, Ф. Сахно, Й. Дудка, А. Андрійчук), науковці (Г. Нудьга,
М. Осадчий, Д. Кулиняк), студенти (Т. Шамрай, Г. Хвостенко). До речі прояви
такого інтелігентського дисидентства існували переважно в національних
формах. Русифікаційні процеси, що з новою силою почали набирати обертів
після ХХІІ з’їзду КПСС, на якому прийнято нову програму Комуністичної
партії, не могли не викликати спротиву в патріотично налаштованих
українців. Справа в тому, що в програмі проголошувався курс на побудову
комуністичного суспільства. А при комунізмі, як відомо, національних
характеристик людей не існує. “Зближенням націй” Комуністична партія
особливо активно почала стирати національні відмінності між росіянами,
білорусами та українцями, але виразно на користь національної російської
мови й культури, які оголошувалася інтернаціональними. Тому для інтелігенції
в умовах посилення русифікації актуальним завданням ставало культивування
елементів самобутності української культури та пропаганда національної
свідомості. Це означає, що одне з головних завдань літературно-мистецького
руху - повернення до традицій українськості як основи для побудови ціннісно-
смислової мережі в сучасності, так званий рух “повернення до джерел”. Він
проявлявся в активізації етнографічних досліджень, відродженні української
обрядовості (наприклад, виконання колядок і т. д.). Зрозумілою тоді стає й
розгромна критика книги “Червоне соло” поета Миколи Данька (1926-1993)
на пленумі Сумського обкому КПУ (липень 1967 р.). У виступі першого
секретаря Бориса Іововича Вольтовського, крім усього іншого, поету робиться
закид у тому, що “тов. Данько в своих стихах плачет о старых хатах с
узкими окнами, соломенной кровлей и старыми заборами, целует женщин
и совсем не замечает чудесных преобразований в жизни, быте, труде, культуре
советских людей, осуществленных за годы советской власти” [40].



85  СУМСЬКА СТАРОВИНА 2014 №XLV

Усе українське Б.Вольтовським кваліфікується як обмежено національне,
яке далі редукується лише до сільського, а, отже, в умовах совєтської
індустріалізації, такого, що повинно інтерпретуватись лише в межах категорії
“відсталого”. Звичайно, людина, яка про значення Леніна писала ось таке:

“Нерон… Тіберій… Калігула…
Померкли в більшовицький час.
В зеніті грізному спахнула
Зоря кривава Ілліча.
Що вже Лойолли, Тамерлани!
Перед розбійником таким
Вони - злодюжки, хулігани,
Здаються чимсь дрібним-дрібним…”, комуністичним режимом

не могла не переслідуватись. Тому не дивно, що Микола Данько, один із
найвідоміших сумських інакодумців, зазнавав цих переслідувань аж до
часів перебудови.

Основна форма реалізації дисидентської активності - створення,
розповсюдження та читання позацензурних текстів (так званий “самвидав”).
Одним із основних творів українського самвидаву була книга Івана Дзюби
“Інтернаціоналізм чи русифікація?”. У Сумах, за свідченням Вазгена Балаяна,
на квартирі журналіста Олександра Кубатки кілька осіб збиралися для читання
цієї роботи [41]. Із твором ознайомився й журналіст та агроном Борис
Ткаченко з Лебедина, який особисто познайомився з автором та його працею
через відомого українського скульптора й етнографа Івана Гончара [42].
Потрібно вказати й на високоморальний вчинок відомого перекладача,
уродженця Кролевця Миколи Лукаша, який після арешту Дзюби в 1972 р.
запропонував відсидіти термін ув’язнення замість цього відомого
українського дисидента. У вищі владні інстанції України на підтримку Дзюби
він надіслав заяву такого змісту: “В зв’язку з тим, що я, нижчепідписаний,
цілком поділяю погляди літератора Дзюби Івана Михайловича на певне
офіційне у нас неіснуюче питання, за яке, наскільки мені відомо, його засудив
нещодавно один із нарсудів м. Києва, та беручи до уваги:

а) стан здоров’я засудженого;
б) ту обставину, що в даний період (кінця якого ми з Вами не можемо

передбачити бодай наближено) для мене особисто перебування на будь-
якому режимі видається майже рівноправним і через те більш-менш
байдужим, - прошу ласкаво дозволити мені відбути замість вищеназваного
Дзюби І.М. визначене йому судом покарання”.

За цей вчинок перекладача виключили зі Спілки письменників [43].
Ще одна форма протестної поведінки інтелігенції в 60-80-ті рр. -

підписання різних листів на захист осіб, переслідуваних совєтською владою.
У цьому зв’язку варто згадати уродженця міста Ромни, письменника Бориса
Антоненка-Давидовича, одного з моральних лідерів українських шістдесятників.
Пройшовши через сталінські табори, він зумів вижити і в 1956 р. був
реабілітований. У 1966-му підписав разом з іншими 78 особами листа на
ім’я прокурора УРСР Ф.Глуха та голови КГБ України В.Нікітченка, в якому
висловлювалися тривога з приводу характеру судових процесів проти
української інтеліґенції в Луцьку та Івано-Франківську й прохання допустити
авторів на судовий розгляд [44]. Б. Антоненка-Давидовича також 17-18
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листопада 1970 р. викликали до Івано-Франківська свідком на судовий
процес над відомим дисидентом Валентином Морозом. Давати свідчення
він відмовився, заявивши, що “з огляду на цілковиту незаконність закритого
суду ніяких показів давати не буде. Адже у своєму житті він пройшов
через два суди, які жорстоко судили його (один раз навіть до смертної
кари) за вигаданими найсміхотворнішими звинуваченнями. Тому він вважає
недопустимим для себе участь в такому “суді”, бо не бажає нести
відповідальність перед нащадками разом з суддями і прокурором за участь
у відвертій сваволі” [45].

Після того як В. Мороза засудили на закритому судовому засіданні до 6
років спецтюрми, 3 років таборів особливого режиму і 5 років заслання, наш
земляк разом із І. Дзюбою та В. Чорноволом написали міністру юстиції УРСР
Зайчуку та прокурору УРСР Глуху протест [46].

Одна з характерних особливостей біографій багатьох сумських
шістдесятників - їхній зв’язок із Західною Україною, особливо зі Львовом.
У Франковому університеті навчалися Микола Данько, Геннадій Петров,
Григорій Хвостенко. Науковим співробітником Інституту суспільних наук АН
УРСР у Львові був уродженець села Артюхівка Роменського району Григорій
Нудьга. Перед своїм арештом працював інструктором Львівського обкому
КПУ та викладав в університеті Михайло Осадчий (уродженець села Курмани
Недригайлівського району). Високий рівень національної самосвідомості,
притаманний широким верствам західноукраїнського суспільства, ще живі
спогади про боротьбу ОУН-УПА ставали одним із джерел формування
опозиційних настроїв і для уродженців Сумщини.

Якщо ж говорити про якусь політичну ідеологію українського
дисидентського руху, то тут виразно проступають дві тенденції: 1) націонал-
комунізм, що вперше був чітко зафіксований уже в праці того ж І. Дзюби
“Інтернаціоналізм чи русифікація?”; 2) оунівсько-донцовська традиція
інтегрального націоналізму, виникнення якої пов’язують із самвидавськими
статтями Валентина Мороза [47]. Що стосується уродженців Сумщини, то
тут націонал-комуністична лінія проглядається в кількох роботах студента
філологічного факультету Львівського університету (родом із селища Улянівка
Білопільського району) Григорія Хвостенка. В організованому ним разом із
Зоряном Попадюком позацензурному журналі “Поступ” (1973) уміщена
стаття “Наші засади”, підписана псевдонімом М.Сьогодень, під яким
виступав Г. Хвостенко. У цій статті він, наприклад, пише, що “маючи на оці
виділення України в Самостійну державу, ми не намагаємося її
протиставити соціалістичній системі...”, бо “ми дамо користі
соціалістичній системі набагато більше шляхом своєї державності, аніж
шляхом своєї нівеляції (через асимілювання)” [48]. Отже, побудову української
держави  він вбачає можливим у межах соціалістичної системи.

Характерною для доби “пізнього застою” (1984 р.) щодо розуміння
рівня ідеологічного контролю над свідомістю викладачів вищої школи в
національній сфері була справа комуніста Анатолія Андрійчука (1936-
1996), завідувача кафедри іноземних мов Глухівського педагогічного
інституту ім. С. Сергеєва-Ценського. Сумніви в його ідеологічній
“чистоті” внесло спілкування в побуті українською мовою і намагання
відстоювати право на її функціонування в межах педінституту. Додали
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фактів сексотам і кілька необережних висловлювань у розмовах із
колегами. Потім - донос у КГБ, розгляд питання про “націоналістичні
збочення” А. Андрійчука на бюро і зборах партійної організації. Усе
обмежилося суворою доганою по партійній лінії із занесенням до облікової
картки і звільненням на деякий час із роботи з формулюванням “як такий,
що не відповідає займаній посаді”. Результат переслідувань - тяжка
хвороба викладача [49]. Справді, у такій важливій ділянці конструювання
ідеологічно вивірених бійців комунізму як вища педагогічна освіта
найменших відхилень від генеральної лінії партії бути не могло.

Інакодумство підпадало під 54 статтю Кримінального кодексу України,
прийнятого в 1927 р. А після прийняття нового Кримінального кодексу в
1960 р. - під статтю 62 (антирадянська пропаганда й агітація). Строк
покарання за цією статтею визначався від шести місяців до семи років, а
також заслання від двох до п’яти років. У 1966 р. Кодекс доповнено трохи
м’якшою статтею - 187-1: поширення завідомо неправдивих вигадок, що
паплюжать радянський державний і суспільний устрій. Покарання за цією
статтею - позбавлення волі до трьох років, або виправні роботи до року, або
штраф до 100 карбованців. За нашими підрахунками, на Сумщині протягом
1956-1985 рр. за цими статтями засуджено (без урахування релігійного
дисидентства) до 20 осіб [50].

Як не дивно, найбільші політичні репресії післясталінської доби
припадають на 1957-1958 рр., тобто на першу “п’ятирічку” правління
“ліберала” М.Хрущова. Причинами такої активності були колізії, пов’язані з
викриттям культу особи Сталіна на ХХ з’їзді КПСС і усунення з керівництва
країною просталінської групи В. Молотова, Л. Кагановича, Г. Маленкова і
“примкнувшего к ним Шепилова” в 1957 р. та антикомуністичним повстанням
в Угорщині 1956 р. Яскравим прикладом реалізації цієї тенденції на нашому
місцевому рівні може слугувати справа Надії Хоменко, вчительки
Капустинської середньої школи тодішнього Синівського району [51]. За вияв
“народного сталінізму” (тобто за питання чому з вищих ешелонів керівництва
країною вивели Маленкова), за анонімні листи, за знайдені в неї
антирадянські листівки чеською мовою та й просто за “розмови” у 1957 р. її
засуджено до трьох років ув’язнення. Потім, як і з абсолютною більшістю
засуджених у ці роки, вирок суду щодо Надії Хоменко був скасований і справа
закрита за відсутністю складу злочину.

Для незгодних із політикою Компартії існували й інші варіанти
покарань. Зокрема, щоб не збільшувати кількість засуджених інтелігентів за
“політичними” статтями, їм давали кримінальні. Показовий випадок із
поетом Анатолієм Семенютою, який разом із іншими сумськими
“шістдесятниками” - Г. Петровим, В. Баранкіним, М. Даньком - збиралися
для вільнолюбних розмов у квартирі журналіста Юрія Царика. У результаті в
1966 р. А. Семенюту позбавили волі на вісім місяців за статтею 210 КК
УРСР про звідництво. Ю. Царик за свої думки і “довгий язик” за цією ж
статтею поплатився роком виправних робіт у колонії загального режиму, що
знаходилась у селі Перехрестівка неподалік Ромен.

Інший специфічний вид покарання - примусове утримання інакодумця
у психіатричній лікарні. Влада широко це застосовувала, виходячи з того, що
у зв’язку з ідеєю про відсутність у Совєтському Союзі грунту для соціальних
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протиріч основну масу засуджених за “політичними” статтями вигідно було
подавати як психічно ненормальних. Один із найрозповсюженіших
“діагнозів” - “невиразна шизофренія”, під яку можна підвести будь-кого,
оскільки у людини протягом протікання хвороби зберігається зовнішньо
правильна поведінка і здатність до соціальної адаптації. Для інакодумців із
Сумщини психіатрична експертиза в основному проводилась у Харківському
психоневрологічному інституті. У 60-ті - на поч. 80-х років на психіатричну
експертизу та примусове лікування згідно з рішенням суду направлені наші
краяни: В. Калиниченко [52], І. Кащенко [53], Дяченко [54], В. Манівський
[55], Ф. Григоров, М. Сизоненко [56], М. Онацький [57]. Під час слідства в
Охтирській психіатричній лікарні утримувався Г. Фельдман.

Приблизно з середини 60-х років, тобто часів завершення хрущовської
доби “ліберального комунізму”, масові судові переслідування за інакодумство
спадають і панівного значення в діях органів держбезпеки набуває практика
профілактування (офіційного попередження). Особу, зауважену в якійсь
антидержавній діяльності, викликали до органів КГБ для “педагогічної”
розмови, наприкінці якої брали підписку про отримання нею попередження.
Така практика “м’якого тиску” була досить дієвим засобом боротьби з
потенційними опозиціонерами совєтському режиму. Людину не саджали
до в’язниці, а шляхом залякування домагалися від неї лояльного ставлення
до влади та формального примирення з режимом.

У профілактуванні “антисовєтчиків” із досить чисельного
навколодисидентського культурного прошарку поряд із органами державної
безпеки (і за їх вказівками) брали також участь партійні, комсомольські
організації, збори трудових колективів. Така практика дозволяла і залякати
інтелектуалів, і дискредитувати опозицію в очах простих людей. Точних цифр
ми не маємо, але в Сумській області за період із кінця 50-х і до середини
80-х років профілактовано сотні й сотні “потенційних дисидентів”. Про те,
що за інакодумство вже не судять, а лише проводять профілактичні бесіди,
знала й студентка Сумського педінституту Тамара Шамрай. Тому в 1968 р.
сказала своїй подрузі (яка виявилась агентом КГБ): “я немного напугана, но
наше КГБ действует воспитательными методами, так что нужно быть
просто более осмотрительными…” [58].

Щоб завдати нищівного удару по формуванню національної свідомості,
заглушити її ріст, усувались із відповідальних посад і звільнялись із роботи
національно свідомі та авторитетні викладачі, журналісти, керівники різних
рівнів. Така доля, наприклад, спіткала завідувача кафедри української
літератури Сумського державного педагогічного інституту
ім. А.С.  Макаренка Юрія Ступака. Щоб не дати можливості захистити уже
готову докторську дисертацію і стати професором, Юрія Петровича
відправили на пенсію, а на його місце призначили відданих комуністичному
режимові Федора Ялового, а згодом Ольгу Манченко.

Не було допущено до роботи на кафедрі української літератури і поета
Володимира Затуливітра. Поширеними способами нищення будь-яких проявів
національної свідомості і залякування населення стали переслідування,
цькування та знущання над сім’ями, родичами, друзями, знайомими
інакодумців, різного роду сплановані КГБ стеження та провокації.
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Після початку горбачовської “перестройки” в 1987 р. дисидентів, які
перебували в таборах і в’язницях, починають звільняти. Для цього
політичному в’язню достатньо було написати у Верховну Раду СССР
прохання про помилування. Але це означало, що такий в’язень сумління
визнавав себе винним. Більшість в’язнів такі прохання написали й були
звільнені. Серед них і дисидент з міста Конотоп Григорій Фельдман.
Меншість відмовилась і наступного року їх звільнили без будь-яких умов.
Так, відмовився написати заяву відомий український дисидент, уродженець
того ж Конотопа Петро Рубан.

Перебудовчі процеси легалізували дисидентські лозунги гласності, прав
людини, багатопартійності, відкритості суспільства і, зрештою, побудови своєї
незалежної Української держави. Настала нова (й остання) епоха в існуванні
Совєтського Союзу. Рівень ідей перейшов у практичну площину їх реалізації.
Наприкінці 80-х років на Сумщині виникає кілька неформальних організацій.
Одна з перших - мистецько-краєзнавче товариство “Спадщина”, яке на чолі
з Олексієм Шевченком активізувало свою діяльність з початку 1987 р.
Ці часто опозиційні Компартії групи за метою й засобами їх функціонування
були вже іншими, ніж дисиденти. Вони претендували на політичну владу,
намагаючись всіма силами відібрати її в ослабленої Комуністичної партії.
Тому перші ролі в керівництві таких опозиційних груп (“Союз содействия
перестройке”, “Меморіал”, “Рух”) відігравали не романтично налаштовані
національні ідеологи чи літератори, а люди з прагматичною жагою влади,
політичної діяльності.

Комуністична партія спочатку неформальні організації намагалася
поставити під свій контроль і навіть інспірувала виникнення деяких із них.
Ті ж організації, що критикували Компартію чи не йшли на співробітництво,
оголошувались екстремістськими. У Сумах протягом 1988-1989 рр. до числа
екстремістських за “вироком” функціонерів обкому партії потрапили “Союз
содействия перестройке”, “Народний Рух України за перебудову”, члени
“антиперебудовної” групи Леоніда Коваленка, тобто клубу “Ініціатива” з
Шостки, товариство “Меморіал” та філософський ідеалістичний клуб
“Мысль”. Конфронтація між “неслухняними” організаціями та органами
совєтської влади часто набувала досить серйозних форм.

Так, великий резонанс у Сумах на початку жовтня 1989 р. викликало
голодування на майдані перед обкомом компартії одного з лідерів “Меморіалу”
інженера Володимира Майбороди та робітника Олега Тарасенка [59].
Причиною стала відмова міськвиконкому надати дозвіл на проведення
чергового мітингу неформалів, на якому повинні були обговорюватися
важливі для сумської громади проблеми.

Таким чином, наявність факту інакодумства протягом усієї післясталінської
історії Совєтського Союзу засвідчує хибність ідеї про можливість побудови
ідеологічно гомогенного суспільства на комуністичних принципах. Інакодумство
та виникнення руху опору на його основі стало однією з глибинних передумов
створення незалежної Української держави. Прояви інакодумства на Сумщині
мають деякі особливості, зумовлені їх провінційним статусом. Але одне
залишається незаперечним: рух опору совєтській владі та московсько-
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комуністичному режимові на Сумщині був дієвим і широкомасштабним,
тривав упродовж усього післясталінського періоду його існування.

_________________________
1. Наприклад, совєтський історик Микола Яковлєв у своїй пропагандистській книзі

“ЦРУ против СССР” стверджував, що інакодумці - це окремі люди, “неуки, лобурі з надмірно
розвинутим апломбом і претензіями, які власну неповноцінність поставили у провину
суспільству. Люди боягузливі, ледачі й злобні” [Яковлев Н.Н. ЦРУ против СССР. - М.: Правда,
1985. - С.176]. І далі він пише, що під час “відлиги” “…знайшлися окремі люди, які з ряду
причин, зазвичай особистісних, вибрали для себе заняття - вони почали ширити чутки, що
ганьблять радянський лад, а зміцнення соціалістичної законності сприйняли як сигнал для
вседозволеності та порушення норм життя соціалістичного суспільства. Як би там не було,
вони оголосили себе “ідеологічно вільними”. Кожен із них і всі вони разом були ніщо в
багатомільйонній товщі радянського народу, коли б не західні спецслужби і масові засоби
пропаганди, в першу чергу США” [Яковлев Н.Н. ЦРУ против СССР. - М.: Правда, 1985. - С. 172].

2. Алексеева Людмила. История инакомыслия в СССР. - М.; Вильнюс: Весть, 1992. -
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Артюх Вячеслав ИНАКОМЫСЛИЕ НА СУМЩИНЕ: КОНТУРЫ И ОРИЕНТИРЫ
В статье описано феномены протестных настроений и инакомыслия

коммунистическому авторитарному режиму на Сумщине в 1955-1990 годах. Выявлено
два уровня инакомыслия - простонародный и диссидентский, а также такие его
составляющие как “крамольные разговоры”, распространение листовок и надписей,
“самиздат”, создание подпольных организаций.

Ключевые слова: инакомыслие, дисиденство, Сумщина, преследование.

Artyukh Vyacheslav SUMY REGION (UKRAINE) NONCONFORMITY: OUTLINES AND
REFERENCE

Points Sumy region (Ukraine) protest public moods phenomena and nonconformity
during the communist authoritarian regime in 1955-1990 are described in the article. Folksy
and dissident aspects of Fronde were educed, as is the case, its constituents: “seditious
conversations”, postals and inscriptions distributions, “samizdat” (underground press),
creation of underground organizations.

Key words: nonconformity, disidens, Sumy’s region, harassment.
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ЗМІСТ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА У НАВЧАЛЬНИХ
ПРОГРАМАХ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ

ШКІЛ УКРАЇНИ (1958 - 1991 рр.)

У статті проаналізовано зміст краєзнавства у навчальних програмах
з історії загальноосвітніх шкіл України у 1958-1991 рр. Встановлено, що
програми орієнтували учителів на вивчення історії рідного краю як у
навчальній, так і у позаурочній роботі. Протягом досліджуваного періоду
була остаточно сформована модель структурування змісту краєзнавчого
матеріалу. Він, з одного боку, доповнював знання основ історичної науки, а
з іншого, - став самостійною змістовою одиницею цієї галузі знань.

Ключові слова: історичне краєзнавство, загальноосвітня школа, зміст
освіти, навчальні програми.

Шкільне історичне краєзнавство є одним із важливих засобів всебічного
розвитку та становлення особистості як патріота і громадянина України.
Особливого значення краєзнавство набуває в умовах сьогодення, коли
спостерігаються піднесення національної самосвідомості, невпинне зростання
інтересу до української історії та культури. Тому вивчення педагогічного
доробку та його творче використання суттєво сприятимуть подальшому
розвитку краєзнавчого руху, поглибленню пізнавального інтересу учнів до
рідного краю як складової України, вихованню в учнівської молоді поваги і
шанобливого ставлення до історико-культурної спадщини, пробудженню
почуття національної свідомості, любові та поваги до своєї Батьківщини.

Педагогічним аспектам розвитку шкільного краєзнавства в Україні
присвячені роботи О. Баркова, В. Борисова, М. Мілонова, А. Даринського,
В. Корнєєва, В. Обозного, М. Откаленка, І. Пруса та ін. Окремі питання
сучасної історичної освіти висвітлені в монографіях А. Зякун, С. Нікітчиної,
О.Пометун. Історію розвитку шкільного краєзнавства у різні періоди
досліджували Л. Войтова, О. Корнєєв, М. Костриця, Н. Рудницька,
М. Соловей, О. Тімець. Певні напрями шкільного краєзнавства розглядалися
в історико-педагогічних дослідженнях Л. Бабенко, В. Бенедюк, Я. Верменич,
Н. Побірченко, О. Сухомлинської.

Мета статті - проаналізувати зміст краєзнавства у навчальних програмах
з історії загальноосвітніх шкіл України у 1958-1991 рр.

Після прийняття у 1958 р. Закону "Про зміцнення зв'язку школи з
життям і про дальший розвиток системи народної освіти в СРСР" (грудень
1958 р.) та відповідного Закону Верховної Ради УРСР "Про зміцнення зв'язку
школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в
Українській РСР" (квітень 1959 р.) в Україні запроваджувалася восьмирічна
школа, замість загальнообов'язкової - семирічної. Передбачалося, що
навчально-виховна робота у ній будуватиметься на поєднанні вивчення основ
___________________________________

Бугрій Володимир Станіславович - доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри історії України Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка
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наук, політехнічного навчання і трудового виховання, широкого залучення
школярів до доступних у їх віці форм суспільно корисної праці [2, с. 229].

Нова програма з історії 1959 р. характеризувалася значними змінами
у структурі викладання історичних курсів: у 5-6 класах вивчалася історія
стародавнього світу та середніх віків; у 7-8 класах - історія СРСР і УРСР з
короткими відомостями з історії зарубіжних країн в новий і новітній час, а
також Конституція СРСР; у 9-11 класах викладався поглиблений курс історії
СРСР [8, с. 6]. Стосовно краєзнавства у програмі вказувалося на  необхідність
"не залишати поза увагою вивчення історії рідного краю" [8, с. 25]. При цьому
йшлося про всебічне використання краєзнавства у навчальній, виховній і
позакласній роботі учнів. Пояснювальна записка програми звертала увагу
на те, що на уроках матеріал про рідний край мав сприяти формуванню
переконань про постійний прогресивний розвиток радянського суспільства:
"Одним з найкращих засобів глибокого розкриття історії українського народу
є широке залучення конкретного місцевого матеріалу, зокрема яскравих фактів
про героїчне минуле рідного краю, про боротьбу трудящих за перемогу
Радянської влади в краї, про успіхи трудящих рідного колгоспу, заводу, міста,
села, району, області в боротьбі за виконання рішень ХХІ з'їзду КПРС, за
побудову комуністичного суспільства" [8, с.19].

