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Розділ  1 
ЕТНОЛОГІЯ 

УДК 314.748 
ЄВГЕНІЙ ФЕДОРЕНКО м. Чернігів Jenyafedorenko62@gmail.com  

ДИНАМІКА РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ  
ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 

 
У статті досліджено динаміку рівня зайнятості та професійну спрямованість зайнятості 

представників української етнічної групи, яка перебувала у Чеській Республіці у 2001–2011 роках. 
Дослідження ґрунтується на матеріалах чеського статистичного управління, даних загальних 
переписів населення 2001 та 2011 років, що проводилися у Чеській Республіці, а також працях чесь-
ких науковців. 

Ключові  слова :  еміграція, етнічна група, інтелектуальна міграція, трудова міграція. Еміграція громадян України за кордон на сьогоднішній день є однією з найбільш нага-льних проблем для нашої держави, адже про-тягом періоду існування незалежної України мільйони її громадян виїхали до інших країн. Міграційні потоки з України сягнули таких масштабів, що вітчизняні науковці змушені були констатувати початок нової хвилі еміг-рації українського народу, яка стала вже чет-вертою з останньої чверті ХІХ століття. Четверта хвиля еміграції, яку ще часто називають «заробітчанською», на початково-му етапі носила тимчасовий характер, адже більшість мігрантів виїздила закордон з ме-тою сезонного заробітку та подальшого пове-рнення в Україну. Однак, у подальші роки, внаслідок постійних кризових явищ в еконо-міці країни, а також низького рівня життя в українському суспільстві, все більше мігран-тів виїздило до інших країн на постійне місце проживання. І, якщо тимчасові міграції насе-лення були багато в чому корисними для України, адже мігранти сприяли притоку іно-земної валюти до країни, то незворотні міг-рації завдали величезної шкоди для соціаль-но-демографічного становища держави. 

За умов відсутності фінансування для проведення загальних переписів населення в Україні після 2001 року, а також через відсут-ність чіткої методології обрахування кількос-ті мігрантів на сьогоднішній день точна чисе-льність українців, які перебувають за кордо-ном невідома, не кажучи вже про більш дета-льні відомості про їх соціально-демографічну структуру. Саме тому необхідність визначен-ня кількості українських мігрантів, що пере-бувають за кордоном, а також аналіз соціаль-но-демографічного складу міграційних осере-дків українців у країнах їхнього перебування є актуальним дослідницьким завданням. До того ж, брак необхідних вітчизняних статис-тичних джерел значною мірою компенсується наявністю відповідної інформації в країнах перебування мігрантів, завдяки наявності по-тужних інституцій, що ведуть облік мігрантів. Одне з чільних місць серед країн зі стабі-льно-високим індексом міграційної приваб-ливості для українських заробітчан займає Чеська Республіка (далі ЧР). За даними  Чеського статистичного управління, станом на березень 2017 року в країні перебувало 111 722 громадян України [5]. Згідно цих  
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даних українці є найбільш чисельною групою іноземних громадян, що перебуває у ЧР. Проблема дослідження соціально-економічного потенціалу української мігра-ційної групи у ЧР знайшла відображення у працях багатьох чеських дослідників, які ви-вчали проблеми міграції. Оскільки українці є найбільшою іноземною групою в ЧР, перева-жна більшість чеських досліджень за цією тематикою містить інформацію щодо наших співвітчизників. Так, питання щодо особли-востей перебування українських мігрантів у ЧР висвітлювалися Л. Трліфаєвою, М. Сендер-соном, В. Стрелковським, К. Глуштіковою, Я. Марешевої, Є. Янською, які вивчали причи-ни стрімкого збільшення мігрантів у ЧР в останні роки, проблеми зайнятості мігрантів, їх професійну спрямованість та вплив на со-ціально-економічні процеси в ЧР [3,4,5,6,9]. Головним джерелом інформації з даної тематики є матеріали підсумків переписів населення, що проводилися у ЧР у 2001 та 2011 роках. У підсумкових виданнях перепи-сів наведено узагальнюючі дані соціальних, економічних та демографічних аспектів етні-чних груп населення ЧР.  Однак варто зазначити, що статистичні підсумки переписів населення містять інфор-мацію тільки про осіб, котрі перебувають у ЧР на постійній основі і мають відповідні до-зволи на проживання у республіці. До того ж згадані переписи населення мають відомості про іноземців лише за етнічною приналежні-стю, не враховуючи їхнє громадянство, а то-му не можуть слугувати єдиним джерелом для даного дослідження. До комплексного аналізу української міграційної групи у ЧР важливо також залучити звіти Чеського ста-тистичного управління та статистичні щоріч-ники, які містять інформацію щодо розподілу іноземців, які перебувають у ЧР за їхнім гро-мадянством. З них можна отримати дані сто-совно трудових мігрантів з України, які є від-сутніми у підсумках переписів населення, що дозволить проаналізувати становище мігра-ційної групи у міжпереписні роки. Метою дослідження є комплексний аналіз динаміки рівня зайнятості, а також професійної спрямованості та соціально-економічного потенціалу української етніч-