У основній частині програми самостійних краєзнавчих тем або уроків
не передбачалося. Але у той же час планувалося вивчення матеріалу, який
був краєзнавчим для окремих регіонів України і мав велике значення для
історії усього СРСР. Наприклад, у темі № 8 для 7 класу "Розклад кріпосництва
в Росії (друга половина ХVІІІ - перша половина ХІХ ст.)" окремий розділ
присвячувався Кримській війні 1853-1855 рр. До нього входили такі питання:
"Причини Кримської війни. Героїчна оборона Севастополя. П. Нахімов.
Відсталість самодержавно-кріпосницької Росії - основна причина її поразки
у війні. Наслідки Кримської війни" [8, с.40]. Значне збільшення обсягу
краєзнавчого матеріалу було пов'язане також із включенням до програм
7-8 класу питань з історії УРСР. У вищезгаданій темі № 8 програми для
7 класу містився розділ "Західноукраїнські землі під гнітом Австрійської
імперії". Він був орієнтований на такий зміст історичної інформації про цей
регіон: "Колоніальна політика Австрійської монархії в західноукраїнських
землях. Визвольна боротьба в Галичині та Буковині. Л.Кобилиця" [8, с. 40].

Виховний потенціал краєзнавства програма з історії пропонувала
реалізовувати шляхом вивчення прикладів героїчної діяльності земляків:
"Велике виховне значення має яскравий показ на конкретних прикладах
героїчної участі у війні радянської молоді як на фронті, так і у ворожому тилу.
Слід розповісти учням про подвиги молодогвардійців, членів "Партизанської
іскри" та багатьох інших молодих патріотів" [8, с. 47]. Крім того, програма
передбачала, що місцевий матеріал мав служити ідеологічним цілям,
виступаючи засобом порівняння відсталого минулого на користь величі
сучасного: "Співставлення дореволюційного минулого краю з сучасними
досягненнями розкриє на конкретному, близькому учням матеріалі велич ідей
комуністичної партії, перетворених в життя" [8, с. 25].

Учителі повинні були вибирати з історії свого краю лише найбільш
яскраві і характерні факти, які б підтверджували основні положення і висновки.
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Краєзнавчий матеріал мав подаватися у короткому викладі, оскільки, як
наголошувалося у програмі, "на уроці він грає лише допоміжну роль, ілюструє
на місцевому матеріалі основні події із історії країни в цілому. Велике значення
при цьому має ознайомлення школярів з місцевими революційними та
історико-культурними пам'ятками, організація шефства над ними, широке
використання пам'яток у навчально-виховній роботі" [9, с. 24]. Більш детально,
ніж раніше, у новій програмі з історії викладався зміст позаурочної краєзнавчої
роботи. У пояснювальній записці основна увага зверталася на суспільно
корисну історико-краєзнавчу роботу, до якої відносилася організація шкільного
музею, екскурсії на промислові підприємства та в колгоспи, участь у археологічних
розкопках, охорона історичних пам'яток, догляд за могилами воїнів [8, с. 25].

Таким чином, особливістю нової шкільної програми з історії було
включення у її зміст краєзнавчого матеріалу. Цей документ орієнтував учителів
на вивчення історії рідного краю як у навчальній, так і у позаурочній роботі.
Але при цьому краєзнавству відводилася лише додаткова роль для засвоєння
загальноісторичного матеріалу.

Починаючи із середини 60-х років, перед школою було поставлене
завдання вивести зміст освіти на рівень світових стандартів відповідно до
потреб науково-технічного прогресу. Нормативні документи ЦК КПРС та
Ради Міністрів СРСР в галузі освіти, прийняті у другій половині 60-х - на
початку 70-х років ХХ ст., хоча в цілому і означали відхід від основних
положень Закону про школу 1958 р., проте зберігали і доповнювали напрямки
краєзнавчої роботи. У Постанові ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від
10 листопада 1966 р. "Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої
загальноосвітньої школи" підтверджувалася пріоритетність виробничих
знань, наголошувалося на необхідності систематичного проведення у
восьмирічних та середніх школах професійної орієнтації школярів шляхом
ознайомлення їх з різними галузями народного господарства та культури,
підприємствами, колгоспами, радгоспами та закладами, найбільш
поширеними професіями [5, с.93-94]. У зв'язку з цим перед краєзнавством
ставилося завдання сприяти гармонійному розвитку особистості шляхом
засвоєння знань, умінь та виховання школярів. Для цього значно розширювалася
змістова база краєзнавства. Передбачалося, що воно буде представлене не лише
у шкільних програмах, а й у позанавчальній діяльності учнів. Так, Постанова ЦК
КПРС та Ради Міністрів СРСР від 20 червня 1972 р. "Про завершення переходу
до загальної середньої освіти молоді та подальший розвиток загальноосвітньої
школи" звертала увагу на заохочення створення та діяльності таких добровільних
товариств, що вивчали рідний край, як "Юний патріот" та інші [4, с. 100].

Таким чином, постанови 1966 та 1972 рр. розширювали зміст
краєзнавчої роботи, передбачаючи залучення підростаючого покоління до
вивчення не лише виробництва, а і пам'яток історії рідного краю. Після їх
прийняття посилилася дидактична роль краєзнавства у шкільних програмах.
Важливою ознакою цього стала поява у шкільному курсі історії з 1967-1968
навчального року самостійної змістової одиниці - теми "Наш край".
У пояснювальній записці до навчальної програми з історії вказувалося на
те, що вона складена таким чином, щоб передбачити відповідний час на
вивчення необхідного краєзнавчого матеріалу [7, с.9]. Групування уроків з
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історії рідного краю здійснювалося за хронологічно-тематичним підходом
відповідно до базового змісту навчальної програми. Для 7-10 класів
планувалося проведення 12 самостійних уроків з вивчення місцевої історії.
Вони були розподілені по класам та мали наступну періодизацію:

7 клас
1. Наш край у давнину. Перші відомості з історії нашого краю.
2. Наш край у період середньовіччя (до ХІV ст.).
3. Наш край в ХІV - на початку ХVІІ ст.
4. Наш край у ХVІІ - першій половині ХVІІІ ст.
5. Наш край у другій половині ХVІІІ ст.
8 клас
6. Наш край у першій половині ХІХ ст.
7. Наш край у другій половині ХІХ ст.
9 клас
8. Наш край на початку ХХ ст.
9. Наш край в роки громадянської війни.
10. Наш край в роки соціалістичного будівництва.
10 клас
11. Наш край в роки Вітчизняної війни.
12.Наш край в роки завершення будівництва соціалістичного суспільства.
Запровадження уроків "Наш край" мало безсумнівне позитивне

значення для розвитку шкільного краєзнавства, оскільки визнавалася
особлива пізнавальна і виховна роль одного із його складових - історії рідного
краю. Це давало можливість сформувати в учнів цілісну систему уявлень
про історичний розвиток свого регіону. Зберігав свою присутність у програмі
з історії і краєзнавчий матеріал, який розглядався у якості загальноісторичної
події або її частини. Наприклад, у темі 2 "Початок дворянського етапу в
російському визвольному русі. Повстання декабристів" (8 клас) обов'язковим
для вивчення було повстання Чернігівського полку в Україні [7, с. 40].

Проте частина методистів продовжувала розглядати краєзнавчий
матеріал лише як службовий, що мав сприяти вирішенню загальних завдань
навчання історії. Наприклад, автор посібника з методики викладання історії
в школі О. Вагін з цього приводу писав: "залучення краєзнавчого матеріалу в
курсі історії не є самоціллю, а служить вирішенню загальних завдань навчання
історії: розкриттю на місцевому матеріалі загальних рис і закономірностей
розвитку країни, показу ролі та участі населення рідного краю у
найважливіших подіях, усвідомленню зв'язків рідного краю з життям країни,
виховання через вивчення рідного краю радянського патріотизму, а не
обласного партикуляризму" [1, с. 295].

Становище краєзнавства у програмах з історії практично не
змінювалося до кінця 80-х років. З переходом на 11-річне навчання у школі
відбулося збільшення кількості уроків "Наш край" у 8-11 класах. Теж саме
стосувалося і курсу "Епізодичні розповіді з історії СРСР" (5 клас). Кількість
краєзнавчих уроків у ньому протягом 80-х років зросла з 2 до 6, вони мали
такий зміст і періодизацію: 1. Наш край у далекому минулому. 2. Пам'ятки
культури ХV-ХІХ ст. на території рідного краю. 3. Боротьба робітників і селян
проти пригноблювачів у рідному краї. 4. Наші земляки - учасники Великого
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Жовтня і громадянської війни. 5. Наші земляки - активні учасники Великої
Вітчизняної війни. 6. Рідний край у дванадцятій п'ятирічці [10, с.7-9]. Отже,
краєзнавство у шкільних програмах з історії було представлене самостійними
темами "Наш край" та подіями місцевого характеру, які мали загальноісторичне
значення і були розосереджені по різних темах історичних курсів.

Після виходу у листопаді 1966 р. Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР "Про заходи по подальшому покращенню роботи середньої
загальноосвітньої школи" запроваджувався такий вид навчальної діяльності,
як факультативи. У розробленій для їх проведення "Програмі факультативних
занять з історії", випущеній видавництвом "Радянська школа" у 1967 р.,
учителям дозволялося будувати свою роботу виходячи із власних інтересів
та в залежності від можливостей учнів і наявності історичних джерел.
У цьому документі говорилося: "Програма факультативного курсу є
примірною. Учитель залежно від інтересів учнів, рівня їх підготовки може
обрати для детального вивчення не всі розділи і теми, а лише окремі з них,
організовуючи при цьому більш поглиблений розгляд обраного матеріалу"
[6, с.4]. Більшість факультативів з історії спрямовувалися на вивчення історії
рідного краю. Наприклад, уже в 1967 р. у 104 школах України були створені
факультативні групи з дослідження минулого свого регіону [11, с.32]. Отже,
із запровадженням факультативних курсів краєзнавство було представлено
не лише на макрорівні - у загальнодержавних програмах, а й на мікрорівні -
у програмах факультативних курсів окремих шкіл.

За своїм змістом факультативні курси поділялися на ті, що були
спрямовані на вивчення виключно найближчого оточення, і ті, у яких
краєзнавчий компонент виступав як дидактичний матеріал. Так,
проблематика факультативних курсів з історії для 7-10 класів включала
21 тему, із яких одна - "Історія рідного міста, краю", безпосередньо стосувалася
краєзнавчих досліджень. Більшість інших тем включалися у запропоновану
тематику, у тому числі завдяки суттєвому забезпеченню їх краєзнавчим
матеріалом та з урахуванням значного досвіду краєзнавчої роботи,
накопиченого учителями [3, с.56].

Отже, на даному етапі відбулися суттєві зміни у змісті шкільного
історичного краєзнавства. Вони були обумовлені переходом на нові навчальні
програми, орієнтовані повніше відображати досягнення науки, техніки і
культури. Особливе значення мало введення до шкільної програми з історії
тем "Наш край". У такий спосіб краєзнавство перетворювалося із допоміжного
засобу опрацювання окремих питань програми у обов'язкову частину
навчального процесу та самостійний об'єкт вивчення. Це давало можливість
сформувати в учнів цілісну систему уявлень про історичний розвиток свого
регіону. З метою диференціації навчання у другій половині 60-х рр. були
запроваджені факультативи. За своїм змістом факультативні курси поділялися
на ті, що були спрямовані на вивчення виключно найближчого оточення, і
ті, у яких краєзнавчий компонент виступав як дидактичний матеріал. Завдяки
запровадженню тем з історії рідного краю до шкільного курсу вітчизняної
історії, появі краєзнавчих факультативів відбулося суттєве розширення
навчальної бази шкільного історичного краєзнавства в межах усієї України.
Протягом 60-80-х рр. була остаточно сформована модель структурування та
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змісту історичного краєзнавства у шкільних програмах. Воно, з одного боку,
доповнювало знання основ історичної науки, а з іншого - стає самостійною
змістовою одиницею цієї галузі знань.
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Бугрий В. С. СОДЕРЖАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ В УЧЕБНЫХ
ПРОГРАММАХ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ УКРАИНЫ (1958-1991 ГГ.)

В статье проанализировано содержание краеведения в учебных программах по
истории общеобразовательных школ Украины в 1958-1991 гг. Установлено, что
программы ориентировали учителей на изучение истории родного края как в учебной,
так и во внеурочной работе. В течение исследуемого периода была окончательно
сформирована модель содержания краеведческого материала. Он, с одной стороны,
дополнял знание основ исторической науки, а с другой, - стал самостоятельной смысловой
единицей этой области знаний.

Ключевые слова: историческое краеведение, общеобразовательная школа,
содержание образования, учебные программы.

Bugrii V.S. CONTENTS OF HISTORIC COUNTRY STUDY IN EDUCATIONAL
PROGRAMS FOR SECONDARY SCHOOLS IN UKRAINE (1958-1991 YEARS)

The article analyzes the contents of historic country study in the History curriculum of
secondary schools of Ukraine in 1958-1991's. It determines that till the mid 60's there were no
particular country study topics and classes in school curricula on History. At the same time, it
was planned to study the material, which presented some particular regions of Ukraine and it
was very important for the history of the whole USSR. The historic material increase in some
regions was connected with the inclusion of questions on History of Ukrainian SSR in the
curriculum of 7-8 forms. The curriculum paid attention to the need of complete usage of regional
history in the academic, educational and extra-curricular activities of students. The material
about native lands had to stimulate the ideas of continuous progressive development of
Soviet society.

In the mid 60's there have been substantial changes in the contents of the Historic study
in schools. They were provoked by the new teaching programs focused on full reflection of the
science, technology and culture inventions. The theme "Our Land" appeared in school History
curriculum for the first time. The themes were grouped according to the chronological-topical
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principal. In the 7-10th grades 12 separate lessons of regionаl History were taught. Introduction
of the lessons "Our Land" proves the recognition of the special cognitive and educational role
of a component of historical science - regional history. This allowed the students to form a
coherent system of ideas about the historical development of the region. The country study as a
piece of historical event maintained in the history curriculum.

Obviously, the country study in the curricula of history was represented by independent
topics "Our Land" and learning events of local character that have general historical significance
and were dispersed in different topics of historical courses. Practically, the position of country
studies in the curriculum of history did not change until the late 80's. With the introduction of
11-year study course the number of classes "Our Land" in 8-11 grades really increased. The
same happened with the course "Episodic narrations about the history of the USSR" (Grade 5).

To differentiate learning in the second half of the 60's optional subjects were introduced.
The optional courses content are divided into those that were aimed at studying only the immediate
environment, and those in which country study component acted out as didactic material. With the
introduction of optional courses country study was presented not only at the macro level - in
national curriculums, but also at the micro level - the optional courses at each school.

Thanks to the introduction of topics on the history of country study to the school
curriculums of national history, the appearance of regional studies optionals there was a
significant expansion of training facilities in historic study within the entire Ukraine. During
the 60-80s the structuring model and contents were finally in the curricula. On the one hand,
they completed the basic knowledge of history, on the other hand, they became an independent
unit of this sphere of knowledge.

Key words: historic country study, secondary sckool, curriculum, content of education.
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У статті здійснена спроба реконструкції біографії професора
Новоросійського університету А.В. Флоровського на основі маловідомих даних
про захист ним магістерської дисертації.
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дисертація, Законодавча комісія 1767 р.

Останнім часом в сучасній історіографії спостерігається посилення
уваги дослідників до проблем соціальної історії та духовної сфери життя
суспільства, а разом з тим до історичних джерел особового походження не
лише як джерела фактичної інформації, а й важливого чинника культурно-
історичного процесу, пам'ятки суспільно-політичної думки.

Суб'єктивізм мемуарних джерел, до яких відносимо і щоденники, що
обумовлюється специфічним - суто індивідуальним походженням, робить їх
незамінним джерелом для біографічних досліджень [1].

Можна з упевненістю говорити, що творча спадщина Антонія
Васильовича Флоровського (1884-1968) як вченого в галузі вітчизняної та
російської історії і, значною мірою, "прекрасного популяризатора і
організатора історичного знання", який багато уваги приділяв питанням
історіографії, історичної бібліографії і методології науки, вже знайшла своє
відображення в літературі [2]. Що ж стосується біографії історика, то,
незважаючи на ряд біографічних досліджень, вона повною мірою так і не
отримала належного висвітлення, у зв'язку з чим актуальним бачиться
залучення до наукового обігу маловідомих фактів з життя А. Флоровського,
які дозволять уточнити і доповнити наявні в історіографії відомості.

Антоній Флоровський заявив про себе як про історика передусім
роботами з історії Законодавчої комісії 1767 р., які посіли почесне місце серед
кращих творів російської історіографії [3]. Ще під час навчання на історичному
відділенні історико-філологічного факультету Новоросійського університету
він під керівництвом професора Івана Андрійовича Линниченка (1857-1926)
написав свою першу роботу "Селянське питання в Законодавчій комісії
1767 р.", представивши її на конкурс студентських робіт під девізом
"Ошибками моими поучаюсь" [4, с. 12].

Вочевидь, що тема роботи була запропонована майбутньому історику
І. Линниченком [5]. Ймовірно, це було зроблено з двох причин: по-перше, з
кінця ХІХ ст., коли більша частина матеріалів Комісії була опублікована, вона
стає об'єктом детального історичного вивчення, а на початку ХХ ст.
починають формуватися основи її вітчизняної історіографічної традиції; по-
друге, у 1907 р. відзначалась 140-ва річниця з дня заснування Законодавчої
_____________________________________

Мирончук Анатолій Святославович - науковий співробітник Інституту
архівознавства Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
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комісії 1767 р. У 1907 р. робота А. Флоровського, присвячена Комісії, здобула
золоту медаль на конкурсі студентських робіт.

У 1910 р., доповнена і перероблена, вона спочатку була опублікована
в "Записках історико-філологічного факультету Імператорського
Новоросійського університету" під заголовком "З історії катерининської
Законодавчої комісії 1767 р. Питання про кріпосне право", а згодом вийшла
окремою книгою [6]. Закінчивши навчання в 1908 р., Антоній Флоровський
з січня 1909 р. був залишений при університеті для підготовки до
професорського звання на кафедрі російської історії, яку очолював його
науковий керівник І.Линниченко [4, с. 12].

30 квітня 1911 р. А. Флоровський був обраний членом-співробітником
Одеського товариства історії та старожитностей, а 25 лютого 1914 р. -
дійсним його членом [7]. 15 червня 1911 р. А. Флоровського обирають
дійсним членом Одеського слов'янського благодійного товариства
ім. просвітителів Кирила і Мефодія [8]. Після здачі магістерських екзаменів
А. Флоровський стає з 31 жовтня 1911 р. приват-доцентом Новоросійського
університету і з весняного семестру 1912 р. читає спецкурс "Історія
царювання імператриці Катерини II", веде семінари з російської історії.

У 1912 р. в “Записках” Одеського товариства історії та старожитностей
А. Флоровський публікує нову свою роботу "Депутати Війська Запорозького
в Законодавчій комісії 1767 р." [9].

16 листопада 1913 р., будучи дійсним членом історико-філологічного
товариства при Імператорському Новоросійському університеті, куди А.
Флоровського обирають в квітні 1912 р., він виступає з науковим
повідомленням "Положення про вибір депутатів в Законодавчу комісію
1767 р." [10]. У тому ж 1913 р. А. Флоровського нагороджують світло-
бронзовою медаллю в пам'ять 300-річчя правління дому Романових [4,
с. 13]. Отже, тема магістерської дисертації для А. Флоровського була цілком
логічною і закономірною. Для здобуття ступеня магістра російської історії в
Московському університеті він вирішив представити роботу "Склад
законодавчої комісії 1767-1774 рр."

Досить цікаві відомості про захист А. Флоровським магістерської
дисертації знаходимо в щоденнику історика Михайла Михайловича
Богословського (1867-1929) - професора Московського університету, Вищих
жіночих курсів і Московської духовної академії, з 1921 р. члена Російської
академії наук, який разом зі своїм колегою та другом професором історико-
філологічного факультету Московського університету Юрієм Володимировичем
Готьє був офіційним опонентом магістерської роботи А. Флоровського [11].

Наукові засідання, захисти дисертацій - це сфера життя, яка
надзвичайно цікавила М. Богословського. Історик старанно готувався до
них, знайомлячись з новою літературою по темі і перечитуючи раніше йому
відому. Для нього святом ставали особливо вдалі засідання, доповіді, і,
стриманий зазвичай у вираженні своїх почуттів, він емоційно передавав
свої враження, особливо якщо відкривав для себе обдарованість молодих
учених [12, с. 20]. Саме так було і по відношенню до А. Флоровського. Записи
М. Богословського, здійснені ним у період 1915-1916 рр. свідчать про те, що
до опонування дисертації обдарованого історика він поставився досить
серйозно та відповідально.
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Тема Законодавчої комісії 1767 р. була не новою для М. Богословського,
оскільки він неодноразово згадує про її вивчення на Вищих жіночих курсах,
вона також входила і до переліку магістерських програм. Для прикладу, в
своєму щоденнику 17 грудня 1915 р. М. Богословський нарікав на непомірно
великі магістерські програми і відзначав, що 20 років тому для вивчення
питання про Комісію 1767 р. достатньо було ознайомитись з 3-4 томами
матеріалів збірника Російського історичного товариства, то тепер для
опрацювання цієї теми необхідно опрацювати 13 томів. Окрім того, слухачки
Вищих жіночих курсів неодноразово виступали з повідомленнями, що
стосувались різноманітних аспектів діяльності Комісії [11, с. 59].

З середини серпня 1915 р. протягом кількох днів, навіть незважаючи на
погане самопочуття, М. Богословський знайомився з книгою А. Флоровського
"Склад законодавчої комісії 1767-1774 рр." та текстом його дисертації. "Читається
з задоволенням", - записав він у своєму щоденнику 18 серпня [11, с. 13].

Головною справою історика в ті роки М. Богословський вважав створення
"Петріади" (так він, використовуючи літературний шаблон XVIII ст., називав
іноді роботу над фундаментальною біографію Петра Великого).

Насправді ж М. Богословський не міг обмежитися лише заняттями своєї
"Петріади". І аж ніяк не тому тільки, що зобов'язаний був, як відповідальний
і турботливий глава сім'ї, забезпечувати її матеріально. Історик відчував
потребу в атмосфері загального наукового життя - у спілкуванні з колегами-
професорами і тими, у кому бачив "майбутніх професорів", в ознайомленні
з широким колом наукової проблематики, не міг зосереджуватися надовго
лише на певній історичній тематиці. Широта наукових інтересів, чуйність
на нову думку були в основі його творчої натури [12, 18]. І це зайвий раз
підтверджує його ставлення до рецензування роботи А. Флоровського.

В записах М. Богословського підкуповує його здатність радіти чужим
досягненням, входженню до наукового середовища перспективної і
талановитої молоді. Показовим у цьому відношенні є прихильне ставлення
М. Богословського до А. Флоровського, незважаючи на те, що останній був
учнем І. Линниченка, про якого М. Богословський був не надто високої думки.
Коли 20 жовтня 1915 р. колега М. Богословського історик М. Любавський
показав йому лист І. Линниченка, в якому той висловлював бажання
перейти на посаду позаштатного професора Московського університету,
реакція М. Богословського була категоричною: "Буде зовсім зайвий і
непотрібний. Величина не з таких, які бажано би здобувати" [11, с. 47].

Стійке негативне ставлення до І. Линниченка склалося у
М. Богословського ще в студентські роки, коли йому не сподобалася його
манера читання лекцій. Своїми лекціями з історії Польщі І. Линниченко "вчив
тому, як не треба читати лекції", писав М. Богословський у щоденнику
згадуючи той час [11, 47].

М. Богословський дозволяв собі формулювати і досить різкі відгуки про
роботи І. Линниченка, який на той час вже отримав визнання в академічних
колах - в 1912 р. його було обрано членом-кореспондентом Академії наук.
"Прочитав вульгарну брошуру, надіслану мені Линниченком про Перетятковича.
Немає Гоголя, щоб зобразити цю провінційну професорську твань", - записав
М. Богословський у своєму щоденнику 20 грудня 1915 р. [11, с. 59].

Попри те, що історія взаємин південноукраїнських істориків та академіків
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Академії наук у другій половині ХІХ - у перших десятиріччях ХХ ст. і включала
випадки "опонування", однак особисті чинники були визначальними у
зміцненні контактів між ними [13]. Переконливим свідченням цього є
стосунки М. Богословського та А. Флоровського.

На початку січня 1916 р. М. Богословський продовжив роботу над
книгою А. Флоровського, оскільки той у листі своєму опоненту висловив
сподівання, що академічний диспут з приводу його роботи відбудеться
в 20-х числах січня. Цей лист змусив М. Богословського з важким почуттям
відкласти роботу "над Петром" і посилено взятися за книгу А. Флоровського
та писати відгук на його роботу [11, с. 63].

16 січня М. Богословський написав листа А. Флоровському, в якому,
швидше за все, йшлося про дату його академічного диспуту, бо у листі-
відповіді, який М. Богословський отримав 29 січня, А. Флоровський просить
призначити дату диспуту на 14 лютого [11, с. 69].

10 лютого А. Флоровський приїхав з Одеси до Москви на диспут.
М. Богословський дуже зрадів його приїзду, бо починав виявляти певне
хвилювання [11, с. 71]. В ході підготовки до докторського диспуту
М.  Богословський та А. Флоровський обговорювали, з-поміж інших,
питання відзначення у грудні 1917 р. 150-річного ювілею М. Карамзіна.

Напередодні докторського диспуту М. Богословський влаштував у себе
дома збори істориків, щоб представити їм А. Флоровського. На них були
присутні О. Савін, Ю. Готьє, М. Любавський, С. Веселовський, О. Кізеветтер.
"Було досить жваво", - записав у своєму щоденнику М. Богословський
12 лютого [11, с. 72].

У неділю 14 лютого 1916 р. у Богословській аудиторії Вищих жіночих
курсів при Московському університеті відбувся докторський диспут
А. Флоровського - до захисту була представлена його дисертація.
Докторський диспут як форма захисту докторської дисертації займав
традиційне місце в російській системі наукової атестації до жовтня 1917 р. і
основоположною правовою нормою дисертаційного диспуту була
публічність [14]. М. Богословський доклав чимало зусиль, щоб дотриматись
цієї норми, забезпечивши максимальну кількість присутніх. Диспут пройшов
в спокійному академічному тоні. М. Богословський повторив свої
зауваження, наведені у відгуку, і добавив ще два: про ставлення дворянства
до Комісії та про принцип становості, який реалізовувала Катерина ІІ. "Відчував
почуття великого полегшення, що справа з Флоровським, нарешті, благополучно
завершилась", - записав М. Богословський у щоденнику після захисту [11, с. 72].

16 лютого з нагоди успішного захисту А. Флоровський був запрошений
на обід до Ю. Готьє, на якому були також присутні М. Богословський і
О.  Яковлєв [11, с. 72]. Магістерська робота А. Флоровського отримала
схвальний відгук і другого опонента - професора Ю. Готьє. "В тих рамках,
які поставив собі автор, робота виконана з великим успіхом - автор
почувається господарем у вибраній сфері", - відзначав Ю. Готьє у рецензії
[15]. Характерним є резюмуючий його вислів: "Склад комісії можна вважати
вивченим автором настільки повно, що навряд чи прийдеться ставити це
питання знову в такому вигляді, як це зробив автор" [11, с. 86].

В 1916 р. магістерська дисертація А. Флоровського "Склад законодавчої
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комісії 1767-1774 рр." була відзначена Уваровською премією Санкт-
Петербурзької Академії наук. Засновані Академією в 1856 р. в пам'ять про її
президента графа Сергія Семеновича Уварова за пропозицією його сина
Олексія Сергійовича, Уваровські премії присвоювались переважно за твори
з російської історії. Лауреатами премій свого часу були відомі та авторитетні
історики: Є. Голубинський (1869, 1881), Н. Попов (1869), М. Барсов (1873),
О. Потебня (1878, 1879), Д. Кобеко (1882), С. Голубєв (1885, 1886, 1899),
М. Петров (1886), Д. Багалій (1887), М. Чечулін (1892), К. Харлампович
(1900), М. Богословський (1902), А. Стороженко (1909) та ін.

Далеко не всі моменти біографії А.Флоровського відображені в
наведених нами фактах, однак можна впевнено говорити про перспективність
подальшого пошуку джерельної бази та матеріалів з інформацією про
життєвий шлях та творчу діяльність одного з яскравих представників
вітчизняної історичної науки.
_____________________________
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Мирончук А.С. ДОКТОРСКИЙ ДИСПУТ А.В. ФЛОРОВСКОГО: ПОПЫТКА
РЕКОНСТРУКЦИИ БИОГРАФИИ

В статье предпринята попытка реконструкции биографии профессора
Новороссийского университета А.В. Флоровского на основе малоизвестных данных о
защите им магистерской диссертации.

Ключевые слова: биография, докторский диспут, магистерская диссертация,
Законодательная комиссия 1767 г.
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Myronchuk A.S. DISPUTE DOCTORAL OF A. V. FLOROVSKY: ATTEMPT OF
RECONSTRUCTION OF THE BIOGRAPHY.

Recently, in modern historiography there is increasing of researcher’s attention to
issues of social history and spiritual aspects of society and, at the same time, to historical
sources of personal origin.

We can say that the creative heritage of Antonii Florovsky (1884 – 1968) is reflected in
the literature.

As for the historian’s biography, despite a number of biographical researches it hasn’t
covered in full. And therefore it is actual to involve in scientific use little-known facts about A.
Florovsky which will clarify and supplement the historiography information.

In this article an attempt of reconstruction of the biography of Professor of Novorosiysk
University A. V. Florovsky based on little-known information about protecting his master’s
thesis was made.

Antonii Florovsky declared himself as a historian first of all by his works on the history
of the Legislative Commission of 1767.

To obtain a master’s degree in Russian history at Moscow University, he presented his
work “The composition of the legislative commission of 1767 – 1774”, performed under the
supervision of Professor I. Lynnychenko and which was a logical continuation of previous
researches.

Some questions on the Legislative Commission were investigated in this work in a new
way and involving a huge number of unpublished archival materials.

A. Florovsky first introduced the organization of the Commission as a quite serious
political act, which had not equalled the hopes of hope power. At that time it was a significant
research innovation.

Very interesting information on A. Florovsky master’s thesis defense are in diary of
historian Mykchailo Bogoslovsky (1867 – 1929) – Professor of Moscow University, from 1921
Member of the Russian Academy of Sciences, who together with his colleague and friend
Professor of History and Philology of Moscow University Yuri Gauthier was an official reviewer
of master’s work of A. Florovsky.

For example of doctoral dissertation we can observe the way how the Legislative
commission becomes one of the main topics of scientific creations of A. Florovsky.

A diary of Mykchailo Bogoslovsky allows to trace the role of M. Bogoslovsky in the
development of the future historian and reveals a little known page biography of  A. Florovsky.

The relationship of thesis respondent and his opponent we can trace not only
infrastructure but also personal contacts between Ukrainian historians and academicians of
St. Petersburg (Russian) Academy of Sciences in the early decades of the twentieth century.
The personal factor was paramount in the relations between M. Bogoslovsky and A. Florovsky.

Usually M. Bogoslovsky notes are laconic, but very informative.
The diary M. Bogoslovsky demonstrates his ability to rejoice achievements of other

people, joining of talented young people to scientific environment. Quite so it was towards A.
Florovsky.

The notes of M. Bogoslovsky taken during 1915 – 1916 indicated his serious and
responsible attitude to the opposing thesis.

Indicative in this respect is the M. Bogoslovsky positive attitude to A. Florovsky, despite
the fact that the latter was a student of  I. Lynnychenko, wereof M. Bogoslovsky has not too
high opinion.

Master’s thesis of A. Florovsky get a good review of the second opponent - Prof. Yu.
Gauthier.

In 1916 master’s thesis of A. Florovsky “Structure of Legislative commision 1767 –
1774” was awarded Uvarov Prize of the St. Petersburg Academy of Sciences. Many famous and
respected historians were the winners of this Prize.

Not all aspects of the biography of A. Florovsky are reflected in the above mentioned
facts, but we can surely say about the prospects of further information sources search and
materials about the life and creative work of one of the brightest representatives of national
historical science.

Key words: biography, dispute doctoral, master's thesis, the Legislative Commission of
1767.
________________________

Отримано 24. 06. 2014
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МОНОГРАФІЯ У ЖУРНАЛІ
ОСАДЧИЙ Ю. Г.

МАЗЕПА: ИСТИННОЕ, НАДУМАННОЕ, ЛОЖНОЕ

3. В начале Северной войны

Сторонник: К началу 1700 года прочность статуса Мазепы как первого
лица Гетманщины не вызывала никакого сомнения. В Москве ему безоговорочно
доверяли и уважали, внутреннее недовольство подавлялось, личное богатство росло.
Он сумел добиться и долгожданного экономического роста в Гетманщине. Но
именно в 1700 году началась Северная война - война России со Швецией за выход
к Балтийскому морю. Она стала судьбоносной как для Мазепы, так и Украины,
хотя, казалось бы, боевые действия развернулись далеко за ее границами.

Оппонент: Россия, отрезанная от Балтики, а следовательно, и от Западной
Европы, отставала в экономическом, и культурном развитии от западно-
европейских стран. Неоднократные ее попытки путем вооруженной и
дипломатической борьбы овладеть балтийским побережьем в ХVІ - ХVІІ веках
оказались безуспешными. Главным противником России в этой борьбе была
Швеция, ставшая к началу ХVІІІ века одной из могущественнейших держав
Европы, владения которой простирались на Финляндию, Эстляндию, Лифляндию,
Северную Померанию, герцогства Бремен, Верден и Висмар в Северной Германии,
а также бывшие русские земли - Ингерманландию (Ингрию) и Карелию.

Сторонник: Швеция имела непобедимую до того еще никем армию, во
главе которой стоял сам король - Карл ХІІ. В начале войны ему было всего 18 лет.
Современники и позднейшие военные историки единодушно признавали его большое
полководческое дарование, непоколебимую личную храбрость, стойкость и
неукротимую энергию.

Оппонент: Готовясь к борьбе со Швецией, Петр І в 1699 году заключил
союз с Данией и польским королем Августом ІІ, являвшимся и курфюрстом
Саксонии. Военные действия начались зимой 1700 года с вторжения Августа ІІ с
саксонскими войсками в Лифляндию и одновременного нападения датчан на
владения союзника Швеции герцога Гольштейнского. 18 августа того же года войну
Швеции объявил Петр І и, двинув войска к Нарве, осадил ее.

Сторонник: Украина вынуждена была принять участие в Северной войне,
растянувшейся более чем на два десятилетия. Это явилось следствием
политического положення Украины, сложившегося в результате заключения
в 1654 году Переяславского договора.

Оппонент: Начать войну со шведами советовал царскому правительству и
Мазепа, который в начале 1700 года был в Москве. Один из ближайших
сподвижников Петра І Федор Головин, в частности, докладывал царю о том, что
Мазепа "нас нудит на шведа".

Сторонник: Стремясь переориентировать Петра І и его приближенных на
войну со шведами, Мазепа, тем самым, хотел обеспечить украинским казацким
полкам отдых от ежегодных отправок на войну с турками и татарами. К тому же
война со Швецией неминуемо вела к уменьшению присутствия русских войск на
территории самой Гетманщины.

Украинский ура-патриот: Але цим намірам не судилося збутися. Хоча
Північна війна не входила у сферу національних інтересів українського народу,
козацькі полки постійно брали участь у війскових діях.
_________________________________________________

Продовження. Початок у № XLI-XLII, XLIII-XLIV
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Сторонник: После начала военных действий Мазепа снарядил для помощи
русским войскам казачий корпус, командование которым поручил своему
племяннику, нежинскому полковнику Обидовскому. Самому же Мазепе было
поручено оставаться в Батурине. В письме к графу Головину гетман жаловался,
что его лишили возможности принимать участие в военных операциях.

Радикальный антимазепенец: А Мазепе так хотелось повоевать за
интересы России на Севере.

Сторонник: В начальный период войны незаурядный полководческий талант,
решительность и быстроту в действиях проявил Карл ХІІ. Шведская армия,
возглавляемая королем, нанесла поражение Дании, и та вышла из войны. Покончив
с Данией, шведы двинулись к Нарве и 19-20 ноября нанесли сокрушительное
поражение русской армии.

Оппонент: Спешно собранный казачий корпус Обидовского не успел помочь
россиянам. К Нарве казаки опоздали, зато успели помародерствовать на Псковщине,
восполнив недостаток в продовольствии. Царский генерал - фельдмаршал Борис
Шереметев просил отослать казаков обратно на Украину: "Лучше умереть, нежели с
ними служить, а на добычу и на разорние таких не слыхано".

Украинский ура-патриот: У війні проти шведів на Півночі царизм намагався
використати й військовий потенціал Запорізької Січі. Але запорожці воювати за
Московію не бажали.

Оппонент: Мазепа, в частности, писал Петру І, что в январе 1701 года он
отправил во Псков низовое Войско Запорожское. Но запорожцы "не имея в очах
своих ни страху, ни стыда, так буйно и лениво шли, что едва на маслинице
вышли на смоленский рубеж, и сколько на подходе своем причинили неправд,
грабежей и обид людям малороссийским и великорусским, того и пересказать
нельзя, едва и неприятель может хуже поступить… Запорожцы злобились,
что им приходится пропадать до конца, скоро изгубят их москали частыми
и трудными походами, у каждого мысль - уходить за Днепр".

Сторонник: Карл ХІІ, одержав победу под Нарвой и посчитав после этого
русскую армию слишком слабой для того, чтобы она могла угрожать ему на севере,
выступил против Августа ІІ. Но борьба с последним затянулась. Петр І,
воспользовавшись передышкой, приступил к укреплению своей армии.
Совершенствовалась ее организационная структура, появлялось новое вооружение.
Одновременно строился и флот. В 1701 - 1702 годы русские одержали первые победы
над шведами в Лифляндии. В сентябре 1702 года русские войска при поддержке
флотилии овладели ключевой крепостью Нотебург (до 1611 года - Орешек) при истоке
Невы из Ладожского озера. В дальнейшем от шведов были освобождены все земли
по берегам Невы, а в мае 1703 года был заложен Санкт-Петербург.

Украинский ура-патриот: Слід зауважити, що у Прибалтиці росіянам
протистояли другорядні шведські військові контингенти. Перед армією самого
короля царські генерали завжди пасували.

Оппонент: В Польше шведы действовали более успешно. Они нанесли
несколько поражений войскам армии Августа ІІ. В январе 1704 года польский
сейм под давлением Карла ХІІ низложил Августа ІІ и избрал королем Речи
Посполитой Станислава Лещинского. Последний являлся ставленником Карла ХІІ.

Сторонник: Приверженцы Августа ІІ не признали этих выборов и
продолжили борьбу со шведами, в чем их всячески поддерживал и русский царь.

Оппонент: Именно по приказу Петра І весной 1704 года казацкое войско
Мазепы вступило на Правобережную Украину, чтобы покарать польских магнатов,
перешедших в оппозицию Августу ІІ.

Сторонник: Это полностью отвечало интересам Мазепы. Объединение
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украинских земель обеих сторон Днепра в единую Украинскую Гетманскую
державу являлось основным звеном в национально - политических планах гетмана.

Оппонент: Объединить украинские земели хотел в то время и фастовский
полковник Семен Палий. Он получил известность после того как польский король
Ян Собеский универсалом 1684 года решил восстановить казачество на
обезлюдневшей и опустошенной в результате Руины Правобережной Украины,
которая была подвласна Речи Посполитой. Вскоре на этих землях были созданы
казацкие полки. Постепенно в казацкой среде созрело стремление присоединить
Правобережную Украину к Московской державе. Наиболее активную деятельность
в этом направлении как раз и проявлял Палий. В 1688 году он через гетмана Мазепу
обратился к Петру І с просьбой принять под высокую царскую руку правобережное
казачество. Московское правительство, не желая ссориться с Польшей, ответило
отказом. Тем временем борьба народних масс Правобережья против польской
шляхты под руководством Палия продолжалась. В 1702 году она переросла в
открытое восстание. Возрастающая слава Палия усиливала любовь к нему народа
не только на правом, но и на левом берегу Днепра. Это беспокоило Мазепу.

Радикальный антимазепенец: Все-таки злобленькое, завистливое существо.
Оппонент: Перейдя Днепр и заняв Киевщину, Мазепа сразу же арестовал

Палия, ложно обвинив его в тайных сношениях с польскими магнатами прошведской
ориентации. Палий сначала сидел в Батуринском замке, затем, по просьбе Мазепы,
был отправлен царем в сибирскую ссылку, в Енисейск.

Украинский ура-патриот: Ліквідація Палія зробила Мазепу фактично
хазяїном Правобережної України.

Радикальный антимазепенец: С Палием, который имел огромную
популярность среди украинцев Правобережья, Мазепа поступил откровенно подло.

Сторонник: Мазепа не хотел допустить подрыва своего авторитета и
расширения анархии. С точки зрения укрепления гетманской власти меры Мазепы
относительно Палия были необходимыми.

Радикальный антимазепенец: Почему же Петр І пошел на поводу у гетмана?
Оппонент: Царь продолжал благоволить Мазепе, считая, что на него можно

смело положиться.
Сторонник: Вслед за Киевщиной войска Мазепы заняли Волынь, а

в 1705 году Подолье и Галичину, дойдя до Сандомира. Таким образом, Мазепа
первым после Богдана Хмельницкого смог объединить под своей булавой земли
всей Украины.

Украинский ура-патриот: Мазепа здійснив свою давню мрію.
Радикальный антимазепенец: Петр І приказал Мазепе осуществить его

давнюю мечту, заставив гетмана оказать помощь сторонникам Августа ІІ на
Правобережной Украине.

Сторонник: Речь Посполитая, значительная часть которой была к тому
времени оккупирована шведами, обессиленная междоусобной борьбой отдельных
магнатских группировок, оказалась не в состоянии восстановить свою власть на
Правобережной Украине, которая и в дальнейшем оставалась в руках Мазепы.
Однако польское правительство все время добивалось эвакуации оттуда
гетманского войска, так как его нахождение там нарушало условия "Вечного мира"
между Россией и Польшей.

Оппонент: В январе 1708 года Петр І отдал Мазепе приказ вывести свои
войска с Правобережья, что последний беспрекословно исполнил.

Радикальный антимазепенец: По приказу царя Мазепа перестал быть
гетманом Украины обеих сторон Днепра.

Оппонент: К тому времени Август ІІ уже не являлся королем Речи
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Посполитой. В 1706 году он отказался от польской короны и вышел из войны. Во
врага России превратилась и Польша, возглавляемая Лещинским. Поиск Россией
новых союзников ни к чему не привел. В Европе шла своя война, и никто не желал
вмешиваться в русско-шведский конфликт. В противостоянии со Швецией Россия
осталась в одиночестве.

Сторонник: Все это учитывал Мазепа. Не исключал он и того, что в любой
момент удар по России с юга мог нанести и турецкий султан. Немаловажным
звеном в общей цепи рассуждений Мазепы было и то, что длившаяся уже несколько
лет война была обременительной для украинского народа.

Оппонент: Безусловно, Северная война легла тяжелым грузом на народные
плечи во всех владениях Петра І.

Сторонник: Участие Украины в этой войне в качестве союзницы России
являлось следствием ее политического статуса, созданного Переяславским и
Коломацким договорами, заключенными соответственно в 1654 и 1687 годы.

Радикальный антимазепенец: Напомним, что в заключении последнего
самое непосредственное участие принял и Мазепа.

Сторонник: В боях с лучшей на тот момент армией Европы украинские
казачьи полки, не являвшиеся регулярными воинскими подразделениями, несли
большие потери. Недовольство казаков вызывала и передача их под командование
русских офицеров. Были также случаи, когда запорожцы за дисциплинарные
проступки отправлялись на саперные и другие виды земляных работ.

Украинский ура-патриот: В якій ще державі, крім Росії, запорожців
використовували як землекопів?!

Сторонник: Вполне естественно, что слухи о таком отношении к казакам
доходили до Запорожской Сечи, вызывая там волнения. В частности, кошевой
атаман Запорожской Сечи Константин Гордиенко намеревался даже заключить
союз с крымским ханом и привлечь татарскую орду против Москвы. Но его не
поддержали старые казаки.

Оппонент: Царская служба в то время, особенно при жесткой дисциплине
(с применением беспощадных наказаний), которую вводил в армии Петр І, казалась
казакам слишком тяжелой.

Сторонник: Страдали казаки и от непривычно сурового для них северного
климата, болезней, неудовлетворительного снабжения продовольствием. Все это
не могло не вызывать жалоб казаков.

Украинский ура-патриот: Відомо, що в червні 1706 року до Мазепи
звернулися жінки козаків Стародубського полку з проханням повернути своїх
чоловіків до дому, бо вони вже більше п'яти років знаходилися у походах проти
шведів. Враховуючи це, Мазепа просив Петра видати указ про повернення
Стародубського полку в Україну на відпочинок.

Радикальный антимазепенец: Конечно же, на Украине казакам было
теплее, чем на Севере. Да и рядом с женами они чувствовали себя уютнее, как
бы в домашней обстановке.

Украинский ура-патриот: Взагалі настрій серед козаків був такий: це не
наша війна, нехай москалі самі й воюють.

Радикальный антимазепенец: Казаки, наверняка, исходили еще из того,
что война со шведами, в отличие от налетов на Крым и турецкие крепости
Северного Причерноморья, не сулила им никакой военной добычи. Мотивация в
виде хоть какой-то наживы отсутствовала.

Сторонник: Эта война и по своим целям, и по своим задачам совершенно
была не нужна Украине.

Радикальный антимазепенец: А нужны ли были те войны, которые вела
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Россия против турок и татар, в результате которых территория нынешней Украины
прибавилась Крымом и Северным Причерноморьем?

Украинский ура-патриот: В тих війнах брали участь і українські козаки.
Крім того, москалям на півдні було воювати тепліше, ніж українцям на півночі.

Оппонент: Откровенное нежелание украинских казаков воевать на севере
вынудило царя использовать их с 1704 года в основном на этнических украинских
и польских землях. Однако уже за Саном у казаков пропадала охота проливать
кровь за интересы Петра І и Августа ІІ и оттуда они дезертировали точно так же,
как и из Прибалтики.

Сторонник: Петр І, оставшись после выхода из войны Августа ІІ один на
один с Карлом ХІІ, в поисках выхода из создавшегося положения предложил в 1707
году шведскому королю мир. При этом царь намеревался уступить почти все свои
завоевания, сделанные в Прибалтике, выговаривая для себя лишь Петербург и
Орешек, за которые был готов заплатить огромные деньги. На это Карл ХІІ ответил,
что о мире будет говорить с царем только в Москве. Шведский король намеревался
не только свергнуть Петра І с престола, но и смести Русское государство с лица
земли, заменив его удельными княжествами. Известен ответ Петра: "Брат мой
Карл хочет быть Александром Македонским, но найдет во мне Дария".

Оппонент: Угроза шведского нашествия заставила Петра І провести целый
ряд оборонительных мероприятий внутри страны. Царь потребовал создать пункты
обороны на границе с Польшей. По его приказу спешно укреплялся Киев.

Украинский ура-патриот: Все це тягарем лягло на плечі українського населення.
Сторонник: На протяжении летних месяцев тысячи украинских казаков и

селян с кирками и лопатами вынуждены были днем и ночью заниматься тяжелыми
земляными работами в Киеве, торопясь завершить строительство крепости возле
Печерского монастыря.

Украинский ура-патриот: А в той самий час їх господарства занепадали.
Сторонник: Украинцы прежде всего сами проявляли озабоченность о защите

своих земель и городов. Ведь Печерская крепость должна была защищать не
рязанцев и не ярославцев. Она должна была стать неприступным форпостом у Киева.

Оппонент: В 1707 году Карл ХІІ принял решение двинуться со своей
40-тысячной армией на Россию. Хотя этот поход был задуман королем давно. Он
еще в декабре 1700 года рассылал из Нарвы манифесты, в которых призывал
россиян к бунту против царя, описывал жестокости последнего, обещал всем свою
королевскую милость. В случае же непослушания король грозился истребить всех
огнем и мечом.

Сторонник: Внимательно отслеживая происходящее, Мазепа начинал
приходить к пониманию того, что длившаяся уже столько лет война близится к
своей развязке.

Украинский ура-патриот: Елементарна логіка підсказувала Мазепі, що
Московії прийшов кінець.

Радикальный антимазепенец: И он начинает двойную игру. Продолжая
всячески демонстировать верность царскому правительству, Мазепа одновременно
приступил к осторожным переговорам с противниками Петра І, не давая им пока
никаких обещаний.

Украинский ура-патриот: До відходу від Петра І Мазепу через своїх емісарів
став підштовхувати перш за все польський король Лещинський, плекаючі надію, що
таким способом українські землі вернуться знову під владу Речі Посполитої.

Радикальный антимазепенец: Правда в самом начале зарождения
контактов с Лещинским Мазепа продемонстрировал Петру І свою верность. Одно
из первых писем к нему Лещинского гетман передал царю. При этом Мазепа
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высказывал возмущение тем, что враги оскорбляют его, считая способным
изменить своему государю.

Сторонник: Заметим, что инициатива переговоров о смене российской
протекции на польско-шведскую исходила не от Мазепы, а от польского короля
Лещинского, который называл украинское казачество "сынами одной неделимой
Отчизны", подразумевая при этом, естественно, Польшу.

Радикальный антимазепенец: Никакого принципиального значения не имеет,
кто первым инициировал переговоры. Главное, что Мазепа этому не противился.
"Когда между кошкой и собакой возникает дружба, - писал Стефан Цвейг, -
значит, она направлена против повара".