ної групи, яка перебувала на території ЧР протягом 1994–2011 років. Еміграція українців до Чехії має велику передісторію, адже в період між двома світо-вими війнами на цих землях сформувалася потужна міграційна когорта українців. У по-дальші роки, внаслідок зміни геополітичної ситуації в Центрально-Східній Європі, кіль-кість етнічних українців на території Чехос-ловацької Республіки суттєво скоротилася, однак починаючи з 1990-х років міграційні потоки українців до Чехії відновилися з но-вою силою. Після розпаду Чехословаччини і утворен-ня ЧР в країні були проведені ліберальні еко-номічні реформи, внаслідок чого значно пок-ращився інвестиційний клімат держави, суттє-во збільшився рівень ВВП на душу населення, відбулося стрімке зростання економіки краї-ни. Швидке збільшення темпів промисловості та будівництва призвели до дефіциту кадрів на місцевому ринку праці в цих галузях, а тому уряд ЧР прийняв рішення про лібералізацію міграційного законодавства та відкриття кор-донів для трудових мігрантів. З того часу вака-нсії на чеському ринку праці почали активно заміщувати трудові мігранти з України. Аналізуючи дані про чисельність україн-ських емігрантів у ЧР маємо чітку тенденцію до стрімкого зростання чисельності предста-вників міграційної когорти. Якщо у 1994 році у країні перебувало 14 230 громадян України, то у 1999 році їхня кількість становила вже 65 883 осіб [5]. Доречним є визначення головних мето-дологічних засад щодо аналізу структури на-селення ЧР, які застосовуються в чеській ста-тистиці. При визначенні соціально-еконо-мічних аспектів населення держави поділя-ється на економічно активне та економічно неактивне. До першої категорії осіб відносять робітників, роботодавців, працюючих пенсіо-нерів та осіб, які перебувають у відпустках по догляду за дітьми, а також тимчасово безро-бітних [8, 55]. До другої категорії осіб нале-жать непрацюючі пенсіонери, студенти, учні, а також особи, що мають власні джерела за-робітків [8, 55]. За даними перепису у 2001 році у респуб-ліці перебувало 22 112 етнічних українців  
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[4, с. 56]. За цим показником українська етні-чна група була четвертою за чисельністю у ЧР після етнічних словаків 193 190 поляків  51 968 та німців 39 106 осіб [8, 46–56]. Серед етнічних українців найбільше осіб – 14 806 (або 70%) відносилося до кате-горії економічно активного населення, нато-мість 6 804 осіб (30%) потрапили до категорії економічно неактивних [8, 56]. За чисельніс-тю зайнятих осіб, українська етнічна група у 2001 році також займала 4 місце після пред-ставників словацької (104714 чол.), польсь-кої (27648 чол.), німецької (16479 чол.) етніч-них груп [8, 46–56]. Найбільш чисельною вікової групою се-ред етнічних українців у ЧР були особи пра-цездатного віку (15–64 років). На їх частку припадало 82,2% від загальної кількості етні-чних українців [8, 56]. При цьому середній вік етнічних українців становив 32–41 рік. У гендерному аспекті серед економічно активних українців більшість становили осо-би чоловічої статі 89,2%, тоді як серед жінок 77,3%. Серед економічно-активних осіб відмі-тимо несуттєве переважання жінок (50,1%) над чоловіками (49,9%) [8, с. 55]. Найбільша частка економічно активних етнічних українців у ЧР відносилася до кате-горії найманих робітників та роботодавців (73,8%). На другому місці розташувалися тимчасово безробітні (6,3%), далі йшли осо-би, що перебували у відпустці по догляду за дитиною (виключно жіночої статі) – 1,9% осіб. Найменшою була частка працюючих пе-нсіонерів – лише 0,6%. Окрім цього, перепис населення містить інформацію щодо 502 ет-нічних українців, які не зазначили, до якої категорії відносяться (їхня частка становила 2,8% від загальної кількості зайнятих україн-ців) [8, 56]. Що стосується професійної спрямованос-ті економічно активних етнічних українців, варто відмітити той факт, що найбільшу кіль-кість серед них становили  робітники (63,2% від загальної кількості працюючих етнічних українців), після них – приватні підприємці (22%) та роботодавці (3%). Найменшу кіль-кість працюючих українців складали члени трудових виробничих кооперативів 0,2% та домашні робітники 0,4% [8, 136]. 