Оппонент: Параллельно проходил процесс заключения шведско-польского
договора, согласно которому Карл ХІІ в случае поражения России должен был
вернуть Польше утраченные ранее земли, в том числе и Украину.

Сторонник: Главным посредником в переговорах Мазепы с Лещинским
стала родная тетка последнего княгиня Анна Дольская. Она была лично знакома
и с Карлом ХІІ. В конце 1705 года Дольская встретилась с гетманом под Дубно и
пригласила его в Белую Криницу стать крестным отцом ее внучки, дочери
краковского воеводы князя Вишневецкого. Позже, в 1706 году, для того, чтобы
привлечь Мазепу на свою сторону, Дольская передала ему слова Бориса
Шереметева, что ближайший наперсник Петра І Александр Меншиков
намеревается стать гетманом Украины, то есть "роет яму" Ивану Степановичу.

Оппонент: Возможно, светлейший князь был бы и не прочь завладеть
гетманской булавой, учитывая его честолюбивые амбиции стать курляндским
герцогом в 1711, 1726 годы и тестем императора Петра ІІ в 1727 году. Но это
были только мечты Меншикова, так как всех гетманов русское правительство
намеренно выдвигало из украинцев.

Сторонник: По некоторым сведениям, Мазепа вел переговоры с Лещинским
через ректора Винницкой иезуитской коллегии Залесского. В истории Карла ХІІ,
написанной Фрикселем, пользовавшимся шведскими архивами, говорится, что
Мазепа был склонен на сторону польского короля преимущественно иезуитами.

Украинский ура-патриот: Зазначимо, що наклепи на Мазепу про його
наміри ввести в Україні римську віру і унію, вороже ставлення гетьмана до
православ'я вперше були викоростані в маніфестах Петра І, після того як Мазепа
відійшов від царя.

Радикальный антимазепенец: Со своей стороны тоже заметим, что в тех
же манифестах Петр І обличал Мазепу и в намерении отдать Малороссию Польше.
И это было правдой.

Сторонник: В 1707 году Мазепа через Залесского передал Лещинскому,
что в случае вступления польских и шведских войск в Украину он "готов
уничтожить 10 тысяч русских солдат в течение одной ночи".

Оппонент: Петр І еще продолжал считать Мазепу своим соратником, а тот
уже полным ходом разрабатывал план измены.

Радикальный антимазепенец: Делал он это на всякий случай.
Оппонент: Мазепа наверняка рассуждал так: если Украина останется верна

Москве, то разделит тяжелую участь побежденных; если же она вовремя отойдет
от царя, то может не только уцелеть, но еще и выиграть, обеспечив свою
самостоятельность посредством договора с победителем. Ради этих соображений
Мазепа и вступил в тайные сношения с поляками.

Радикальный антимазепенец: Мазепа был всегда готов продаться из
корысти или покориться из боязни.

Сторонник: В начале 1708 года (по другим сведениям в мае того же года)
между Мазепой и Лещинским было заключено соглашение. Сам документ не
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сохранился, но приблизительный пересказ о нем принадлежит камергеру и
придворному летописцу Карла ХІІ, участнику Северной войны Густаву
Адлерфельду. По его словам: "Вся Украина, включая княжества Северское,
Киевское, Черниговское и Смоленское, должна вернуться под владычество
Польши и оставаться под ее Короной, за что Мазепа награждается титулом
князя и получает Витебское и Полоцкое воеводства с теми же правами,
которые имеет герцог Курляндский в своей земле".

Радикальный антимазепенец: Мазепа, наверняка, исходил из того, что
лучше хоть что-то, чем ничего. Он классический предатель своей земли ради
своей шкуры.

Оппонент: Получается, что Мазепа - "неукротимый борец за
независимость Украины" просто-напросто сдал ее Польше, в обмен на княжеcтво,
личный майорат, в составе двух воеводств Речи Посполитой, находившихся на
территории нынешней Белоруссии.

Украинский ура-патриот: Дослідник мазепинської доби Оглоблін допускав,
що таким чином Мазепа в подальшому хотів об'єднати українські землі з
білоруськими.

Радикальный антимазепенец : Конечно,  можно делать  и такие
предположения, но это настолько "пальцем в небо"… Какие украинские земли?
Он их уже отдал полякам.

Сторонник: Нельзя исключать и того, что владение Витебским и Полоцким
воеводствами в границах Речи Посполитой могло обеспечить интересы Мазепы и
его единомышленников на случай победы враждебной стороны, то есть - России.

Оппонент: По сути, Мазепа согласился стать данником польского короля,
да еще и в отрыве от Украины.

Сторонник: Не совсем так. В случае реализации этого проекта Мазепа из
выборного гетмана превращался бы в монарха хотя и небольшого, и вассального,
но наследственого государства, которое, при отсутствии у Мазепы детей, могли
унаследовать его родственники. Кроме того, статус князя вассального государства
был иерархически выше, чем гетманский. Это не могло не придавать действиям
Мазепы дополнительную мотивацию.

Оппонент: Как бы там ни было, но расплатиться за этот монархический
мираж Мазепа должен был реальной Украиной. Поэтому поляки имеют все
основания считать Мазепу своим национальным героем. Ведь он, как и хотел
того Лещинский, вернул Украину "к общей матери Речи Посполитой", то есть в
то состояние, в котором она находилась перед Освободительной войной под
руководством Богдана Хмельницкого.

Радикальный антимазепенец: Это и не удивительно, если учесть польское
происхождение Мазепы.

Оппонент: Мазепа, допуская возможность возвращения Украины под власть
польской короны, фактически предавал украинский народ и уже потом русского царя.

Радикальный антимазепенец: Совершенно очевидно, что когда Мазепа
совершал предательство, его меньше всего волновала судьба народа Украины, за
спиной которого данный договор и составлялся. Подробно обговаривая с
Лещинским бонусы за измену, гетман думал прежде всего о себе любимом. Ни о
какой "независимой Украине" не было и речи, Мазепу это совершенно не
интересовало. Вот такой он мазепинский "патриотизм".

Сторонник: По нашему мнению, Мазепа подписал с польским королем
Лещинским не договор, а своеобразную декларацию о намерениях. Гетман не
собирался отдавать Украину Польше. Он лишь обещал сделать это, чтобы
получить от Лещинского поддержку.
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Оппонент: Иными словами - обманывал.
Радикальный антимазепенец: Как говорится: обещать - еще не значит жениться.
Сторонник: Заслуживает внимания взгляд Таировой-Яковлевой -

современной исследовательницы жизнедеятельности Мазепы, относительно его
договора с польским королем. Она пишет: "Мазепа рассматривал союз с
Лещинским исключительно как крайнее средство на случай вторжения
шведов, а возможно, и в случае назревания бунта среди старшины в условиях
реформирования Гетманщины".

Оппонент: Попросту говоря, Мазепа искал поддержки у Лещинского,
являвшегося, в свою очередь, простой пешкой в руках шведского короля Карла ХІІ.

Радикальный антимазепенец: Следовательно, Мазепа стал холуем у холуя
шведского короля - Лещинского, который обещал ему титул польского князя.
Договором с Лещинским Мазепа низвел себя до уровня низкопробной марионетки.

Оппонент: Трудно себе даже представить, что с договором, заключенным
Мазепой с Лещинским, могла согласиться казацкая старшина. Никто из них, не
говоря уже о простых казаках и селянах, переходить в подданство к Польше не
желал. Не было на свете власти более отталкивающей для украинского народа,
чем власть польских панов.

Сторонник: Разумеется, понимал это и Мазепа. Поэтому, как писал в своих
записках Адлерфельд, предполагалось, что Карл ХІІ разобьет армию Петра І и
только после этого "Мазепа созовет своих полковников, объявит им договор и
постарается уговорить их добровольно принять его".

Украинский ура-патриот: Як то кажуть: переможців не засуджують.
Сторонник: Не в последнюю очередь договор с Лещинским являлся для

Мазепы важным тактическим маневром. Это соглашение выводило Украину из
антишведской коалиции и хотя бы формально защищало ее от военной руины в
случае победного движения шведов на восток.

Украинский ура-патриот: Мазепа ніколи не складав яйця в один кошик.
Сторонник: Кроме того, Мазепа понимал, что за спиной Лещинского стояла

более значительная фигура - шведский король. Карл ХІІ ставил своей целью лишить
Петра І царского престола, а это отвечало интересам гетмана, так как ослабление
России открывало перед ним широкие возможности для борьбы за обретение
Украиной независимости.

Радикальный антимазепенец: Так в результате заключенного соглашения
с Лещинским, Мазепа к Украине уже никакого отношения не имел. Он "выселил"
себя за ее пределы.

Сторонник: Еще раз повторяем: Мазепа и не думал выполнять соглашение
с Лещинским.

Радикальный антимазепенец: Гетман вел себя, как юная девушка, которая
сначала обещает отдаться своему жениху после свадьбы, затем - вместо свадьбы.

Украинский ура-патриот: Взагалі дії Мазепи були націлені на досягнення
однієї мети - незалежності України. І цю мету Мазепа повинен був зберігати у
тайні від Польщі, яка не погодилася б на незалежність Української держави.

Радикальный антимазепенец: Мазепа в своем репертуаре: даже только
что приобретенного союзника Лещинского готов был предать. Хотя, впрочем, кто
же соблюдает договоры, когда они перестают быть выгодными.

Украинский ура-патриот: Через Лещинського, як посередника, Мазепа
хотів встановити контакт зі шведським королем.

Сторонник: Как известно, первые попытки гетмана Мазепы завязать
непосредственные отношения с Карлом ХІІ относятся к 1704 году.

Оппонент: Откуда это известно?
Сторонник: В это время Карл ХІІ, поставив королем Польши своего
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ставленника Лещинского, задумал поход на Москву, конечный результат которого
во многом зависел от позиции Украины, а значит, от политики гетмана Мазепы.

Оппонент: От позиции Мазепы не зависело ровным счетом ничего, так как
он не являлся каким-либо весомым персонажем в происходивших тогда событиях.
Более того, он продолжал действовать строго в русле политики Петра І. Именно
по приказу царя Мазепа с казацкими полками перешел на правый берег Днепра,
чтобы укротить сторонников марионетки шведского короля - Лещинского. А ведь
это уже противоречило интересам Карла ХІІ.

Сторонник: Некоторые исследователи считают, что существовало два
соглашения между Мазепой и Карлом ХІІ. Первое из них было заключено в феврале
или в марте 1708 года до вступления шведских войск в Украину в белорусском
местечке Сморгонь. Однако оно носило формальный, предварительный характер.

Оппонент: О чем же там шла речь?
Сторонник: Текст этого соглашения не дошел до нашего времени. Но можно

предположить, что ни Карл ХІІ, ни Мазепа не хотели связывать себе руки какими-
либо жесткими обязательствами.

Оппонент: Разве бывают договоры без взаимных обязательств?
Радикальный антимазепенец: Относительно договора, заключенного в

Сморгоне, имеются большие сомнения. Ни в одной исторической работе нет
упоминаний о встрече там короля и гетмана. Хотя, возможно, она носила
виртуальный характер.

Оппонент: Никаких встреч Мазепы с Карлом ХІІ, ни реальной, ни
виртуальной до конца октября 1708 года исторические источники не зафиксировали,
равно как и каких-либо договоров между указанными фигурантами.

Украинский ура-патриот: Переговори Мазепи зі шведським королем
проводилися в умовах глибокої конспірації. Навіть найближче оточення гетьмана
нічого не знало про ці переговори.

Радикальный антимазепенец: Мазепа таился со своим "выбором" даже
от своих потенциальных сторонников? Теперь понятно, почему историки тоже
ничего не знают о тексте заключенного соглашения.

Сторонник: Интересную версию на этот счет предложил в свое время
Костомаров. Он, в частности, писал, что договор с Карлом ХІІ и Лещинским по воле
Мазепы заключил тайный агент гетмана, какой-то низложенный болгарский архиерей.
Через своего посредника Мазепа просил Карла ХІІ вступить в Украину и освободить
казаков от московской тирании. Со своей стороны гетман обязывался предоставить
им 50 тысяч казацкого войска, провиант, зимние квартиры на Северщине, а также
склонить на их сторону донских казаков и калмыцкого хана Аюку.

Оппонент: Возможно так оно и было. Хотя это все же выглядит не как
договор, а как предложение шведскому королю со стороны Мазепы. На самом
деле Карл ХІІ и Мазепа даже не согласовали свои дальнейшие действия. Можно,
конечно, допустить, что Лещинский информировал шведского короля о намерениях
Мазепы порвать с Москвой. Но Карл ХІІ не выявлял активности в установлении
прямых контактов с гетманом.

Радикальный антимазепенец: Еще бы! Король сначала даже не мог,
наверное, поверить, с какой легкостью Мазепа предавал своего покровителя.

Сторонник: Карл ХІІ был заитересован в переходе Мазепы на свою сторону,
так как это лишало Петра І помощи украинского войска и создавало угрозу
коммуникациям русской армии.

Оппонент: Поползновения Мазепы, направленные на смену политической
ориентации, не остались незамеченными. В феврале 1708 года в Москву пришел
донос на гетмана от генерального судьи Василия Кочубея и полтавского полковника
Ивана Искры. В нем содержались, ставшие уже традиционными, обвинения Мазепы
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в злоупотреблениях властью. В частности, отмечалось: "Гетман распоряжается
самовольно войсковою казною, берет сколько хочет… За полковничьи места
берет взятки… После смерти генерального обозного Борковского Мазепа
отнял у жены его и у малолетних детей имение и присвоил себе".

Радикальный антимазепенец: Наверняка эти сообщения не являлись для
царя новыми. К тому же ему было известно, что Мазепа и сам получил гетманскую
булаву благодаря взятке.

Оппонент: Но помимо старых обвинений, в доносе содержались указания
и о готовящейся измене Мазепы.

Сторонник: Однако они носили не прямой, а косвенный характер. Так,
Кочубей и Искра сообщали о том, что Мазепа с полковниками 10 сентября 1707
года в Киеве при закрытых дверях изучали условия Гадячского договора,
заключенного в 1658 году Иваном Выговским с поляками. Согласно этому договору
Украина должна была на равных правах с Польшей и Литвой войти в состав
федеративного государственного образования - Речь Посполитая. Исходя из
характера гадячских статей, доносчики делали вывод: Мазепа тоже намеревается
вывести Украину из состава России.

Оппонент: Cледует признать, что содержавший 26 пунктов донос Кочубея
и Искры во многих случаях не был подтвержден какими-либо вескими
аргументами. При чтении он производил впечатление бездоказательного навета,
а местами и злостной клеветы. Видимо, таковым донос был воспринят и Петром
І. К тому же царь, будучи весьма осторожным по отношению к старшине, продолжал
беспредельно доверять Мазепе. Поэтому-то Петр І и отдал гетману на расправу
и Кочубея, и Искру.

Сторонник: Самое интересное, что на этот раз основания для доноса были.
Мазепа действительно находился в стадии активной тайной переписки со
ставленником Карла ХІІ - польским королем Лещинским.

Радикальный антимазепенец: В данном случае Петр І проявил просто
поразительную беспечность, оставив без должного внимания серьезнейшее
предупреждение о возможной измене коварного лицемера Мазепы.

Оппонент: Испуганный же доносом гетман, в отличие от царя, не был столь
опрометчив. По приказу Мазепы 14 июля 1708 года после многочисленных пыток
Кочубей и Искра были обезглавлены.

Радикальный антимазепенец: Вот такая она - самовластная расправа труса.
Оппонент: Казнь Кочубея и Искры состоялась на глазах гетмана.
Радикальный антимазепенец: Пожелал лично удостовериться в смерти

того и другого. Заметим также, что присутствие на казни своих политических
оппонентов являлось непременным правилом для иезуитов. Это Мазепа наглядно
и продемонстрировал.

Оппонент: Обезглавленные тела Кочубея и Искры были выставлены на
всеобщее обозрение, а затем похоронены в Киево-Печерской лавре.

Радикальный антимазепенец: Кстати, на десятигривенной банкноте на
одной стороне изображен Мазепа, на другой Киево-Печерская лавра, на территории
которой покоятся Кочубей и Искра. Купюра объединила убийцу и убиенных.

Оппонент: После казни Искры и Кочубея Петр І направил Мазепе грамоту,
в которой обещал сохранять его в непременной милости и не поддаваться наветам
никаких клеветников.

Радикальный антимазепенец: До открытого перехода Мазепы в лагерь
Карла ХІІ оставалось чуть больше трех месяцев.

Оппонент: В 1914 году Кочубею и Искре в Киеве был установлен памятник.
Весной 1918 года по указанию властей Украинской Народной Республики фигуры
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Кочубея и Искры были демонтированы, а на их месте водрузили гипсовый бюст
Мазепы, который, в свою очередь, в 1919 году разбили белогвардейцы Деникина.
В 1923 году большевики использовали пустой постамент для памятника в честь
январского 1918 года восстания рабочих военного завода "Арсенал".

Сторонник: Кочубей и Искра не достойны того, чтобы сооружать им
памятник, так как идея независимости Украины была ими не только непонятной, а
даже чуждой.

Украинский ура-патриот: Добре відомо, що боротьба за визволення
України завжди знала своїх іуд. Знайшлись вони й серед української старшини того
часу в особі Кочубея та Іскри.

Оппонент: Нельзя, правда, исключать, что при написании доноса и Кочубей,
и Искра руководствовались личной обидой на Мазепу. Особенно это касается
первого, с юной дочерью которого гетман закрутил в свое время бурный роман.

Сторонник: Однако после неудачного сватанья Мазепы к Мотре, имевшего
место в 1704 году, отношения между гетманом и генеральным судьей были
бесконфликтными. Во время своего отсутствия в Батурине Мазепа даже назначал
Кочубея вместо себя наказным гетманом, что возможно только при
исключительном доверии друг к другу. Из этого следует только одно: посылая
Петру І донос на Мазепу, Кочубей руководствовался верноподданническими
чувствами к царю. В равной степени это касалось и Искры.

Украинский ура-патриот: У народі ширилися чутки, що Іскра зненавидів
Мазепу за інтрижку зі своєю жінкою.

Радикальный антимазепенец: Мазепа хотя и слыл большим негодяем, но
был способен размениваться и на мелкие гадости.

Оппонент: И для Искры, и для Кочубея желание Мазепы изменить царю
было враждебным по своей сути. Но и после казни Искры и Кочубея Мазепа уже
не мог превозмочь охватившей его паники. Кошмар грядущего разоблачения
преследовал гетмана. Он боялся предательства, прежде всего, со стороны своего
ближайшего окружения. В частности, у Мазепы возникали сомнения в верности
генерального писаря Орлика. Костомаров в своей монографии "Мазепа" пишет,
что гетман говорил тому: "Смотри, Орлик, будь мне верен, сам ведаешь, в
какой я нахожусь милости. Не променяют меня на тебя. Ты убог, я богат, а
Москва гроши любит. Мне ничего не будет, а ты погибнешь!" Опасения
Мазепы были не напрасны. У Орлика шевелилось искушение сделать донос на
своего гетмана. "Устрашала меня, - писал он позже, - страшная, нигде в
свете не бывалая суровость великороссийских порядков, где многие невинные
могут погибать и где доносчику дают первый кнут; у меня же в руках не
было и письменных доводов".

Сторонник: В августе 1708 года самая боеспособная на то время
50-тысячная шведская армия, возглавляемая самим королем Карлом ХІІ,
вторглась в пределы России, распространяя на сотни верст вокруг страх и трепет.

Оппонент: Нацеленность Карла ХІІ на великорусскую столицу устраивала
Мазепу. Он продолжал еще наблюдать, колебаться, взвешивать шансы на победу
шведского короля и русского царя. Благодаря мемуарам Орлика дошли до нас
слова Мазепы, произнесенные им 17 сентября 1707 года: "Без крайней, последней
нужды я не переменю моей верности к царскому величеству". Далее гетман
со всей определенностью конкретизировал эту самую "нужду": "Пока не увижу,
что царское величество не в силах будет защищать не только Украины, но и
всего своего государства от шведской потенции".

Радикальный антимазепенец: Получается, что Мазепа стал героем
украинских националистов только "по крайней нужде"?
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Сторонник: Мазепа не имел права на ошибку в своих расчетах. Она могла
стоить ему булавы, а Украине - остатков казацкой воли. Гетман находился между
двумя жерновами: присоединиться к Петру І - отрезать для себя путь
к Карлу ХІІ; поддержать шведов - накликать месть царя.

Радикальный антимазепенец: Больше всего Мазепе хотелось, конечно, в бездействии
выжидать, чем закончится война на территории России между двумя монархами.

Оппонент: Для оправдания своего бездействия Мазепа прикинулся даже
больным. На письмо царя, в котором Мазепе предписывалось со всем войском
выдвинуться за Днепр "для промысла над неприятелем", гетман отвечал, что не
может этого сделать по причине поразившей его тяжелой болезни ("подагра,
хиригра, эпилепсия"). Поэтому он даже подняться с постели не может, не говоря
уже о том, чтобы сесть на коня. На предложение Петра І перепоручить руководство
войском кому-либо другому, Мазепа отписывался тем, что в Малороссии якобы
нет никого, кому это можно доверить.

Радикальный антимазепенец: Гетман бездействовал в то время, когда
потребность в его войсках для Петра І была чрезвычайно велика.

Сторонник: Мазепа, скорее всего, в предписаниях Петра І усматривал
стремление царя коварно выманить его из Украины и арестовать. Гетман не
исключал, что Петру І стало известно о его сношениях с Лещинским. Мазепа
боялся возобновления дела Кочубея и Искры.

Оппонент: Интересно отметить, что одновременно с этим, а именно в
сентябре 1708 года, в письме к Карлу ХІІ Лещинский, в свою очередь, даже
допускал, что Мазепа с казацким войском выступит против него.

Радикальный антимазепенец: Мазепа и своих союзников запутал.
Украинский ура-патриот: Мазепа повинен був зберегти себе для подальшої

боротьби за незалежність України.
Оппонент: Как это не покажется странным, но и сам царь, и его окружение

не подвергали выдумку Мазепы о болезни сомнению и посылали ему письма с
пожеланиями скорейшего выздоровления.

Сторонник: Тем временем русские, изматывая армию Карла ХІІ
непринятием решающего сражения, отступали, применяя, как и обещал Петр І,
тактику "выжженной земли". На пути шведов уничтожались поселения,
продовольственные припасы для солдат и фураж для коней. Это замедлило
продвижение шведской армии, испытывавшей острый дефицит продовольствия.

Оппонент: К тому же 28 сентября 1708 года при деревне Лесной (юго-
восточнее Могилева) русским удалось разгромить 16-тысячный вспомогательный
корпус генерала Адама Людвига Левенгаупта. Он шел из Лифляндии на помощь
главным силам шведов с трехмесячным запасом продовольствия, артиллерией и
боеприпасами. Все это в качестве трофея попало в руки русских. Карл ХІІ оказался
без пороха и провианта. "Мать Полтавской баталии" - так назвал позднее Петр
І битву у Лесной. Заметим, однако, что в связи с победой российской армии под
Лесной Мазепа выпустил несколько грамот. В них он желал царю разгромить войска
Карла ХІІ полностью, чтобы имя Петра І прославилось во всем мире
"бессмертными победотворными триумфами".

Радикальный антимазепенец: Мазепа, прямо провидец.

4. Переход Мазепы на сторону Карла ХІІ и ответные действия
российского царя Петра І.

Сторонник: После Лесной Карл ХІІ круто повернул на юг. В октябре
1708 года его армия вступила на территорию Левобережной Украины.
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Украинский ура-патриот: Шведський король прийшов визволити Україну
від московського гноблення.

Радикальный антимазепенец: Так возможно именно ради этого шведы и
затеяли Северную войну? Ну не могли они смириться с тем, что где-то за тысячу
километров от Швеции изнывает в неволе несчастный украинский народ.

Оппонент: Конечно же, никаких освободительных от "московского ярма"
задач поход в Украину короля Карла ХІІ не предусматривал, и приписывать их
шведам нет никаких оснований. Украина была лишь территорией на пути их
следования к главной цели - Москве. Приход шведской армии в Украину был
обусловлен возникшими проблемами военно-стратегического характера. Не
дождавшись обоза Левенгаупта, испытывая большие трудности с обеспечением
армии продовольствием, Карл ХІІ уже не имел возможности идти на Москву. На
Украине он расчитывал найти провиант для своей армии и подкрепление в лице
мазепинских казаков, чтобы с их помощью продолжить поход на столицу России.

Сторонник: Мазепа, как позднее свидетельствовал в своих воспоминниях
Орлик, узнав о том, что вместо первоначально планируемого похода на Москву
Карл ХІІ повернул на юг, в сердцах воскликнул: "Дьявол его сюда несет! Все мои
интересы превратит и войска великороссийские за собой внутрь Украйны
впровадит на последнюю оную руину и на нашу погибель".

Радикальный антимазепенец: Так Мазепа же сам призывал шведского
короля в Украину.

Украинский ура-патриот: Але він не думав, що це трапиться так швидко.
Відомий український історик-емігрант Оглоблін в своїй монографії "Гетьман Іван
Мазепа та його доба" так пояснював негативне ставлення гетьмана до приходу
Карла ХІІ в Україну: "Ні політично, ні мілітарно, ні дипломатично Україна ще
не була готова до війни з Московщиною. Провідні українські кола переживали
важку кризу, що її викликала справа Кочубея та Іскри. Загострення соціальної
боротьби паралізувало політичну активність старшини. Широкі верстви
населення перебували в стані невпевненості, остраху перед воєнною руїною
й загальною депресією. Відносини Гетьманщини й Запоріжжя не були
унормовані. Процес консолідації правобережної та лівобережної частин
Української козацької держави далеко ще не був завершений. Брак
національної єдності й соціяльної солідарності не віщував доброго скутку
великим замірам Гетьмана".

Радикальный антимазепенец: Боже мой, столько недоделок. И как после
этого можно говорить о Мазепе, как о великом государственном деятеле,
талантливом политике и администраторе. Все провалил. Да еще и не согласовал с
Карлом ХІІ время прихода шведской армии на територию Украины.

Украинский ура-патриот: Оглоблін звертає також увагу на обставини, які
не залежили від Мазепи. Більшість українських козацьких полків за наказом Петра
І знаходилися тоді за межами Гетьманщини. Головною військовою силою
українського уряду були компанійські та сердюцькі полки.

Радикальный антимазепенец: Это действительно объективная причина.
Согласовать данный вопрос с царем Мазепе было невозможно.

Оппонент: Мазепа был недоволен приходом Карла ХІІ на Украину в первую
очередь потому, что шведы вынуждали его действовать, а он думал всю войну
отсидеться в стороне, и лишь в последний момент перейти на сторону явного победителя.

Радикальный антимазепенец: Но теперь Мазепа должен был торопиться.
С предательством нужно было успеть до решающего сражения между русскими
и шведами, так как потом оно уже будет бессмысленно. Хотя, конечно, больше
всего Мазепа хотел бы явиться к КарлуХІІ с подарками, но только после того, как
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шведы триумфально прошествуют до Москвы и овладеют ею. Однако события
приняли иной оборот.

Сторонник: После вступления шведской армии в пределы Украины Мазепа
направил Карлу ХІІ письмо, в котором выражал радость по случаю прихода короля
и просил "себе, Войску Запорожскому и всему народу малороссийскому
протекцию и освобождение от тяжкого московского ига".

Оппонент: На письме отсутствовали печать и подпись Мазепы, что
свидетельствовало о том, что Мазепа при определенных обстоятельствах оставлял
за собой возможность отказаться от своего авторства. Практически одновременно
с письмом к шведскому королю, Мазепа посылает к Петру І генерального есаула
Дмитрия Максимовича с просьбой оказать помощь для противодействия
шведскому нашествию. Царь заверил гетмана, что для защиты Украины он
направит войска под командованием генерал-фельдмаршала Шереметева.
В тоже время сам Мазепа не спешит выдвигаться с казацкими полками на
соединение с русским войском.

Радикальный антимазепенец: Ну что ж, можно хромать и стоя на месте. А
вообще, судя по всему, Мазепа не терял надежды усидеть на двух стульях. Хотя,
как говорится, лучше сидеть на двух стульях, чем на одной скамье подсудимых.

Оппонент: Никаких подозрений у российского военного командования пока
еще нет - ведь Мазепу уже много раз обвиняли в измене, но всякий раз он успешно
оправдывался и оставался преданным слугой в глазах Петра І.

Сторонник: Как уже отмечалось выше, приход армии Карла ХІІ в Украину
был вызван примененной Петром І в Белоруссии тактики "выжженной земли",
когда по ходу движения шведских войск напрочь выжигались все городки и села
(в результате этого в армии скандинавов начался голод). Подобное же разрушение
ожидало и Гетманщину. Поэтому Мазепа, наверное, понимал, что если он со своими
казаками окажет помощь русским, то тем самым станет не только молчаливым
свидетелем выжигания родного края, но и соучастником этого преступления.

Радикальный антимазепенец: Позже, перейдя на сторону Карла ХІІ, Мазепа
станет и свидетелем, и активным соучастником преступлений шведских оккупантов
против украинского народа.

Оппонент: Но пока Мазепа, продолжая хитрить, старался всячески избегать
прямых контактов с царским окружением. В конце октября он даже симулировал
предсмертную агонию.

Радикальный антимазепенец: А может быть после того, как Карл ХІІ
двинулся на Украину Мазепа от страха, что ему придется сделать решительный
выбор, и на самом деле пережил "клиническую смерть"?

Сторонник: 19 октября Мазепа послал племянника Войнаровского к князю
Меншикову с известием о своем отъеде в связи со смертельной болезнью из
Батурина в Борзну "для соборования маслом от киевского архиерея". Меншиков
в связи с этим писал царю: "Жаль такова доброго человека, ежели от болезни
ево Бог не облехчит".

Оппонент: Но когда Меншиков собрался навестить "умирающего" Мазепу,
то гетман, боясь разоблачения, снова моментально перебрался в Батурин.

Радикальный антимазепенец: Быстрый, как понос.
Сторонник: Тем временем возглавляемая Карлом ХІІ шведская армия

приблизилась к Новгород-Северскому.
Оппонент: Сомнения Мазепы относительно возможного победителя в войне

были окончательно разрешены. Он исходил из того, что против Петра І к тому
времени уже воевала не только Швеция, но и Польша, а если еше подключится
Украина, Крым и Турция, то России уже точно не устоять. Все просчитав, Мазепа
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24 октября во главе отряда казаков (по ряду источников в нем было от 3-х до 5-ти
тысяч человек) вышел из Батурина на соединение с Карлом ХІІ.

Радикальный антимазепенец: Разыгранный Мазепой спектакль с мнимой
предсмертной агонией завершился.

Украинский ура-патриот: Рішення Мазепи перейти на бік шведів було
зумовлене його непоборним бажаням визволити Україну від російського гноблення
за допомогою армії Карла ХІІ. Це був вчинок справжнього українського патріота.

Радикальный антимазепенец: Убегая из Батурина, Мазепа не забыл прихватить
с собой всю казну Гетманщины. Увез нажитое непосильными трудами добро.

Оппонент: Казаки, сопровождавшие Мазепу, были искренне убеждены, что
гетман по царскому указу ведет их сражаться со шведами. Об этом, в частности,
позже рассказывал Петру І, перебежавший в русский лагерь компанейский
полковник Игнатий Галаган.

Сторонник: Мазепа таился, блефовал до последнего.
Радикальный антимазепенец: Трудно ползти с гордо поднятой головой.
Сторонник: Гетман объявил казакам о своем намерении соединиться со

шведами только тогда, когда переправился через Десну, а произошло это 25 октября.
Оппонент: Тот же Галаган, свидетель и участник тех событий, писал, что

прослушав речь Мазепы "многие бывшие с ним казаки с немалым ропотом,
под разными видами отставши, разбежались".

Радикальный антимазепенец: Неужели Мазепа думал, что если казаки не
хотели воевать за интересы России, то они будут воевать за интересы Швеции.
Кроме того, казаки понимали, что одно дело быть недовольными москалями и
ругать их, но совершенно другое - присоединиться к чужеземцам, да еще к
иноверцам-еретикам.

Украинский ура-патриот: Сучасний дослідник життєдіяльності Мазепи
Павленко у своїй одноіменній монографії пише, що після переправи через Десну
частина козаків не розбіглась, а була повернута командуванням у Батурин, оскільки
тепер охорону гетьмана міг забезпечити шведський король.

Радикальный антимазепенец: Следовательно, согласно Павленко,
получается, что Мазепа пришел к Карлу ХІІ не для того, чтобы совместно
сражаться против Петра І, а под защиту шведских штыков. Вот это союзничек!
Что же касается, как утверждает тот же Павленко, отправленных якобы Мазепой
в Батурин казаков, то они там не появились.

Оппонент: В шведский лагерь Мазепа по разным источникам привел от
нескольких сотен до 1,5 тысячи человек.

Радикальный антимазепенец: Больше не нашлось желающих разделить
участь изменника. Подавляющая же часть казаков дала деру, тем самым как бы
ногами проголосовав против Мазепы. Да и за теми, кого гетман обманным путем
привел к шведам, нужен был глаз и глаз, чтобы не разбежались.

Сторонник: Однако Мазепе не изменил казацкий истеблишмент. Вместе с
ним в шведский лагерь прибыли: генеральный обозный Иван Ломыковский,
генеральный судья Василий Чуйкевич, генеральный писарь Филипп Орлик,
генеральные есаулы Михаил Гамалия и Дмитрий Максимович, генеральный
бунчужный Федор Мирович, генеральный хорунжий Иван Сулима. Здесь же были
и полковники: миргородский - Даниил Апостол, прилуцкий - Дмитрий Горленко,
лубенский - Дмитрий Зеленский, киевский - Федор Коровченко, компанейские -
Андрияш, Игнат Галаган и Юрий Кожуховский, сердюцкий - Яков Покотило. Среди
перешедших к шведам находились писари - Яков Гречаный, Михаил Ломыковский,
и Иван Максимович, мазепенский племянник Андрей Войнаровский, канцелярист
Антонович и другие.
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Украинский ура-патриот: В політичному рішенні Мазепи та його однодумців
були відображенні висновки продержавних пошуків гетьманської еліти, її відсічі
московському абсолютизму.

Радикальный антимазепенец: Хотя с Мазепой и смылись восемь
полковников, но без своих полков они не представляли никакой реальной силы.
Казачьи полки, как воинские структуры, остались верными православному
государю.

Украинский ура-патриот: Військо Мазепи, яке він привів до шведів,
складали частини Лубенського, Миргородського і Прилуцького полків, а також трьох
компанійських полків.

Радикальный антимазепенец: Но они до неприличия поредели в результате
массового дезертирства казаков.

Сторонник: Вопрос о численности казаков, перешедших с Мазепой к
шведам, остается дискуссионным, поскольку разные источники приводят и
различные цифры.

Украинский ура-патриот: Оглоблін вважає, що найбільш прийнятною
цифрою слід вважати близько 3000 чоловік.

Радикальный антимазепенец: Атаман запорожской хоругвы Тимош
Полугер, волею обстоятельств оказавшийся вовлеченным в события тех дней,
позже отмечал, что с Мазепой у шведов оказалось около 1200 человек, из которых
1000 являлись компанейцами, которые лично зависели от гетмана. Приблизительно
такую же цифру дает и Александр Ригельман, автор "Летописного повествования
о Малой России", составленного в 1778 году.

Оппонент: Как бы там ни было, определить точное количество казаков и
компанейцев, перешедших в шведский лагерь не представляется возможным по
причине того, что их дезертирство носило перманентный характер. Мазепино
воинство таяло на глазах.

Радикальный антимазепенец: Интересно отметить, что после форсирования
Мазепой Десны до штаб-квартиры шведского короля оставалось лишь 50 километров,
но встреча гетмана с Карлом XII состоялась лишь 29 октября, т.е. через четыре
дня после переправы.

Сторонник: Причина могла быть в том, что Мазепа не знал точно, где
расположена штаб-квартира Карла XII.

Радикальный антимазепенец: До переправы через Десну шел правильно,
а потом потерял ориентир и начал блукать?

Оппонент: Видимо, дело в том, что первоначально Карл XII недоверял
Мазепе. Ведь еще 16 октября гетман призывал украинцев прятать хлеб, деньги и
имущество от шведов, а самим уходить в города, спасаясь от неприятеля. По его
же просьбе священники отправляли в церквях богослужения за победу Петра I и
проклинали шведов как врагов православия. Обо всем этом, скорее всего, Карл
XII знал. Поэтому король не спешил соединяться с Мазепой, имея основания
подозревать его во всевозможных происках, вплоть до коварного заманивания в
ловушку. Этому недоверию способствовали и донесения шведской разведки о
неожиданном появлении в тех местах корпуса Меншикова, который, как выяснится
позже, направлялся в Батурин.

Сторонник: К сожалению, промедление во встрече Карла XII и Мазепы
имело самые негативные последствия для Батурина. Враг выиграл время и
атаковал гетманскую столицу.

Оппонент: Вне всякого сомнения, Карл ХІІ был разочарован небольшой
численностью казаков, которых привел Мазепа.

Радикальный антимазепенец: Конечно, король жестоко ошибся,
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доверившись Мазепе, который сумел убедить его в том, что представляет собой
некую силу. Заметим, что в 1705 году гетман как союзник царя без труда мог
выставить до 40 тысяч казаков.

Оппонент: К попавшему в трудное положение шведскому королю Мазепа
явился не могущественным союзником, а жалким, запутавшимся в своих расчетах
беглецом, который сам нуждался в помощи. Но, пожалуй, еще больше разочарован
был Мазепа. Задолго до Полтавы он понял, что совершил убийственную ошибку.
Вместо могучей, прославленной многочисленными победами армии Мазепа увидел
поредевших в боях, утомленных, отощавши, обносившихся шведов, которых
затащил на Украину скандинавский король. Мазепу погубило преувеличенное
мнение о военной силе Карла XII.

Радикальный антимазепенец: Как говорят: бежал от дождя, а окунулся в
пруд. Мазепа понял, что влип. После перехода к шведам он стал и жалок, и гадок.

Сторонник: Достаточно подробное описание встречи Мазепы в шведском
лагере принадлежит камергеру Карла XII Адлерфельду.

Оппонент: Его свидетельства заслуживают доверия. Он всегда находился
при короле и свой дневник вел до 26 июня 1709 года. В день Полтавской битвы
Адлерфельд был убит. По окончании Северной войны его записи впервые были
изданы в 1740 году на французском языке в Амстердаме. Затем они неоднократно
переиздавались в ряде европейских стран.

Сторонник: Адлерфельд сообщал в своем дневнике, что Мазепа явился к
Карлу XII в сопровождении старшины и около тысячи казаков. В знак покорности
гетман сложил к ногам короля свою булаву и бунчук. Мазепа выступил на латинском
языке с "короткой, но выразительной" речью, в которой просил Карла XII
"принять казаков под свою защиту", благодарил Бога за то, что "король решил
освободить Украину от московского ига".

Радикальный антимазепенец: Карл XII, наверное, и понятия не имел, что
он пришел на Украину как "освободитель".

Сторонник: Как отмечал в своих записях еще один свидетель этой встречи
со шведской стороны - Вэйгэ, гетман "просил очень покорно, чтобы король не
проливал свой справедливый гнев, до которого довело тиранское поведение
россиян, на сей край и его жителей, учитывая то, что они до сих пор шли
под вражескими хоругвями не по своей воле, а только принужденные к тому
московским ярмом".

Украинский ура-патриот: Мазепа, опинившись серед шведів, як би скинув
з себе багаторічний тягар минулого постилого життя високопосадового слуги
царського режиму. Він випрямив спину.

Радикальный антимазепенец: И тут же прогнул ее перед новым хозяином
- Карлом XII.

Сторонник: Особо заметим, что, согласно дошедшим до нас воспоминаниям
Орлика, уже перейдя в лагерь шведов, казаки, компанейцы и старшина принесли
торжественную клятву верности гетману. Мазепа, в свою очередь, на святом
Евангелии тоже присягнул им, отметив при этом, что "не для приватной своей
пользы, а для общего добра целой отчизны и Войска Запорожского принял
протекцию короля шведского".

Оппонент: Клятва, принесенная старшиной и казаками Мазепе, не укрепила
доверия гетмана к своему немногочисленному воинству. Поэтому он, потребовал,
чтобы старшина, оказавшаяся вместе с ним в шведском лагере, перевезла сюда
и свои семьи. Некоторые из старшин подчинились этому требованию, смысл
которого им был понятен: члены семей мазепенцев являлись своеобразным
залогом, призванным обеспечить верность казацкой старшины гетману.
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Украинский ура-патриот: Мазепа таким чином врятовував сім'ї своїх
прибічників від репрсій злодія-царя.

Радикальный антимазепенец: Летописец похода шведского короля
Адлерфельд упоминает о том, что несчастные жены мазепенцев ("dames cosaques")
таскались в шведском обозе с места на место вплоть до самой Полтавы.

Оппонент: Перейдя на сторону шведов, Мазепа совершил циничный акт
измены Петру I. У России и так не оказалось союзников в борьбе со шведами, а
здесь еще и масштабная измена на главком стратегическом направлении,
создавшая реальную угрозу для существования державы.

Сторонник: Это была не измена, а политический выбор Мазепы.
Украинский ура-патриот: Тим самим гетьман захищав Україну від

небезпеки, яка загожувала їй з боку держави-монстра - Росії.
Радикальный антимазепенец: Странный способ защиты Украины -

перебежать в лагерь шведов. Согласно подобной логике Мазепа совершил, прямо-
таки героическое предательство.

Оппонент: Мазепа занимал высокий пост в российском государстве и армии.
Ведь он был не просто гетманом, а еще, по сути, и генералом крупнейшего
вооруженного формирования. И вот, во время военных действий, с оружием в руках,
он переходит на сторону противника. Разве это не измена?

Радикальный антимазепенец: Откройте уголовный кодекс или армейский
устав любой страны и прочтите, как в них квалифицируются такие действия и что
за это полагается. А мотивы, даже самые благородные, побудившие поступить
так, можно потом военно-полевому суду или трибуналу объяснять, умоляя заменить
повешение на расстрел.

Сторонник: Однако современная исследовательница жизнедеятельности
Мазепы Таирова-Яковлева полагает, что Петр I и его окружение никогда не считали
Мазепу военным чином.

Оппонент: В Москве считали Мазепу, прежде всего, человеком военным.
Да и как могло быть иначе, если согласно своему официальному титулу он звался
"гетманом войска Запорожского". В годы Северной войны Петр I требовал от
Мазепы военной поддержки именно как от командующего казацким войском
Гетманщиы.

Сторонник: Но себя Мазепа рассматривал не каким-то военачальником, а
государем подвластного ему края.

Радикальный антимазепенец: В домах умалишенных тоже есть свои
Наполеоны и Македонские. Интересно, а есть ли среди них Мазепы? Скорее всего,
навряд ли. Хотя, впрочем, в наше время могут и появиться.

Сторонник: В конце октября 1708 года произошло не предательство, а
типичнейший мятеж части казацкого войска во главе с Мазепой.

Радикальный антимазепенец: Их переход к шведам - это предательство
бывших товарищей по оружию.

Оппонент: Можно искать оправдание действиям Мазепы. Но незыблемым
фактом остается то, что ко времени вторжения в пределы России войск Карла XII
Украина представляла собой часть российского государственного пространства,
а ее гетман был подданным царя.

Радикальный антимазепенец: Причем не просто подданным, а верным
другом и соратником.

Украинский ура-патриот: Насправді, дивним є не факт так званої "зради"
гетьмана, а навпаки, його вірність руському царю протягом досить тривалого часу.

Радикальный антимазепенец: Эта верность сделала Мазепу одним из
самых богатых феодалов Европы. Свою верность он оценивал очень дорого.
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Сторонник: Переход Мазепы на сторону шведов, конечно, в определенной
степени расколол народ Украины.

Оппонент: Прежде всего, отметим, что украинский социум никогда не
отличался монолитностью. Но, что касается событий того времени, то тогда народ
Украины в своем подавляющем большинстве не поддержал Мазепу, который, кстати,
никогда не пользовался народной любовью. Так что никого раскола не произошло.

Радикальный антимазепенец: Перейдя к Карлу XII только с небольшой группой
ближайших приспешников, Мазепа тем самым наглядным образом продемонстрировал
свое политическое банкротство. Большинство украинского населения враждебно
относилось к политическому альянсу с далекой и чужой Швецией.

Сторонник: Уже находясь в шведском лагере, Мазепа развернул активную
антимосковскую пропаганду, пытаясь поднять украинский народ против Петра І.
По приказу гетмана бывшие при нем полковники составили и направили в города,
в которых дислоцировались их полки, специальные универсалы с объяснением
причин своего перехода на шведскую сторону. С пламенным призывом к восстанию
против Москвы обратился к народу и сам Мазепа. В его универсалах содержались
факты преступлений россиян по отношению к украинскому населению, содержался
приказ казакам готовиться к походу на Москву вместе со скандинавским воинством
после рождества Христова.

Оппонент: Призывая к освобождению Украины от власти московского царя,
Мазепа не гнушался откровенным обманом. Читая его воззвания, можно подумать,
что русские солдаты творили в Украине настоящее безчинство: "били казаков
палками по голове", "обрубували шпагами уши казацким женам и дочерям",
насиловали последних, забирали у населения имущество, скот и лошадей, а жителей
толпами гнали в Сибирь, "не пощадив малых деток". Однако на все эти страшилки
народ Украины не прореагировал. Мазепенские универсалы не нашли у него отклика.

Радикальный антимазепенец: Ничего удивительного здесь нет: чтение
любовных романов тоже не приводит к беременности. Украинский народ еще
раньше царя раскусил Мазепу. Поэтому никакие уверения изменника и лживые
обвинения московских властей не переменили к нему народной антипатии.

Сторонник: Мазепа, подготавливая украинско-шведский союз, вынужден был
действовать в глубокой тайне. Эта конспирация связывала ему руки в деле
информационного обеспечения преимуществ данного союза. Поэтому украинский
народ оказался не готовым психологически воспринять шведов как своих союзников.
Ведь до этого Украина, являясь союзником Москвы, восемь лет воевала со Швецией.

Радикальный антимазепенец: Война стоила немалых жертв украинскому
народу. И вот теперь для него шведы, только потому, что Мазепа вместе со своим
правительством и частью казацкого войска переметнулся в лагерь Карла ХІІ, из
противников превращались в союзников в борьбе с Москвой. Непостижимая
метаморфоза! Союза со шведами народ понять не мог.

Оппонент: К развернувшейся "войне перьями" подключился и Карл ХІІ,
выступивший со своим манифестом. При этом, не брезгуя самой откровенной и
циничной ложью, он утверждал, что Петр І, с целью искоренения в своем государстве
православной веры и введения католической, давно уже ведет переговоры с
римским папой.

Радикальный антимазепенец: Наверное эта провокационная ложь в
королевский манифест была включена по совету Мазепы. Он прекрасно знал силу
православия, объединяющего единой верой украинский и русский народы.

Сторонник: Стародубскому полковнику Ивану Скоропадскому, который не
оказался среди тех, кто вместе с Мазепой перешел к шведам, гетман 30 октября
отправил личное письмо. "Я… понял, - сообщал Мазепа, - что бессильная и
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невоинственная московская рать, спасаясь всегда бегством от непреоборимых
шведских войск, вступила к нам не ради того, чтобы нас защищать от
шведов, а чтобы огнем, грабежом и убийством истреблять нас. И вот, с
согласия всей старшины, мы решили отдаться в протекцию шведского короля
в надежде, что он оборонит нас от московского тиранского ига и не только
вольности и права наши сохранит, но и расширит…". В своем письме Мазепа
предлагал Скоропадскому уничтожить русский гарнизон в Стародубе и
присоединиться к нему.

Оппонент: Однако Скоропадский вместе с возглавляемым им полком
остался верен царю.

Украинский ура-патриот: Справа в тому, що Петру І вдалося рішучими
репресивними діями швидко нейтралізувати у Новгород-Сіверському спалахи
протистояння між російським командуванням і козакам.

Радикальный антимазепенец: Да никаких разногласий там не было и казаки
Скоропадского, и русские войска совместно участвовали в оборонительных
мероприятиях против шведов. Казаки стародубского полка просто не могли понять,
почему они должны были резко изменить свою политическую ориентацию.

Оппонент: Отметим, что, соблазняя стародубского полковника на измену,
Мазепа в своем письме невольно вскрыл истинные причины, побудившие его
переметнуться к шведам. Оказывается, гетман "понял", что шведская армия
сильнее русской. На этом основании, следуя холодному расчету, гетман
окончательно для себя определил будущего победителя.

Радикальный антимазепенец: То есть, по сути, Мазепа оказался отчаянным
трусом. Он испугался врага и перебежал на его сторону. Изменил Петру, как
говорится, с переляку. Видимо слава Карла ХІІ, как непобедимого полководца,
застила престарелому гетману разум.

Сторонник: Но не будем забывать, что Мазепа с верными ему людьми
перешел через Десну в расположение шведской армии в трудную для нее минуту.
Это произошло спустя месяц после поражения скандинавов у Лесной, в результате
чего они остались практически без боеприпасов и провианта.

Оппонент: Мазепа мог и не знать об огромных потерях шведов под Лесной.
Радикальный антимазепенец: Если бы знал, то не поднимал бы восстание

против москалей и сейчас бы не красовался на украинских червонцах.
Оппонент: Мазепе так и не удалось привлечь на свою сторону казаков,

поднять восстание против Петра І. Более того, от него постоянно убегали даже те
немногие казаки, которых он привел в лагерь шведов.

Сторонник: Уход Мазепы в шведский лагерь, безусловно, стал неожиданным
для Петра І.