Серед економічно неактивних етнічних українців у ЧР у 2001 році найбільшу кіль-кість становили непрацюючі пенсіонери (42,6%), за ними розташувалися учні та сту-денти (31%), а також інші особи, які з різних причин були незайнятими (18,6%) [3, 56]. Найменш чисельною була група осіб, які ма-ли власні джерела заробітку (0,1%) [8, 56]. Переважна більшість етнічних українців, які проживали у ЧР на постійній основі, а та-кож трудових мігрантів, які тимчасово пере-бували у країні були задіяні у таких економі-чних галузях: будівництві, промисловості, сільському господарстві та в сфері послуг, де майже не становили конкуренції місцевим жителям, адже вакансії у вказаних секторах економіки не користувалися попитом на рин-ку праці серед місцевих жителів [6]. Протягом наступних років, чисельність українців у ЧР продовжувала інтенсивно зрос-тати. Якщо у 2002 році частка працюючих у республіці українців становила 19 958 осіб, то станом на 2008 рік їхня кількість збільшилася до 81 072 осіб [3]. Саме з 2008 року українська когорта стала найбільшою групою іноземних громадян, представлених на ринку праці ЧР, так як кількість українських громадян, зареє-строваних у чеському бюро праці становила 26% від загальної кількості іноземців, що пе-ребували на той час у республіці [2, 36]. Всьо-го, на обліку в чеському бюро праці перебува-ло 72 162 громадян України та ще 21 854 на-ших співвітчизників мали торгівельні ліцен-зії, які надавали право займатися підприємни-цькою діяльністю на території ЧР [3, 48]. В працях чеських дослідників зазначаєть-ся, що станом на 2008 рік 56% українців були задіяні у будівництві, 20% – у виробничій промисловості, 5% – у сферах нерухомості та оренди, по 4% – у торгівлі та сільському гос-подарстві [6]. Починаючи із 2009 року частка працюю-чих українців у ЧР значно скоротилася, що пов’язано, перш за все, зі Світовою економіч-ною кризою, що почалася у 2008 році. Влада ЧР ввела обмеження на отримання робочих віз для громадян України, що призвело до скорочення до країни кількості новоприбу-лих мігрантів, а також до скорочення кілько-сті працюючих українців, які на той момент 
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вже перебували у ЧР [9]. Станом на кінець 2011 року кількість офіційно працевлаштованих громадян України у ЧР становила 35 202 осіб [4]. Однак, у цьому ж році згідно статистич-них даних у республіці перебувало 118 932 українських громадян [5]. Розбіжності у да-них можуть свідчити про те, що велика кіль-кість українців втратила офіційне працевла-штування і змушена були шукати варіанти працевлаштування на неофіційній основі. Як вже зазначалося, 2011 року у ЧР від-бувся черговий перепис населення, за підсум-ками якого в країні нараховувалося 105 614 етнічних українців [7]. Однак дані стосовно зайнятості української етнічної групи, є лише щодо 53 253 осіб. За даними перепису більшість етнічних українців (47 233 осіб) перебувала у працез-датному віці (від 15 – до 64 років). З них 36 403 осіб або 76,6 % відносилися до катего-рії економічно активних, а 11 127 (11,5%) по-трапили до категорії економічно неактивних осіб. Стосовно 5 723 осіб (11,9%) інформація відсутня [7]. Гендерна характеристика економічно активної частки української етнічної групи була такою: за переписом 2011 року у ЧР на-раховувалося 26 786 чоловіків і 26 467 жінок. При цьому кількість економічно активних чоловіків зайнятого віку трохи переважала кількість жінок – 79,5% та 73,7% відповідно [7]. Вікова структура українських мігрантів пояснює високу мобільність української міг-раційної когорти. Найбільш чисельну групу мігрантів у 2011 році становили особи, які перебували у віці від 20 – до 59 років (44184 осіб, або майже 83%) [7]. Найбільшу кількість економічно актив-них українців станом на 2011 рік зайняті осо-би (32 778). З них число співробітників, робо-тодавців, найманих робітників та помічників становило 31 244 осіб, працюючих пенсіоне-рів нараховувалося 273 особи, а також 894 жінок перебували у відпустках по догля-ду за дітьми. До групи безробітних відноси-лося 3625 осіб. З них 1114 українців шукали першу роботу, а 2511 були безробітними, які повторно втратили місце роботи [7]. Серед економічно неактивних українсь-ких мігрантів найбільшу кількість становили 