Оппонент: Измена Мазепы, конечно же, поразила Петра І. Редко к кому он
питал такое доверие, как к старому гетману. Хотя в течение двадцатилетнего
гетманства Мазепы не было ни одного года, когда в Москву не приходили бы на
него доносы. Но Мазепа всегда убедительно оправдывался, и Петр І спешил
удостоверить своего любимца в непоколебимой своей милости. И все же
предательство гетмана не застало российские власти врасплох. Петр І и его
приближенные, действуя быстро и решительно, не позволили противнику извлечь
из этого каких-либо серьезных выгод.

Сторонник: Первое известие о переходе гетмана к шведам Петр І получил
27 октября от Меншикова. Но достаточно убедительных доказательств "измены"
Мазепы царский фаворит в своем донесении не привел. Учитывая это, Петр І в
тот же день обратился с указом "ко всему малороссийскому войску", в котором
говорилось, что гетман Мазепа "безвестно пропал" и возможно это произошло
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не без участия шведов. Такая сдержанная тональность указа косвенно определяет
Мазепу как незаурядного конспиратора. Он так тонко сумел завуалировать свои
истинные намерения, что они не сразу стали понятны противной стороне.

Украинский ура-патриот: Мазепа крився із своїми планами від Петра так
зручно, що той не мав ніяких підозрень.

Сторонник: Но с другой стороны эта конспиративность не позволяла Мазепе
вести дело быстро и решительно.

Радикальный антимазепенец: Он хотел ходить по яйцам и ни одного
не раздавить.

Сторонник: Круг лиц, введеных в планы Мазепы был узким. Гетман не
смог должным образом подготовить и казацкие массы к смене политической
ориентации. Не удалось ему своевременно установить взаимопонимание с
Запорожской Сечью, где была сильная антимосковская партия.

Оппонент: 28 октября, когда ситуация полностью стала ясной, царь новым
манифестом объявил украинскому народу следующее: "Известно нам, великому
государю, учинилось, что гетман Мазепа, забыв страх божий и свое крестное
целование, изменил и переехал к неприятелю нашему королю шведскому".
В манифесте Петр І призвал казацкую старшину съехаться в Глухов для избрания
нового гетмана.

Сторонник: В этом, проникнутом откровенной ложью и демагогией
обращении, Петр І, играя, прежде всего, на антипольских настроениях украинцев,
заявлял, что Мазепа хочет вернуть Украину под власть Польши, а православные
церкви и монастыри передать униатам.

Радикальный антимазепенец: Со своей стороны царь тоже, используя
глубокую религиозность украинского народа, представлял Мазепу как тайного
католика, собиравшегося ввести в Украине унию.

Оппонент: Кроме того, в манифесте Петр І объявлял о том, что "бывший
гетман хитростию своею без нашего указу аренды и многие другие поборы
наложил на малороссийский народ, будто на плату войску, а на самом деле
для обогащения своего, и сии тягости повелеваем мы ныне с малороссийского
народа оставить".

Сторонник: Здесь, конечно, царь, выдавая себя за отца-благодетеля
простого народа, лукавил. Об этих "арендах, поборах и тяготах" знали не только
украинцы, но и сам Петр І, только раньше он на это закрывал глаза.

Украинский ура-патриот: Тим більше, що і йому від цього теж перепадало:
йшов "відкат" у вигляді різних подарунків.

Сторонник: Следует признать, что в целом Мазепа и его сторонники к жесткой
пропагандистской войне, которую развернули российские власти, оказались не готовы.

Украинский ура-патриот: У царя були грамотні "піарщики". Вони
очорнували Мазепу та шведів як могли, розповсюджуючи по всій Україні царські
укази і прокламації.

Радикальный антимазепенец: На Украине манифесты Петра І, в которых
раскрывалось коварство и предательство Мазепы, оказались намного действеннее,
чем пропаганда противников царя.

Сторонник: Чрезвычайно большое значение для кардинального изменения
общественно-политической ситуации в Украине имел разгром российскими
войсками гетманской столицы - Батурина.

Оппонент: Взятие и разрушение войсками Меншикова Батурина повлияло
не столько на общественно-политическую ситуацию Украины (она не изменилась
в пользу Мазепы), сколько на ход дальнейших военных действий. Дело в том, что
после вступления армии Карла ХІІ в пределы Северской Украины, ближайшей,
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чрезвычайно важной целью шведского командования стал поиск подходящего
города для устройства главной квартиры и временного расположения армии.
Ни Стародуб, ни Новгород-Северский шведы взять не смогли.

Сторонник: Именно поэтому Мазепа, верный своему союзническому долгу,
прибыв в ставку шведов, пригласил Карла ХІІ воспользоваться большими запасами
продуктов и военного снаряжения, заблаговременно собранного в Батурине.
Следует учесть, что Швеция за девять лет войны изрядно обеднела и не могла
должным образом содержать армию. Гетманская столица должна была с избытком
возместить последствия поражения шведов под Лесной. Именно в Батурине
Карл ХІІ мог бы обрести материальную базу для ведения длительной войны.

Радикальный антимазепенец: Мазепа годами копил в своей ставке оружие,
боеприпасы, провиант. Делал он это, прежде всего, на случай защиты себя: и от
голоты, которая, недовольная его политикой, направленной на ее закрепощение,
могла в любой момент восстать; и от интриганов из числа казацкой старшины
(у гетмана имелись все основния опасаться последнюю).

Оппонент: Перед переходом на шведскую сторону Мазепа существенно
пополнил запасы Батурина, свез туда едва ли не всю артиллерию казачьего войска
- 70 пушек. Имелись здесь и большие запасы пороха. Гетманщина, кстати, была
основным его поставщиком царскому войску.

Сторонник: Уходя из Батурина на соединение со шведами, Мазепа защиту
своей резиденции от русских войск поручил сердюцкому полковнику Дмитрию
Чечелю, начальнику батуринской артиллерии немцу Фридриху Кенигсеку и
батуринскому сотнику Дмитрию Нестеренко. Мазепа дал им наказ стоять на
смерть и дожидаться шведской помощи.

Радикальный антимазепенец: Мазепа - истинный патриот: он всегда был
готов отдать за Украину жизнь своих товарищей.

Оппонент: Действительно, возникает вполне резонный вопрос: почему
Мазепа не остался в Батурине и лично не возглавил его оборону? Вот бы где он
мог проявить свои выдающиеся, как утверждают его преданные апологеты,
полководческие способности. Тем более, что в Батурине было большое количество
пушек, а Мазепа, пребывая в свое время в Голландии, по утверждению историков-
мазеполюбов досконально изучил артиллерийское дело.

Радикальный антимазепенец: Да он просто-напросто, сбежав к шведам,
праздновал труса, не доверяя ни батуринцам, ни гарнизону.

Сторонник: Мазепа не сомневался в преданности оставленного в Батурине
гарнизона и его руководителей. Так, Чечель, родившийся на Правобережной Украине
и в молодые годы в поисках лучшей доли перебравшийся на Левобережье, на
протяжении двух десятилетий был одним из самых преданных гетману старшин.
Неслучайно именно его Мазепа и назначил наказным гетманом на время своего
отсутствия в Батурине. Блестящим специалистом зарекомендовал себя и Кенигсек.
Благодаря его знаниям артиллерийского дела, педантичности и добросовестности,
подразделение пушкарей было одним из боеспособных в крепости. Имея
многочисленную артиллерию, огромные запасы пороха и продуктов питания, Батурин
мог держаться долгое время, пока не подошли бы на помощь шведы.

Оппонент: Согласно сведениям, приводимым Костомаровым, Мазепа в
Батурине оставил 4 сердюцких полка, каждый численностью от 600 до 2000 человек.
Там же дислоцировалась войсковая артиллерия и, видимо, несколько сотен
Лубенского, Прилуцкого и Миргородского городовых полков (тут есть неясности).
Военный гарнизон Батурина составлял не менее 6000 человек.

Сторонник: Захват Батурина и его складов и для Петра І, и для Карла ХІІ
был вопросом жизни и смерти. От того, кто раньше овладеет огромными запасами



127  СУМСЬКА СТАРОВИНА 2014 №XLV

гетманской резиденции - русские или шведы, во многом зависел будущий исход
генерального сражения, которого добивался шведский король.

Оппонент: Первым, проявив быстроту и решительность, к Батурину подошел
Меншиков. Это произошло вскоре после того, как город покинул Мазепа. Кстати,
фаворит царя понял, что Мазепа перешел на сторону шведов только у стен Батурина,
так как местный гарнизон отказался открыть перед ним городские ворота.
Меншиков вступил в переговоры с мятежниками. Но те, надеясь на скорый приход
Карла ХІІ, который спешил к Батурину вместе с Мазепой, намеренно стали тянуть
время, пытаясь выторговать для себя несколько дней "на раздумье", обещая потом
сдаться. Тогда Меншиков решил взять резиденцию Мазепы штурмом, поскольку
основные силы шведского короля были уже на подходе к городу.

Согласно донесению Меншикова царю, штурм батуринской цитадели начался
ранним утром 2 ноября 1708 года. Меншиков рапортовал Петру І: "Господин
полковник. Доношу вашей милости, что мы сего числа в шести часах полуночи
здешную фартецю з двух сторон штурмовали, и, чрез помощь Божию и
вашего оружия щастием, по двучасном огню, оную взяли. И сею викториею
вашей милости поздравляю. И сего часу еду я сам в город и потом обо всем
обстоятельно вашей милости донесу".

Сторонник: Выполняя приказ Петра І, Меншиков разрушил и сжег Батурин.
Оппонент: При этом царь руководствовался не столько чувством мести за

измену, сколько необходимостью эффективного противодействия шведам. В
Батурине хранились большие запасы пушек, военной амуниции, пороха и
продовольствия, предназначенные для войск противника. Вывезти его Меншиков
не успевал: шведы подошли бы к городу в разгар эвакуации. Поэтому многое
пришлось уничтожать на месте. При поджоге складов пороха, одежды, зерна не
могли не загореться и соседние дома. Столица гетмана в значительной степени
тогда и выгорела (Батуринская цитадель была деревянной).

Сторонник: После взятия гетманской резиденции Меншиков спешно отошел,
увозя с собой артиллерию и часть продовольствия, которые были свезенны ранее
Мазепой в Батурин и предназначались для армии Карла ХІІ. Разорение Батурина
с его складами стало для шведов новым тяжелым ударом после разгрома корпуса и
военного обоза Левенгаупта под Лесной. Это был сильный удар и по планам Мазепы.

Оппонент: Действия Меншикова были продиктованы военной
целесообразностью и решающим образом повлияли на дальнейший ход военных
событий. Достаточно сказать, что в Полтавской битве шведы смогли использовать
только 4 пушки (всего их у Карла ХІІ было около 30, но пороху хватало только на
4 орудия). Под Полтавой артиллерия русских войск имела подавляющее
превосходство над шведской, что, в конечном счете, и предопределило исход
сражения и Северной войны в целом. Поэтому есть все основания утверждать,
что полтавская виктория во многом была обеспечена своевременным и
молнееносным штурмом и взятием Батурина.

Впрочем, на этом аргументы в пользу военной целесообразности разрушения
Батурина не исчерпываются. Предав гетманскую столицу огню, Меншиков тем
самым сделал ее абсолютно неприспособленной для размещения в ней шведов.
В итоге, последние провели наступившую зиму в крайне неблагоприятных условиях:
без обещанного Мазепой обильно снабженного продовольствием пристанища
(фактически в поле), в окружении враждебного населения, страдая от голода и
холода. Все это дополнительно уменьшило и изнурило шведскую армию. Она уже
не имела почти никакой возможности брать города ни штурмом, ни активной
осадой. Потеря Батурина для Карла ХІІ стала одной из трагических вех на роковом
пути его армии к полной гибели.
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Сторонник: Стремясь как можно быстрей нейтрализовать акцию Мазепы,
лишить его поддержки украинского народа, царское правительство спешно
организовало избрание нового гетмана.

Оппонент: С этим медлить было нельзя.
Сторонник: В начале ноября 1708 года по приказу Петра І в Глухов для

избрания нового гетмана съехалась генеральная старшина, которая не ушла с
Мазепой. Перед выборами была совершена символическая казнь гетмана,
носившая театрализованный характер. На сооруженный эшафот внесли
изображавшее Мазепу чучело, с надетой на него андреевской лентой.
Собравшимся на этот спектакль зачитали декларацию, в которой излагались
благодеяния Петра І к гетману. Затем были разорваны жалованные Мазепе
грамоты на гетманский уряд, чин действительного тайного советника и орден
святого апостола Андрея Первозванного. В завершении с чучела сорвали
андреевскую ленту, а затем вздернули на висельнице.

Украинский ура-патриот: Таким чином, на очах українців був знеславлений
образ їхнього недавнього вождя.

Сторонник: Петр І, тем самым, сжег все мосты, оставив Мазепе только
один выход - оставаться со шведами до самого конца.

Радикальный антимазепенец: Павленко считает, что еще раньше, солдаты
Меншикова провели символическую казнь Мазепы в Батурине, использовав для
этого не чучело, а портрет гетмана.

Оппонент: 6 ноября на раде генеральной старшины новым гетманом был
провозглашен стародубский полковник Иван Иванович Скоропадский. Его
резиденцией стал город Глухов.

Сторонник: Перед процедурой избрания нового гетмана, князь Лука
Долгорукий, переговорив с полковниками, сообщил царю, что те, кроме
Скоропадского, достойным получить гетманскую булаву считают и черниговского
полковника Павла Полуботка. Однако Петр І вынес свой вердикт: "Полуботок
очень хитер, из него может выйти другой Мазепа. Лучше пусть выбирут
Скоропадского". Следовательно, последний был избран согласно желанию царя.

Оппонент: Мазепа в свое время тоже был избран гетманом по предложению
Голицына, но за это Иван Степанович еще и дал взятку фавориту царевны Софьи.

Сторонник: Хотя выборы нового гетмана прошли согласно заранее
подготовленному сценарию, в ходе их проведения планы царя едва не спутал сам
Скоропадский. Он начал отказываться от гетманских клейнод в пользу Полуботка.

Украинский ура-патриот: Стати гетьманом при живому Мазепі, та ще й в
умовах присутності російських військ, Скоропадський вважав великим гріхом.

Радикальный антимазепенец: В свое время Мазепа не побоялся взять на
себя такой грех: он стал гетманом и при живом Самойловиче, и в присутствии на
Коломацкой раде русских войск Голицына.

Оппонент: Не побоялся этого "греха" и Скоропадский. Что же касается
его первоначального отказа от гетманской булавы, то это всегда являлось одним
из элементов церемониального ритуала при избрании гетмана.

Радикальный антимазепенец: Не стоит сомневаться в том, что
Скоропадский, вне всякого сомнения, желал стать гетманом. Ведь не случайно на
Украине бытовала поговорка: "Где два украинца - там три гетмана".

Оппонент: В клятве, данной после своего избрания, Скоропадский обязывался
"к измене и прелестям отнюдь не склоняться, но во всем Его Царскому
Величеству... доносить и весь малороссийский народ от того и от всяких
шалостей удерживать". На верность царю присягнула и казацкая старшина.

Сторонник: Напуганная батуринским погромом и царскими репрессиями,
казацкая старшина не решилась поступить по-другому.
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Радикальный антимазепенец: А что же ей мешало по примеру Мазепы
переметнуться под защиту Карла ХІІ? Но она не пошла на такой шаг.

Оппонент: 10 ноября 1708 года в Свято-Троицком храме Глухова Петр I,
царские сановники, новоизбранный гетман, а так же представители украинской
казацкой старшины и церковной иерархии приняли участие в провозглашении
анафемы Мазепе. В Глухове Мазепу "вечному проклятию" предали: митрополит
Киевский, Галицкий и Малой Руси Иоасаф (Кроковский), Черниговский архиепископ
Иоанн Максимович и Переяславский епископ Захарий Корнилович. Украинские
архиереи выступили с пасторским посланием к народу, в котором извещали о
церковном проклятии Мазепы, призывали подчиняться новому гетману
Скоропадскому и грозили отлучением от церкви всем, кто окажет сочувствие
"злодею и клятвопреступнику" или перейдет на сторону неприятеля.

Одновременно с глуховской церемонией анафема Мазепе прозвучала и в
московском Свято-Успенском соборе. Здесь Местоблюститель Московского
Патриаршего престола митрополит Рязанский и Муромский Стефан (Яворский),
совершив, в связи с избранием в гетманы Скоропадского, благодарственный
молебен, обратился к архиереям: "Мы, собранные во имя Господа Бога Иисуса
Христа, и имеющие подобно святым апостолам, от самого Бога власть
вязати и решити, аще кого свяжем на земли, связан будет и на небеси,
возгласим: изменник Мазепа, за клятвопреступление и за измену великому
государю, буди анафема!". Трижды произнесенное проклятие повторили архиереи:
"Анафема, анафема, анафема, буди проклят". К официальным словам анафемы
Стефан Яворский прибавил и такие: "Кто такой Мазепа? Хитрый и ядовитый
змей, лис, черт, Иуда, лицемер и новый Каин. Это бешенный волк в шкуре
нежного ягненка. Нежный на словах, но жестокий в деяниях".

Сторонник: Как видим, для искоренения духа мазепенства для Петра I
было недостаточно избрать нового гетмана. Царь решил подвергнуть Мазепу и
церковному проклятию.

Радикальный антимазепенец: Залил сала за шкуру.
Украинский ура-патриот: Особливо прикро, що царь зробив це руками

українців, які вважалися духовними сподвижниками, навіть побратимами
ясновельможного гетьмана. Той же Яворський, галичанин за походженням, не раз
в своїх віршах прославляв Мазепу за благодіяльність, турботу про народ і церкву.

Радикальный антимазепенец: Но ведь никто из духовных сподвижников
Мазепы  не отказался от участия в его анафематствовании.

Сторонник: Вне всякого сомнения, для Мазепы реакция духовенства на
его переход на сторону шведов стала настоящим шоком. Да и для набожных
мазепенцев анафема явилась тяжелым ударом.

Украинский ура-патриот: Царь на це і разраховував, тому він, погрожуючи
репресіями, змусив іерархів проголосити анафему славетному гетьманові.

Оппонент: Никаких угроз не было. Церковь, исходя из собственных канонов
и обычаев, просто не могла не подвергнуть Мазепу анафеме. Ведь он изменил
своей клятве верности православному царю, которого народ считал помазанником
Божьим. Церковная верхушка того времени прекрасно понимала, какую опасность,
в условиях нашествия шведов-протестантов, несет измена Мазепы и для
православной Церкви, и для России как независимого православного государства.

Радикальный анимазепенец: Мазепа совершил чудовищное преступление перед
украинским народом, призвав шведов-еретиков оккупировать православную Украину.

Оппонент: Избрание нового гетмана и анафема старого произвели сильное
впечатление на украинский народ. Подобное же воздействие имел и царский "Указ
войсковой старшине, ушедшей с Мазепой к шведам" от 1 ноября 1708 года.
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В нем старшине предлагалось вернуться к великому государю. Тех же, кто не
сделает этого в течение месяца, царь объявлял изменниками. "И будут их чины
и маетности, и пожитки их собраны и розданы верным за службы их. Також
жены и дети их взяты и сосланы будут в ссылку. Кто из них пойманы будут,
и те, яко изменники, казнены будут смертью без пощады", - говорилось в
указе. Все это было повторено и в последующих манифестах Петра І, однако, с
небольшой, но весомой корректировкой: вернувшимся "под высокодержавную
руку" к гетману Скоропадскому обещалось сохранение чинов и владений "без
всякого умаления". Царь объявлял также свое прощение тем, кто, будучи
осведомленным о злонамерении Мазепы, не доносил, "опасаясь его власти".

Радикальный антимазепенец: Наверняка при этом Петр І вспомнил и
Кучубея, и Искру.

Оппонент: В своем манифесте к украинскому народу от 9 ноября Петр І,
помимо требования не верить "прелестным" универсалам Мазепы, объявлял
денежную награду за каждого пойманного и приведенного в русский лагерь
шведского пленника. Установленный тариф оплаты строго соответствовал воинской
должности плененных: за генерала - 2000 рублей, за полковника - 1000, за других
офицеров - согласно их чину, за рядового - 5 рублей, за каждого убитого шведа - по
3 рубля. Кроме того, под страхом смертной казни запрещалось продавать
неприятелю какие-либо припасы.

Сторонник: Объявленная царем-самодержцем амнистия была рассчитана
на нестойких мазепенцев и такие, к сожалению, оказались даже среди ближайших
сподвижников гетмана. Из тех, кто перешел на сторону шведов, обещаниями
прощения со стороны Петра І воспользовались миргородский полковник Апостол
и генеральный хорунжий Сулима. Царь обласкал обоих, восстановил в прежних
чинах и возвратил им имения.

Радикальный антимазепенец: Еще раньше чем старшина бежали от
Мазепы простые казаки. Никто из них казнен не был. Петр І сдержал свое слово.

Оппонент: Массовому бегству казаков способствовали и универсалы
Скоропадского. В них новоизбранный гетман особый акцент делал на то, что Мазепа
- "злочестивый выродок принял протектором над Украиной и Православной
церковью еретика и собрался запродать отчизну в польское ярмо".

Большой резонанс произвел переход от шведов к русским кампанейского
полковника Галагана. Он привел с собой не только несколько сотен казаков,
бежавших с ним из шведского стана, но и 68 шведов (офицеров и рядовых), которые
были захвачены после боя, произошедшего по дороге в русский лагерь.

Радикальный анимазепенец: Галаган, принимая во внимание соответствующий
указ царя, решил за одно еще и подзаработать - "срубить деньжат".

Украинский ура-патриот: Ті з старшин, які повернулися від шведів до царя,
тим самим зрадили не тільки Мазепу, але й Україну. Власні маєтки, які погрожував
забрати Петро, для цих старшин виявилися дорожчими ніж незалежність
Української держави.

Радикальный антимазепенец: Ушедшая от Мазепы старшина действовала
в его же стиле: "тем же салом - тебе по сусалам" и вряд ли ее можно за это
упрекать, так как или все играют по правилам - или никто. Представители
генеральной старшины, вернувшиеся к Петру І, тем самым как бы сказали Мазепе:
дальше выкручивайся сам.

Оппонент: И гетман, воочию убедившись в том, что армия короля,
потрепанная за предыдущие годы войны, гораздо слабее, чем он себе представлял,
начал плести новую интригу. Он, в полном соответствии со своей изменнической
сущностью, задумал заслужить прощение царя Петра І выдачей шведского короля.
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Радикальный антимазепенец: Подошла очередь Карла ХІІ - последнего
покровителя Мазепы. Ресурс предательства у последнего был неисчерпаем.
В этом смысле он отличался завидной стабильностью и невероятной
последовательностью.

Оппонент: В конце ноября 1708 года, сбежавший из шведского лагеря
миргородский полковник Апостол передал Петру І тайное устное послание от
бывшего гетмана: тот раскаивался, просил прощения и позволения вернуться.
В качестве искупления своего греха измены, Мазепа высказывал готовность
силами сердюков, находившихся при нем, выкрасть и доставить царю Карла ХІІ
вместе со всеми шведскими генералами. Взамен Мазепа просил вернуть ему
гетманский титул. Понимая, что царь может его так же обмануть, как он годами
обманывал русское правительство, Мазепа обещал "отыграть назад" только при
гарантии своей безопасности со стороны европейских государств.

Радикальный антимазепенец: Мазепа никогда и никому не доверял, так
как по себе знал, на какую только подлость способны люди.

Оппонент: Затем такое же предложение от Мазепы Петру І передал и
ушедший от шведов компанейский полковник Галаган.

Украинский ура-патриот: Це несусвітня дурниця. Мазепа не міг пійти на
таку відверту авантюру. Як це можливо було викрасти короля? Він же постійно
знаходився під пильною охороною.

Радикальный антимазепенец: Такая возможность действительно
существовала. Дело в том, что Карл ХІІ, человек безумно отважный, имел страсть
лично и непосредственно ввязываться в опаснейшие приключения. Он часто, без
особой надобности, удалялся от своего лагеря на значительное расстояние. Поэтому
при благоприятных обстоятельствах "авантюра" Мазепы имела шансы на успех.

Оппонент: Царь поручил вести переговоры с Мазепой своему ближайшему
сподвижнику графу Гавриилу Головкину (с 1709 года он являлся канцлером
Российской империи). В своем письме к Мазепе от 22 декабря 1708 года Головкин
писал, что предложение последнего заинтересовало царя. Но переговоры
затянулись, что насторожило Мазепу и заставило его искать иные варианты выхода
из того скверного положения, в которое он загнал сам себя. Не прекращая
переговоров с Петром І, предусмотрительный Мазепа пишет письмо польскому
королю Лещинскому, настоятельно побуждая того двинуть свои войска на
гетманскую Украину. В этом письме Мазепа называет Украину "вотчиной"
Лещинского, т.е. его наследственным имением.

Радикальный антимазепенец: Одним словом, Мазепа извивался ужом. О
таких, как он, в народе говорят: "Змея один раз в год меняет кожу, а предатель
каждый день".

Оппонент: Весьма показательно, что свое письмо к Лещинскому Мазепа
подписал: "Вашей Королевской милости Моего Милостивого Господина,
верный подданный и слуга нижайший Ян Мазепа. Гетман". Это еще раз
показывает, что ни о какой независимой Украине Мазепа отнюдь и не помышлял,
иначе он не называл бы себя подданным польского короля.

Сторонник: Последняя строка письма Мазепы к Лещинскому - это типичное
проявление вежливости того времени.

Оппонент: Как известно, русские драгуны перехватили послание Мазепы к
Лещинскому и переговоры с экс-гетманом были прекращены. Это письмо было
приказано перевести с польского языка и публично зачитывать его в церквях.
К тому же новый гетман Левобережной Украины Скоропадский распространил
текст этого предательского письма в своем манифесте к украинскому народу от
21 января 1709 года. Путь Мазепы назад был отрезан окончательно.
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Сторонник: Что же касается письма Головкина к Мазепе от 22 декабря
1708 года, то оно было написано специально для того, чтобы скомпроментировать
гетмана в глазах Карла ХІІ, поссорить их. Это была детально спланированная
провокация, откровенная московская "деза", ложь, запущенная царскими
должностными лицами с целью выставить Мазепу в самом неприглядном свете.
Те историки, которые пытались и пытаются высветить деятельность Мазепы в
негативном ракурсе, используют письмо Головкина как доказательство коварности
гетмана, который, якобы, ценой новой измены решил восстановить прежние
отношения с царем. По нашему же мнению, это письмо было предназначено, прежде
всего, для шведской стороны с расчетом на то, чтобы его прочитал Карл XII и
принял соответствующие меры относительно своего союзника Мазепы.

Радикальный антимазепенец: Шведы стали усиленно охранять Мазепу,
чтобы, не дай Бог, его не выкрали и не возвратили "под московское ярмо". По другому
Карл поступить и не мог, иначе бы "украинско-шведский союз" развалился.

Оппонент: Мазепа предпринимал попытку перебежать обратно к Петру. В
частности, австрийский посол в Москве О.Плеер в декабре 1708 года писал:
"…Мазепе и его сообщникам была предложена амнистия. Когда он со всеми
остальными хотел снова уйти из шведских рук, и удалился уже на семь миль,
преследовавший его неприятель снова его задержал, вернул пленником и
потом взял под строгий арест".

Радикальный антимазепенец: Шведскому королю следовало бы помнить
мудрость древних: "Предавший раз, предаст снова".

Сторонник: Вышеприведенный эпизод не фигурирует в большинстве работ,
посвященных Мазепе. По крайней мере других подтверждений этому нет.
Австрийский посол ошибочно причислил Мазепу к тем старшинам, которые
действительно покинули шведский лагерь. Но как бы там ни было у Карла ХІІ
возникали опасения по поводу лояльности гетмана. Над ним был установлен строгий
контроль. Мазепу постоянно эскортировал шведский караул, без разрешения
которого он и шага не мог ступить. Следовательно, следует признать, что авторы
акции, направленной на дискредитацию гетмана в глазах шведов, на определенное
время достигли желаемого эффекта. Король поверил клевете и усомнился в Мазепе
и его казаках. Недоверие шведов к казацкой старшине прекратилось только тогда,
когда окончился срок амнистии, объявленной ранее Петром І.

Оппонент: Но к тому времени большая часть казацкой старшины и простых
казаков, которых Мазепа обманом увел к шведам, уже дали тягу, воспользовавшись
амнистией царя.

Радикальный антимазепенец: Трусливо сдрыснул бы и сам Мазепа, но
король не дал ему совершить еще один "иудин подвиг".

Оппонент: Кстати, именно в это время, неизвестно, правда, с согласия
Мазепы или нет, но Карл ХІІ взял у него три бочки денег, которые раздал своим
войскам.

Радикальный антимазепенец: Грабанул "союзничка".
Сторонник: Утверждение, что Мазепа пытался изменить Карлу ХІІ -

циничная злостная ложь.
Оппонент: А разве это не сообразуется с предыдущими поступками Мазепы?

Разве ранее он всегда был верен своим покровителям и никому не изменял?
Сторонник: Но Мазепа до самой своей смерти остался верен Карлу ХІІ.
Радикальный антимзепенец: А куда ему уже было деваться. Никакого

другого места себе во всей Украине, кроме шведского обоза, бывший гетман
найти уже не мог.

Оппонент: В конечном итоге примирение Мазепы с Петром І, путем выдачи
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шведского короля, не состоялось. Наверняка, царь понимал, что со стороны Мазепы
это блеф, так как сил для пленения Карла ХІІ у него не было. Возможно, Мазепа
испугался неминуемой расправы со стороны Петра, на что тот имел основания.
Как бы там ни было, очередная авантюра Мазепы окончилась ничем.

Радикальный антимазепенец: Да Мазепа просто-напросто уже был не
нужен царю.

Оппонент: Понятно, что предложение бывшего гетмана Петру І являлось
показателем глубокого разложения в стане мазепинцев, оказавшихся в шведском
лагере. Постоянно интригуя, Мазепа бросался из стороны в сторону: предлагал
царю захватить Карла ХІІ и почти одновременно писал Лещинскому, умоляя его
поскорее идти на помощь шведскому королю в Украину. В любом случае Мазепа
не был искренним.

Радикальный антимазепенец: Уже после не удавшегося примирения с царем,
Мазепа предложил шведам тайно ночью напасть на ставку Петра І и убить его, что
Карлом ХІІ со словами "я пока еще король, а не разбойник", было отвергнуто.

Оппонент: Скорее всего, это легенда. Но бесспорно то, что Мазепа
оставался человеком способным обманывать всех и каждого. Конечно же, при
этом он думал, прежде всего, о своем благополучии, а не об интересах Украины.

Радикальный антимазепенец: Ради спасения собственной шкуры Мазепа
готов был предать и Карла ХІІ, и украинско-шведский союз.

Украинский ура-патриот: Ніякі наклепи, ніякі наміри виставити гетьмана
перед його союзниками у непривабливому світі продажного авантюриста не
затьмарять українсько-шведського союзу 1708-1709 років.

Оппонент: Безусловно, попытка Мазепы выдать шведского короля Петру І
очень сильно компрометирует бывшего гетмана. Поэтому его апологетам ничего не
остается, как напрочь отрицать, объявлять царской провокацией, дезоинформацией
намерения Мазепы вернуться к царю вместе с плененным Карлом ХІІ. С клеймом
"предателя шведского короля", пусть и не состоявшегося, Мазепа не вписывается
в концепцию "верного союзника шведов", да и существенно портит свое реноме
национального героя Украины, каким его пытаются представить некоторые историки.

Радикальный антимазепенец: Пусть подбирают в национальные идолы
более достойные личности, а так, как говорится: "мають те, що мають".

Сторонник: Тем временем после Батурина московский террор охватил всю
северную Украину. Гетманская столица стала не единственным местом,
пострадавшим от царских репрессий. Автор "Истории Русов" пишет: "Равной
участи подвержена была большая часть Малороссии. Разъезжавшие по ней
партии воинства царского сожигали и грабили все селения без изъятия, и
по праву войны, почти неслыханному. Малороссия долго тогда еще курилась
после пожиравшего ее пламени".

Оппонент: Сразу укажем, что "История Русов" для многих специалистов
является более чем сомнительным источником. До сих пор не известен ни ее
автор, ни год выхода в свет.

Сторонник: Принято считать, что "История Русов" была написана в виде
политического памфлета в конце ХVІІІ либо начале ХІХ века. В ней дается картина
исторического развития Украины от древних времен до 1769 года. Предполагаемый
автор - архиепископ Белорусский Георгий Конисский. Некоторые историки
приписывают создание "Истории Руссов" ученику Конисского - Григорию
Полетике, который состоял переводчиком в Синоде.

Радикальный антимазепенец: Но кроме Батурина русские войска на
територии Гетманщины не брали штурмом и не сожгли ни одного города и даже
обычного села. Таких фактов нет. Да и автор "Истории Русов" их не приводит,
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ограничившись общей фразой о "пожиравшем Малороссию пламени пожара".
Сторонник: Но Петр І развернул в Украине большой террор против

сторонников Мазепы.
Оппонент: Большого террора и быть не могло, по причине малочисленности

этих самых сторонников.
Сторонник: Массовые казни мазепенцев прошли в местечке Лебедин на

Слобожанщине. Здесь при царской ставке действовала следственная комиссия,
которая производила допрос тех, кто был заподозрен в причастности к делу
Мазепы. Их сознания добивались пытками, применяя батоги и раскаленное железо.
Изощренным казням (повешение, отсечение головы, колесование, четвертование,
сажание на кол) подверглись до 900 человек.

Украинский ура-патриот: Якщо трагедію Батурина ще можна пояснити
штурмом фортеці, то тортури і страти у Лебедині не піддаються здоровому глузду.
Їх, хіба, можна лише порівняти з діями гестапо під час фашистської окупації.

Сторонник: В событиях в Лебедине заключен ответ на вопрос: почему
казаки не поддержали Мазепу? Да потому, что вся верхушка казачества в Лебедине
была уничтожена. Это серьезно повлияло на дальнейший ход событий.

Украинский ура-патриот: Лебедин - це Освенцим українського козацтва.
Оппонент: Однако современники тех событий ничего не сообщают о казнях

мазепенцев в Лебедине.
Сторонник: Об этом пишет автор "Истории Русов".
Оппонент: Получается, что современники о казнях в Лебедине ничего не

знали, но через сто лет о них узнал автор "Истории Русов"?
Радикальный антимазепенец: Подвергают публичной казни - вешают,

четвертуют, рубят головы, сажают на кол 900 человек казацкой верхушки и
современники этого не замечают? Это все равно, если бы в 1708 году на Красной
площади в Москве посадили бы на кол 900 русских дворян, но мы бы узнали об
этом из анонимного и не имеющего ссылок сочинения начала ХІХ века.

Сторонник: Современный исследователь тех событий Павленко предполагает,
что в Лебедин были доставлены непокорные сердюки и компанейцы из-под Десны
и из Новгорода-Северского. Именно над ними царь учинил жестокую расправу.

Оппонент: Предположение нельзя выдавать за неоспоримый факт.
Радикальный антимазепенец: А кому сопротивлялись сердюки и

компанейцы под Новгород-Северском и как они там оказались? Если Петру І, то
до сегодняшнего дня ничего не известно о таком массовом очаге сопротивления.
К тому же сердюки и компанейцы - это по сути мазепинская гвардия, которая
всегда была рядом с гетманом, а тот вместе с ее неразбежавшимися остатками
находился уже в обозе шведского короля.

Сторонник: Информация о трагических событиях в Лебедине содержится
как в различных исследовательских работах, так и в художественной литературе
украинских и зарубежных авторов, посвященных гетману Мазепе.

Оппонент: Тем не менее, она сводится к повторению сведений из "Истории Русов".
Украинский ура-патриот: До речі в тій же "Історії Русів" повідомляється

про існування в Лебедині християнського кладовища "гетьманців" ("мазепинців").
Сторонник: То, что суд с пытками и казнями действительно совершался в

Лебедине над лицами, сочувствовавшими Мазепе, подтверждает Костомаров в
своей статье, помещенной в первой книжке "Русской Мысли" за 1884 год. Она
была написана на основе дознаний, производившихся в Лебедине, протоколы которых
частично сохранились в фондах московского архива министерства юстиции.

Оппонент: Основанием для этих дознаний мог послужить царский указ от
1 ноября 1708 года, в котором Петр І обещал амнистировать всех, кто ушел с
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Мазепой к Карлу ХІІ, в случае их возвращения под царскую руку до 1 декабря
1708 года. Тех же, кто не возвратится и "пойманы будут, яко изменники", царь
грозил казнить "смертью без пощады". Костомаров, соглашаясь с фактами суда
и расправы над сторонниками Мазепы в Лебедине, подвергает сомнению число
казненных, которое указывает анонимный автор "Истории Русов", так как оно не
подтверждается никакими другими, более достоверными данными ("Историю Русов"
Костомаров считал "чрезвычайно мутным источником"). Отрицает Костомаров и
существование в Лебедине особого кладбища, где якобы были погребены казненные.
В вышеупомянутой статье он сообщает, что распрашиваемые им лебединские
старожилы, а это было в 30-х годах ХІХ века, ничего не знали о "кладбище
мазепинцев". Костомаров убежден, что если бы оно действительно существовало,
то этот факт не мог бы стереться из народной памяти за сто с лишним лет.

Сторонник: В том же, 1884 году, когда увидела свет статья Костомарова в
"Русской Мысли", в историческом журнале "Киевская старина" (Т.8, №4), была
опубликована небольшая заметка Петра Ефименко "Могила гетманцев в
г. Лебедине", в которой автор использовал материалы, собранные преосвященным
Филаретом для составления "Историко-статистического описания Харьковской
епархии". Жители Лебедина поведали Филарету, что в городе существует особая
"могила гетманцев".

Оппонент: Получается, что среди местных жителей в то время единого
мнения относительно "могилы гетманцев" не наблюдалось. Более того, в той же
заметке Ефименко сообщается, что некоторые лебединцы были уверенны, что в
предполагаемой "могиле гетманцев" погребены люди, казненные за подделку монет.

Сторонник: В этом нет ничего удивительного. Народ не редко забывает
прошлое своего края, поэтому гетманцы были заменены фальшивомонетчиками.

Радикальный антимазепенец: Если о кладбище мазепенцев писалось в
"Истории Русов", тогда понятно, почему его до сих пор не могут найти.

Cторонник: В Лебедине все же увековечили память жертв сторонников
Мазепы: на месте предполагаемого захоронения установлен деревянный крест.

Радикальный антимазепенец: Хотя, как известно, никаких археологических
раскопок там не производилось.

Украинский ура-патриот: Після того, як Мазепа перейшов на бік Карла
ХІІ, россійські війська, перетворилися в армію грабіжників та жорстоких і кровавих
карателів українського народу.

Радикальный антимазепенец: Никаких причин запугивать, а тем более
карать украинский народ у Петра І не было. Царю изменил не народ, а Мазепа,
приведший в шведский лагерь не более 1,5 тысячи казаков. Остальные стали
сопротивляться захватчикам и их союзникам мазепенцам.

Оппонент: В украинском народе Петр І видел своего союзника в борьбе со
шведами. После измены Мазепы царь стремился, прежде всего, к укреплению
верноподданнических настроений в народных массах Украины. Беспокоясь о
лояльности украинцев, Петр І принял меры по не допущению конфликтов между
своим войском и мирным населением (такие конфликты во время войн были
обычным явлением). "Надобно драгунам учинить заказ под потерянием
живота, дабы они черкассам (так иногда называли тогда украинцев - Ю.О.)
обид не чинили; и ежели кто им учинит какую обиду, и таковых велите
вешать без пощады", - предписывал Петр І своим генералам. Угрозы царя не
остались пустым звуком. "Мы войскам свои великороссийским под смертною
казнью запретили малороссийскому народу никакого разорения и обид
отнюдь не чинить, за что уже некоторые самовольные преступники при
Почепе и смертью казнены", - объявлялось в указе от 6 ноября 1708 года.
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В декабре того же года имело место пьянство с последующим грабежом русских
солдат и офицеров в Ромнах. Узнав об этом, Петр І приказал "по розыску" казнить
виновных. В целом же документы с жалобами местного населения на притеснения
русских в то время практически отсутствуют. В своих приказах Петр І грозил
военным судом даже за незаконную порубку леса, потраву лошадьми посевов и
неприятие мер по защите мирного населения от проезжих воров и разбойников.

Украинский ура-патриот: Казав пан, що кожух дам, та й от слова тепло.
Цар всіляко бажав видати себе за захисника українського народу.

Радикальный антимазепенец: Но ничего подобного, о чем говорилось в
приказах царя, не нашло даже и упоминания ни в универсалах Мазепы, ни в
"прелестных письмах" к украинцам шведского короля.

Оппонент: Сразу же после того, как Мазепа перебежал на сторону шведов,
Петру І из различных мест Гетманщины стали приходить письма, извещавшие о
преданности украинцев московскому престолу.

Сторонник: Над жителями местечек и сел, в которых находились русские
военные силы, довлел страх перед царским террором, что и заставило их поспешить
засвидетельствовать свою лояльность Москве.

Оппонент: Принимать данное утверждение за основу - сознательно
отстраняться от поиска истины. Ведь челобитные шли не только из тех мест, в
которых стояли русские ратные силы, но и от полков, где последних не было.
О своей верности Петру І заявили и казаки Правобережной Украины, так что нельзя
признавать все эти письма следствием какого-то страха перед русским царем.

Сторонник: 5 ноября 1708 года Петру І прибыли челобитные из Прилук,
Лубен, Лохвиц и Новгород-Северского. Заверения в верной службе царю пришли
из сотен Прилуцкого, Лубенского и Миргородского полков. Заметим, однако, что
это были те вооруженные формирования, полковники которых ушли с Мазепой в
шведский лагерь, то есть челобитные принимались не только с целью
самосохранения от возможных московских репрессий, но и в отсутствии высшей
полковой старшины.

Оппонент: Но это ни в коей мере не умаляет легитимности принятых полками
и сотнями решений.

Радикальный антимазепенец: Без полков, сами по себе эти полковники
ничего не представляли. Но многие из полковников, ушедших с Мазепой к шведам,
вскоре переметнулись назад к Петру І.

Украинский ура-патриот: Петро охоче приймав й численні доноси на
прихильників Мазепи, яких чекали кара, заслання, конфіскація майна. А тих, хто
робив доноси, було нагороджувано чинами, маєтками, конфіскованими у жертв.
Глибока деморалізація охопила Україну, де кожний тремтів за своє життя.

Радикальный антимазепенец: Так может быть под страхом царского
террора народ Украины и поднялся на партизанскую войну против шведов? Потом
генералы Карла ХІІ в своих мемуарах жаловались, как тяжело было воевать с
партизанами.
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РЕЦЕНЗІЇ ТА НОВІ ВИДАННЯ

Рецензія на монографію Юрія Тимошенка
“ІСТОРИЧНІ УМОВИ ТА СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ СПОРТУ І

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ
В 20-40-ві роки ХХ ст.”

В сучасних умовах проблема реформування сфери фізичного виховання
та спорту залишається одним з найактуальніших питань соціальної політики
держави. Адже національна система фізичного виховання в Україні не
відповідає сучасним вимогам і міжнародним стандартам фізпідготовки
людини, а тому потребує радикальної перебудови. В процесі розробки нової
Концепції реформи галузі фізичного виховання та спорту необхідно
враховувати історичний досвід минулого, щоб запобігти в майбутньому
виникненню подібних помилок. Хоча і нині знайдеться чимало прибічників
радянських ідей та цінностей, на які, на їхню думку, й варто опиратися в
процесі розробки проекту Концепції. Втім, лише остаточне подолання
стереотипів минулого дозволить вирішити нагальні проблеми в
фізкультурно-спортивній сфері.

Становлення радянської системи фізичного виховання і спорту
відбувалось в декілька етапів. Перший період охоплює довоєнні роки та
супроводжується не лише ідеєю необхідності розвитку галузі фізичної
культури, а й повною її мілітаризацією. Початок Холодної війни відкриває
нову сторінку розвитку радянської фізкультури і спорту, адже вони перетворились
на засоби протистояння тоталітарного й демократичного суспільств.

Рецензована монографія, підготовлена кандидатом історичних наук
Тимошенком Юрієм Олександровичем, є першою роботою, де комплексно
та системно вивчено проблеми становлення й розвитку системи фізичного
виховання та спорту в Україні впродовж 20-40-х років ХХ ст., показано вплив
радянської влади на функціонування фізкультурної сфери в умовах
тоталітарного режиму.

Праця складається зі вступу, чотирьох частин, поділених на розділи та
висновків, що дозволяє повною мірою розкрити поставлені автором завдання.

У першій частині дослідження подається ґрунтовний аналіз
історіографічних здобутків як радянських попередників, так і сучасних
дослідників. Варто відмітити, що автор не лише перераховує прізвища
науковців, котрі в тій чи іншій мірі зверталися до вивчення даної проблеми,
а й намагається об’єктивно оцінити доробок кожного вченого.

Монографія вигідно вирізняється поміж наукових праць, присвячених
історії фізичної культури та спорту, залученням широкого джерельного масиву.
Основою дослідження стали матеріали Центрального державного архіву
громадських об’єднань України (фонди 1 - ЦК КП(б)У, 7 - ЦК ЛКСМУ, 269
- документи Українського музею в Празі) та Центрального державного архіву
вищих органів влади і Управління України (фонд 166 - Міністерства освіти
УРСР). Попри це, автором залучено низку періодичних видань 20-40-х років
ХХ ст., які дозволяють зрозуміти настрої тогочасного суспільства.
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У другій частині детально аналізуються історичні умови і процес
розвитку фізичного виховання та спорту на території України в 20-х роках
минулого століття. Досить переконливо виглядають твердження Ю.О.
Тимошенка про те, що фізична культура й спорт використовувались
більшовиками як спосіб популяризації комуністичних ідей та встановлення
контролю над життям людей. Спорт сприймався як засіб ідеологічно
правильного виховання мас на основі принципу колективізму. Тому не дивно,
що спортивна робота на цьому етапі направлена на розвиток й популяризацію
ігрових видів спорту - гандболу, волейболу, баскетболу тощо, де домінувала
група, а не індивід. Заслуговує на увагу з’ясування автором аспектів
становлення фізичної культури як навчальної дисципліни в освітніх закладах
країни. В зв’язку з тим, що фізичне виховання в цей період стає невід’ємною
складовою освітнього процесу, влада починає приділяти увагу підготовці
необхідних кадрів, а тому в Україні відкрито технікум відповідного профілю
й першу науково-дослідну установу в галузі фізичної культури - Центральний
будинок фізкультури у Харкові, згодом реорганізований в Український
науково-дослідний інститут фізичної культури.

Наступна частина монографії детально висвітлює специфіку розвитку
фізичного виховання та спорту в Україні у передвоєнному десятилітті. На
багатому архівному матеріалі автор розкриває зміст державницької ідеології
в спортивній сфері, наголошує, що фізкультурно-спортивний рух
перетворився на елемент організації громадян для реалізації завдань
індустріалізації країни. Фізична культура використовується не лише як засіб
фізичної підготовки робітників, а й сприяє залученню людей до громадської
та політичної діяльності. Не викликає сумнівів твердження про домінування
мілітарної парадигми в системі фізичної підготовки мас, про що свідчить
запровадження в навчальних закладах учбових програм з орієнтацією на
військову підготовку молоді й введення комплексу ГПО.

Водночас, автор занадто акцентує увагу на “тоталітарності”
суспільства, на негативних речах, згущуючи фарби до цілком чорної, ніби й
не помічаючи позитивних моментів тогочасного життя. Скажімо, було б
цікаво проаналізувати рух суспільства на ідею “мілітаризації”, про яку
настійливо, з осудом, пише дослідник.

Остання частина історично охоплює час повоєнної доби (40-і роки
ХХ ст.). Автор розкрив причини зацікавленості влади в розвитку
спортивного життя країни, наголосив, що спорт сприймався ефективним
засобом повернення людей до цивільного життя. Досить переконливо
виглядають твердження, що в післявоєнних реаліях спорт мав перетворитися
на елемент тотального контролю вільного часу людей. В цей же період
радянські спортсмени активно залучаються до міжнародного спортивного
руху, що свідчить, на думку автора, про намагання влади за допомогою спорту
довести світові перевагу комуністичної системи.

Відзначаючи незаперечні успіхи Ю.О. Тимошенка в справі висвітлення
особливостей розвитку системи фізичного виховання та спорту на
українських теренах в 20-40-х роках ХХ ст., водночас хотілось би висловити
декілька побажань. Без сумніву, монографія виграла б від наявності
фотоматеріалів про українських спортсменів, фундаторів спортивного руху
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тощо. Не зайвим був би й список наукових установ та навчальних закладів у
галузі спорту, що дозволило б простежити за динамікою розвитку останніх.
Автор у своїй студії лише подекуди звертається до такого цікавого прийому
як біографічний аналіз. Досліджувані роки - це час яскравих, непересічних
особистостей у спортивній сфері. Невеликі замальовки їх приватного життя,
прикрасили б рецензовану роботу.

Підбиваючи підсумок аналізу монографії Ю.О. Тимошенка, слід
зазначити, що висловлені побажання жодним чином не впливають на її
позитивну оцінку. Тим паче, що праця є першим комплексним дослідженням
проблем розвитку галузі фізичного виховання та спорту України в умовах
становлення тоталітарного суспільства, а її положення можуть бути
використанні при написанні наукових робіт з історії України, історії
українського спорту, в навчальних курсах, що викладаються в вищій школі з
української історії.

Доктор історичних наук, професор,
вчений секретар
Інституту історії України НАН України                                            Рубльов О.С.

* * *

З ІСТОРІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА В БОЛГАРІЇ

Нещодавно побачило світ мемуарно-документальне видання “Ние,
децата от Балабановата фабрика (История на книжно-мукавената
фабрика в Бараково)”. У книзі йдеться про відомих не тільки в Болгарії, але
і за її межами підприємців у галузі деревообробної і паперової промисловості
- родину Балабанових. Завдяки їм з’явилася найпотужніша в Болгарії фабрика
з виробництва паперу, картону та книг. Це підприємство у с. Бараково (нині
община Кочериново Кустендільської області) вціліло під час великих
соціальних катаклізмів - Першої Балканської 1912 р. і Другої Балканської
(Міжсоюзницької) 1913 р., Першої і Другої світових воєн.

Історія фабрики подана крізь призму сприйняття її мешканцями -
дітьми, які народилися і виросли у робітничому містечку фабрики, а, ставши
дорослими, працювали на ній. Саме такий життєвий шлях пройшов автор-
упорядник книги Методі Борисов Панайотов.

Книга дуже інформативна й ілюстрована. Подано близько 160
різноманітних документів та 140 фотографій. Книга має певну структуру.
Відкривається вона посвятою засновникам і власникам фабрики від людей,
які народилися або працювали на фабриці, та завдяки зусиллям яких побачила
світ ця книга. Потім подано віршові строки про фабрику уродженця с. Бараково
поета Б. Іванова (с. 3-9).

Далі йде близько 30 нарисів про різноманітні сторони життя фабрики
та її робітників. До першого умовного розділу можна віднести спогади доньок
Івана Балабанова Бістри та Єлєни про родину, документи про придбання
земельної ділянки у Рільського монастиря та будівництво на ньому картонної
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фабрики. Йдеться про устаткування, виробничу структуру підприємства,
залізничне сполучення, склад робітників, умови праці, подано статут
акціонерного товариства “Болгарська книжкова та деревообробна
індустрія” (с. 9-99).

Другий розділ “Истории и спомени за работа и свободното време”
стосується повсякденного життя мешканців робітничого містечка. У спогадах
місцевих жителів і російських емігрантів, які внаслідок подій 1917-1920 рр.
опинилися в Болгарії, йдеться про спортивні і культурні заходи, заклади
громадського харчування і пожежної безпеки, бібліотеку й архів (с. 100-157).

У третьому розділі “Домакинство” на основі документів і свідчень
робітників показані системи охорони здоров’я (лікарня) і громадського порядку
(поліція), побуту (баня), сполучення (транспорт), фінансового забезпечення
(банківські послуги) та відзначення свят (1 Травня) (с. 158-217).

Наступний розділ “Хора и съдби, свързани с фабриката” (с. 218-239)
присвячено окремим особам і цілим родинам (Вонідови, Міхаеліси,
Сіляновські, Фішекови), життя яких було пов’язане із фабрикою. Закінчується
розділ поетичним твором “Рилска река”.

Далі без коментарів подано велику кількість матеріалів і документів
про виробничий процес на фабриці та побут її робітників - реєстри
обладнання і товарів, службові записки, оголошення, кошториси, звіти,
інвентарні описи, протоколи засідань керівних органів підприємства,
звернення робітників до власника фабрики, листування керівництва
фабрики з центральними і місцевими органами влади та самоврядування,
проекти адміністративних, складських, виробничих і побутових приміщень
та дитячого садка тощо (с. 240-290).

Наприкінці книги подано додаток - список спеціалістів і керівників
підприємства другої чверті ХХ ст. і тлумачний словник (с. 291-292).

Серед робітників фабрики згадуються й українці, проте автор-
упорядник не виокремлює їх від російського емігрантського загалу.
Зауважимо, що на фабриці працювало декілька десятків українських
емігрантів, які створили власну громадську організацію - “Український гурток
ім. М. Драгоманова”. Він існував неформально, статут не був затверджений.
Гурток мав свою невеличку бібліотеку, його члени організовували культурні
заходи - Шевченківське свято, аматорські вистави, співи, товариські вечірки.
Проте гурток проіснував лише до середини 1920-х років і припинив своє
існування внаслідок виїзду його керівників до Софії, інших міст країни і за
кордон та заходів місцевої влади, яка з подачі російських емігрантів з підозрою
ставилася до самоорганізації українських емігрантів.

Книга представляє болгарському читачу різнобарвну палітру життя та
праці робітників картонно-паперової фабрики у с. Бараково. Вона буде цікавою
не лише широкому болгарському загалу, але і тим, хто цікавиться історією
повсякденності, регіональною й економічною історією. Вона стане в нагоді
і дослідникам історії російської й української еміграції в Болгарії.

Кандидат історичних наук, доцент
завідувач кафедри історії та теорії держави і права
Сумського державного університету                                                Власенко В.М.
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* * *
Рецензія на монографію

Гончаренко О.М., Куницький М.П., Лисенко О.Є.
“СИСТЕМА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ
НА ТЕРИТОРІЇ РАЙХСКОМІСАРІАТУ “УКРАЇНА”

            ТА “ВІЙСЬКОВОЇ ЗОНИ”

В інституті історії України НАН України вийшла друком праця
Гончаренко О.М., Куницький М.П., Лисенко О.Є. Система органів місцевого
управління на  території райхскомісаріату “Україна” та “військової зони”. 1941-
1944 рр. / НАН України. Ін-т історії України. - К., 2014. - 151 с., в якій
розглянуто ряд питань, пов’язаних з окупаційним режимом в Україні у роки
Другої світової війни. З її змістом можна ознайомитися на сайті вказаного
інституту (http://www.history.org.ua/?libid=9669). Метою дослідження “є
з’ясування сутності та особливостей гітлерівського “нового порядку”,
встановленого на теренах РКУ та військової зони окупації” (с. 5). Після
короткого огляду історіографії проблеми, автори зазначають, що у
вітчизняній і зарубіжній історіографії відсутнє спеціальне дослідження,
присвячене місцевим органам управління на окупованій території України
в 1941-1944 рр. (с. 8).

Розділ перший “Плани нацистського керівництва у сфері налагодження
системи управління майбутніми окупованими теренами України” слушно
побудований на широкому документальному матеріалі, який однак не є
чимось новим і широко використовувався дослідниками окупаційного
режиму в Україні й раніше. Зокрема, детально представлені трансформація
поглядів А. Гітлера напередодні та на самому початку радянсько-німецького
протистояння, підходи А. Розенберга й інших керівників Німеччини щодо
“українського питання”, схарактеризовано інструкції німецьким керівникам
на місцях (с. 9-16).

Левову частку роботи займає другий розділ “Управлінська система
РКУ”, який містить такі підрозділи: “Функціонування німецьких органів
влади”, “Нормативно-правове забезпечення діяльності органів влади РКУ”,
“Органи місцевого управління РКУ”, “Судова система РКУ”, “Поліційні
формування РКУ”. Матеріал побудований із залученням значного комплексу
документів з центральних й місцевих архівів України, але при цьому досить
слабо використані напрацювання сучасної вітчизняної історіографії.
Наприклад, при характеристиці поліційних формувань є одне посилання на
статтю І. Дерейка, хоча його напрацювання з даної проблематики значно
ширші, включаючи кандидатську дисертацію. Те ж стосується і правових
аспектів окупаційного режиму, наприклад, роботи П. Рекотова.

У третьому розділі “Порядок управління у зоні військової адміністрації”
стисло розкрито поняття “військова зона”, показано процес її формування,
пов’язаний з просуванням вермахту у глиб території України та передачею
тилових районів під управління цивільної адміністрації; порядок формування,
компетенція й окремі аспекти діяльності управлінських структур з
представників місцевого населення обласного рівня, побудований переважно
на матеріалах з областей Правобережної України - Кіровоградської,
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Вінницької, Рівненської. При цьому вказано: “На територіях на схід від
Дніпра відомостей про діяльність обласних управ майже не збереглося” (с.
102). Діяльність районних і сільських управ схарактеризовано із залученням
документальної бази й областей Лівобережжя.

У підсумку автори роблять висновок, що через ідеологічні мотиви
“керівництво Третього Райху створило вкрай неефективну управлінську
систему, яка характеризувалася наявністю внутрішніх протиріч та
дестабілізуючих факторів й могла функціонувати завдяки репресивно-
каральним заходам та позасудовим методам впливу на місцевий
соціум” (с. 138).

Слід зазначити й певні, на наш погляд, суттєві недоліки даної роботи.
Так, автори не дали чіткого визначення поняттю “військова зона”,
зазначеному у її назві. Під ним вони розуміють “оперативний тил Вермахту,
глибина якого постійно обмежувалася в міру просування в глиб СРСР
шляхом передачі зайнятих теренів до компетенції цивільної адміністрації”,
а також “території 5 областей - Чернігівської, Сумської, Харківської,
Сталінської та Ворошиловградської, що упродовж усіє окупації перебувала
під управлінням військового командування” (с .89). Поряд з цим в тексті
вживаються поняття “зона військової адміністрації” (“Зміст” с. 3), “зона
військової окупації” (с. 115), “військове управління” (с. 123). Це призводить
до певних неточностей, оскільки у першому значенні під терміном “військова
зона” слід розуміти усю територію СРСР, яка перебувала під управлінням
вермахту, від Балтики до Чорного й Азовського морів й Кавказу. Наприклад,
В. Косик в моногафії “Україна і Німеччина у Другій світовій війні” наводить
мапу (с. 629), на якій ця території позначена під назвою “Німецька військова
адміністрація”. Для позначення ж п’яти північних і східних областей
України, які протягом усього періоду окупації не входили до РКУ, на наш
погляд, слід вживати термін “військова зона України”. До речі, окрема
проблема - Крим.

Певні питання викликає оформлення посилань. Так, посилання “386”
виглядає наступним чином: “Нестеренко В.А. – Назв. праця. - С.41-44”, хоча
перед цим відсутні відомості, що це за праця. В огляді історіографії згадана
дисертація (с. 7), однак данні про неї відсутні. У зв’язку з цим виникають
питання щодо використання тексту вказаного дисертаційного дослідження
(Нестеренко В.А. Окупаційний режим у військовій зоні України в 1941-1943
рр. (адміністративний, економічний та соціокультурний аспекти) [Текст] /
В.А. Нестеренко: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
історичних наук за спеціальністю 07.00.01: історія України. - К.: Інститут
історії України НАН України, 2005. - 307 с. - Режим доступу: http://
essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/32352/1/Nesterenko%20-
%20dysertatsiya.pdf). Наприклад, якщо порівняти текст рецензованої роботи
з текстом вказаної дисертації (с. 89 роботи і с. 34 дисертації, с. 123-125 і
с. 35-37) , то можна побачити не лише змістовну схожість.

В цілому ж рецензована робота є певним внеском у дослідження
проблематики окупаційного режиму в Україні, й, на наш погляд,
стимулюватиме подальші наукові пошуки.

Кандидат історичних наук, доцент
   кафедри історії та теорії держави і права
   Сумського державного університету                                          Нестеренко В.А.
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ПРИВІТАННЯ ВІД КОЛЕГ

Редколегія, Редакція, автори вітають головного редактора “Сумської
старовини” Звагельського Віктора Борисовича з присудженням йому премії
імені Петра Тронька у номінації “За науково-організаційну та просвітницьку
діяльність в краєзнавстві”.

Премія імені академіка Петра Тронька Національної спілки
краєзнавців України присуджується за вагомий внесок у справу вивчення,
дослідження і популяризації історико-культурних і природних багатств
рідного краю. Лауреатів визначає президія правління НСКУ.

Усім нагородженим присвоюється звання “Лауреат Премії імені
академіка Петра Тронька” з врученням диплома, почесного знака і
грошової премії.

Друзі та колеги від щирого сердця бажають Віктору Борисовичу
міцного здоров’я, наукового натхнення, нових звершень на ниві
організаційної та просвятницької діяльності, наснаги у вирішенні усіх
актуальних питань сьогодення.

ПОВІДОМЛЕННЯ
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* * *

ПАМ’ЯТНА ДОШКА У ЛУБНАХ

У Лубнах на Полтавщині відкрито пам’ятну дошту, присвячену
заснуванню міста, на якій вказані імена дослідників - істориків та археологів,
що впродовж десятиліть вивчали минуле літописного города. Серед них:
Ф. Камінський, В. Ляскоронський, О. Лазаревський, К. Скаржинська,
Г. Стеллецький, К. Бочкарьов, В. Милорадович, Ю. Моргунов, О. Сухобоков,
І.  Горенко, Б. Ванцак, Н. Зеленюк, В. Бугрім, О. Супруненко.

* * *

ВИСТАВКА “З ШЕВЧЕНКОМ У СЕРЦІ…”

З 12 по 31 березня 2013 р. в Історико-меморіальному музеї Михайла
Грушевського (Київ, вул. Паньківська, 9) пройшла виставка “З Шевченком у
серці…” (традиції вшанування Великого Кобзаря впродовж трьох століть).
Ця спільна акція МГО “Ми Українці” й Історико-меморіального музею
Михайла Грушевського  проводилася у зв’язку з підготовкою до 200-річчя
від дня народження Тараса Шевченка.
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Експозиційний задум виставки втілено трьома експозиційними
блоками: шевченкознавчими студіями М.Грушевського кінця ХІХ - початку
ХХ ст.; “Шевченківськими днями” міжвоєнної української еміграції; творчим
доробком народного художника України, лауреата Національної премії України
імені Тараса Шевченка 2013 р. Петра Печорного.

Перший блок представлений оригіналами наукових та публіцистичних
творів М.Грушевського про Великого Кобзаря. У 1895 р. історик започаткував
серію шевченкознавчих праць - “Дрібничка до генеалогії Шевченка”,
“Шевченко і українська минувшина”, “Українське свято”, “Два ювілеї”,
“Свято єднання”, “Шевченкові роковини”, “Шевченкове слово”. Важливим
сюжетом публіцистики історика було висвітлення роботи Об’єднаного
комітету зі спорудження пам’ятника Т.Шевченку у Києві, з яким він активно
співпрацював. До вікового ювілею Кобзаря М.Грушевський присвятив
публіцистичний твір “Шевченкове століття” та документальну публікацію
“Матеріали до історії Кирило-Мефодіївського брацтва. Признання кирило-
мефодіївців”. Перебуваючи в еміграції, історик започаткував видання з
промовистою назвою “Борітеся - Поборете!”.

Другий блок - колекція світлин і копії документів з Національного архіву
Чеської Республіки (фонд “Український музей в Празі”) та Наукового архіву
Болгарської академії наук. Вони були виявлені дослідником міжвоєнної
української еміграції в Європі кандидатом історичних наук, доцентом
Сумського державного університету Власенком Валерієм Миколайовичем.
Колекція фотодокументів, афіш, запрошень, оголошень, програм концертів,
святкових заходів, урочистостей відтворює діяльність українських
емігрантських громадських, наукових, культурно-освітніх організацій в країнах
Європи (Австрія, Бельгія, Болгарія, Німеччина, Польща, Румунія, Франція,
Чехословаччина, Швейцарія, Югославія) й Америки (Аргентина, Бразилія,
Канада, США) з відзначення шевченківських свят. Українські емігранти
щороку святкували так звані “Шевченкові дні” як національне свято. Вони
об’єднували представників усіх політичних напрямів еміграції - ліберально-
демократичного, монархічного, соціалістичного та націоналістичного. Такі
свята були засобом вияву національної ідентичності та самосвідомості
українців, які з різних причин опинилися поза межами Батьківщини.

Третій блок експозиції представлений серією декоративних тарелей за
мотивами творів Т.Шевченка лауреата Національної премії імені Т.Шевченка
у 2013 р. художника Петра Печорного.

Мистецькою складовою виставки став виступ народного артиста
України, лауреата Державної премії імені Т.Шевченка 2006 р., сучасного
кобзаря Василя Нечепи.

На відкритті виставки виступили члени Ради старійшин МГО “Ми
Українці” Лідія Горбунова, доктор історичних наук, професор Ірина Матяш,
історик Валерій Власенко, представники Фонду культури України,
Міністерства закордонних справ, Київської міської ради. Репортажі про
виставку показали телеканали УТР, “Рада”, “24 години”.

В.М. Смєхов
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ДО ДНЯ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ

19 вересня 2014 р., напередодні відзначення Дня партизанської слави
в Україні, у приміщенні Сумської міської бібліотеки ім. Тараса Шевченка за
ініціативи Сумської обласної державної адміністрації відбувся круглий стіл,
присвячений історії партизанського руху на Сумщині у роки Другої світової
війни. Науковці, експерти, громадські діячі спільно з представниками влади
обговорили роль партизанського руху та його значення в історії держави.

Зібрання відкрили доповіді кандидатів історичних наук Олександра
Володимировича Вовка та Галини Іванівни Корогод. О. Вовк у загальних
рисах схарактеризував антирадянський селянський партизанський рух в
Україні, й на Сумщині зокрема, у 20 - на початку 30-х років ХХ ст. Акцент
робився на причинах розгортання, напрямках, а також його локальному та
стихійному характері.

Тему продовжила Г. Корогод. Вона висвітлила основні етапи
радянського партизанського руху у 1941-1944 рр., центром якого стала саме
Сумщина. Доповідач підкреслила багатонаціональний та різносоціальний
склад партизанських загонів, але його основу становило селянство. Вона
наголосила на необхідності об’єктивної оцінки значення партизанського руху
в період радянсько-німецького протистояння, зокрема, важливості
диверсійної й розвідувальної діяльності партизан у підготовці окремих
військових операцій Червоної армії, а також інформаційно-пропагандистської
функції в роботі з місцевим населенням окупованих територій. Однак, якщо
враховувати досвід тієї війни, то слід зазначити й прорахунки керівництва
СРСР в організації партизансько-диверсійної боротьби в тилу ворога, що
призвело до фактичного його провалу на початковому етапі війни й великих
людських втрат.

В обговоренні взяли участь доценти СумДУ В.М. Власенко і
В.А. Нестеренко. Зокрема, останній висвітлив умови й проблеми розгортання
радянського партизанського руху на початку війни й наголосив на тому, що
антирадянський селянський партизанський рух 20-х років і радянський
партизанський рух 40-х років ХХ ст. принципово різні за своїм характером:
перший - це стихійний опір селянства, тоді як радянський, у період його
активного розгортання у 1943-1944 рр., - переважно організований й
підтримуваний державою.

Захід активно висвітлювався місцевими засобами інформації.

В.А. Нестеренко
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ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ДРАГОМАНІВСЬКІ СТУДІЇ”

10 жовтня 2014 р. у Софiї вiдбулася ІХ Міжнародна наукова конференція
“Драгоманівські студії”. Цього року вона була присвячена 200-річчю від дня
народження Тараса Шевченка. Михайло Драгоманов, який очолював
кафедру загальної історії Софійського університету у 1889-1895 рр.,
неодноразово звертався до постаті українського національного генія. Його
перу належить більше 10  наукових студій про життя та творчість поета. У
науковому архіві Болгарської академії наук зберігаються документи, які свідчать
про великий інтерес М. Драгоманова до шевченкіани.

Оргкомітет конференції: член Фундації “Мати-Україна”, заступник
голови Спілки українських організацій в Болгарії  А. Якімова (голова),
викладач відділення україністики факультету слов’янської філології
Софійського університету ім. св. Климента Охридського доктор наук Р.
Камберова, науковий співробітник Інституту етнології та фольклористики з
Етнографічним музеєм БАН П. Христов та співробітник Посольства України
в Республіці Болгарія Д. Кримов.

Організаторами наукового форуму виступили Українська недiльна
школа при Фундацiї “Мати Україна”, Посольство України в Республіці
Болгарія та Софiйський унiверситет ім. Св. Климента Охридського. Серед
почесних гостей конференції - професор, доктор історичних наук, ректор
Софійського університету І. Ілчев та Надзвичайний і Повноважний Посол
України в Республіці Болгарія М. Балтажи. Вони привітали учасників
конференції. Посол України подарував ректору університету сигнальний
екземпляр унікального видання “Кобзаря” Тараса Шевченка українською та
болгарською мовами. До привітань учасникам конференції приєдналися
заступник декана факультету слов'янської філології доцент Б. Пенчев та голова
Спілки українських організацій у Болгарії О. Коцева.

Викладач цього факультету В. Драгулєва, яка у вереснi 2014 р. у Будапешті
зустрiлася з онукою М. Драгоманова Наталією Драгомановою, зачитала від
неї вітальний лист. Голова оргкомітету конференції А. Якiмова зауважила,
що цього року виповнився 130-літній ювілей сина Михайла Драгоманова i
батька Наталії Драгоманової Свiтозара Михайловича. Вона відзначила, що у
фондi академіка БАН Івана Шишманова зберiгається низка документів про
наукові студії Михайла Драгоманова у галузі україністики, літературознавства,
соціології та політології.

На засіданні першої секції обговорювалася тема “М. Драгоманов і
Т. Шевченко”. Були оприлюднені доповіді Л. Терзійської “Шевченко и някои
аспекти на развитието на украинската литература през ХХ век”,
Р. Василєва “Възгледи на М. Арнаудов за влиянието на Тарас  Шевченко
върху българския литературен живот”, Е. Данкова “Проф. Михаил
Драгоманов и
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българо-украинските културни взаимоотношения (Към въпроса за
украинската диаспора в България)”, Д. Томова, Ц. Радулова та Г. Колєва
“Михаил Драгоманов във фондовете на Научния архив на БАН”,
К. Петриченко “Т.Г. Шевченко на сторінках українських еміграційних видань
(за документами ЦДАЗУ)”, В. Власенка “Шевченкіана міжвоєнної
української політичної еміграції в Болгарії”, А. Якімової “Сучасна українська
діаспора Болгарії і Шевченко” та Р. Камберової “Знаят ли българите кой е
Шевченко?”.

Перша підсекція була присвячена проблемі культурологічного підходу
до викладання мови та літератури. С. Жигун виголосила доповідь “Шевченко
у творчості письменників літературної групи “Ланка””, О. Сорока -
“Новите думи от украински произход в българския език”, К.Анева
“Взаимодействие между слово и рисунка в ранното творчество на Тарас
Шевченко”.

На засіданні другої підсекції “Етнографічні рефлексії у ХХІ ст.” йшлося
про фольклористичні розвідки М. Драгоманова у дослідженнях українських
учених (І. Огієнко) та зміни ідентифікації нині проживаючих у Болгарії
болгаро-українців (Т. Матанова).

Під час роботи другої секції “Збереження етнонаціональної
ідентичності українців у Болгарії” А. Якімової поінформувала учасників
форуму про виставку “Шевченко в нашому домі”.

На конференції розглядалися також різноманітні питання українсько-
болгарських та болгарсько-українських відносин у минулому та сьогоденні.

Після закiнчення форуму її організатори, учасники та гостi поклали квiти
до пам'ятника Т. Шевченку у болгарській столиці.

А. Якiмова
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ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Редакція публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди автора.
За точність цитування, наведення прізвиш та ініціалів, дат, посилань
відповідальність несе автор.

Редакція залишає за собою право без погодження з автором редагувати
та скорочувати матеріали, змінювати їх назви, вилучати ілюстрації.

Редакція не веде листування з авторами матеріалів і читачами на
сторінках даного видання.

Передрук опублікованих у журналі «Сумська старовина» матеріалів
заборонено. При їх використанні посилання є обов’язковим.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

До друку приймаються статті, підготовлені відповідно до вимог
постанови президії ВАК України від 15.01.2003 року №7-05/1 (Бюлетень ВАК
України. – 2003. – №1).

Матеріали подаються в електронному вигляді. Текст повинен бути
підготовленим у текстовому редакторі Word у форматі rtf, doc, docx. В кінці
тексту повинен стояти підпис автора.

Відомості про автора подаються окремим файлом українською,
російською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові, науковий
ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, SCOPUS AUTHOR ID. Крім того,
контактна інформація: адреса, телефон, електронна скринька.

До тексту додаються: анотація та ключові слова (5-10 шт.)
українською, російською (кожна 350-500 знаків) та англійською (2500-4000
знаків) мовами. Англомовна анотація має бути інформативною й
відображати у якомога повній мірі тематику та рівень дослідження.
Використання електронних перекладачів забороняється. Ілюстрації
приймаються в електронному варіанті у чорно-білій гамі окремим файлом
із зазначенням місця в тексті, куди їх слід вставити. Обов’язково
зазначається УДК.

Джерела та література подаються у кінці тексту в порядку посилань
або в алфавітному порядку із зазначенням загальної кількості сторінок видання
чи кількості аркушів в архівній справі.  Бібліографічний опис робіт подається
у повній формі (Бюлетень ВАК України. - 2009. - №5 та 2010. - №3).

Наприклад: [5, с. 40], де «5» - номер джерела за списком використаних
джерел і літератури, «40» - сторінка джерела, на яке посилається автор.
Посилання на кілька джерел одночасно оформлюються наступним чином:
[2; 5; 8] або [2, с. 17; 5, с. 50; 8, с. 117]. Посилання на архівні джерела: [12,
арк.115, 148 зв.].

Матеріали, подані до Редакції, проходять незалежне рецензування, за
підсумками якого вони можуть бути рекомендовані до друку, направлені на
доопрацювання або відхилені.

Матеріали, виконані з порушенням цих правил, не розглядаються і не
повертаються авторам.

Сайт журналу: www.starovyna.sumdu.edu.ua
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