учні та студенти – 4 524 осіб, що дорівнювало 40,6% від загальної кількості даної категорії зайнятих. Якщо застосувати принцип віково-го розподілу даної групи, то виявляється, що учнів (а саме особи до 14 років) було 2441 осіб, а кількість студентів (особи у віці від  15 – до 29 р.) дорівнювала 2034. [7]. Порівню-ючи ці показники із даними 2001 року, коли кількість осіб, що відносилися до групи учнів та студентів становила 2116 осіб (1421 учнів та 694 студенти) слід відмітити незначне зростання тенденції на здобуття освіти у ЧР серед українських абітурієнтів. З інших кате-горій економічно неактивних осіб варто виді-лити осіб, які вели домашнє господарство та дітей дошкільного віку (майже 50% від зага-льної кількості представників даної катего-рії) – 3 458 осіб. Трохи меншою була кількість осіб, які мали власні джерела існування –  1 595 осіб, а також непрацюючих пенсіонерів 1550 осіб [7].  За статусом зайнятості перепис населен-ня 2011 року розподіляв осіб за наступними категоріями: персонал, роботодавці, особи, що працюють за власний рахунок, члени ви-робничих кооперативів, домашні робітники. Найчисельнішою з цих категорій були найма-ні робітники 17263 осіб (47,4%), далі йшли особи, які працювали на власний рахунок (приватні підприємці) 9 134 осіб. (31,9%), ро-ботодавці 1521 (5,1%), домашні робітники 246 (1,9%) члени виробничих кооперативів 571 (1,6%). Відсутньою є інформація по 4043 осіб [7; 2, 236].  Варто зазначити, що пріоритети на ринку праці для українців залишилися незмінни-ми  – найбільше українців у 2011 році було зайнято у будівництві, сільському господарс-тві та сфері послуг [2, 236]. Проаналізувавши дані переписів населен-ня, що проводилися у ЧР можна відмітити той факт, що протягом 2001–2011 років про-фесійна структура української етнічної групи зазнала змін, а саме: зменшилася кількість найманих робітників, натомість збільшилася чисельність приватних підприємців та робо-тодавців. Окрім цього, необхідно зробити на-голос на зростанні чисельності учнів та сту-дентів, які здобували освіту у ЧР у 2011 році, у порівнянні з 2001 роком. 
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Таким чином, зміни у професійній струк-турі української етнічної групи та суттєве збільшення кількості здобувачів вищої осві-ти, які перебували у ЧР протягом 2001-2011 років вказують на поступову трансформацію української еміграції з трудової на інтелекту-альну. Зазначена тенденція має негативний вплив на соціально-економічну та демографі-чну структуру населення України, адже що-року наша країна втрачає висококваліфікова-ні кадри, що значно послаблює її науково-технічний та економічний потенціал. 
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THE DYNAMICS OF EMPLOYMENT RATE,  
SOCIAL AND POTENTIAL OF UKRAINIANS IN THE CZECH REPUBLIC 

 

This article analyzes some changes in the dynamics of the level of employment and professional orienta-
tion of the Ukrainian ethnic group in the Czech Republic in 2001–2011. The study is based on materials from 
the Czech Statistical Office based on census data from 2001 and 2011, as well as on other articles of Czech 
scientists. 
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ДИНАМИКА УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА УКРАИНЦЕВ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

В статье исследуется динамика изменений уровня занятости, профессиональной направлен-
ности украинской этнической группы, которая находилась на территории Чешской Республики в 
2001–2011 годах. Исследование основывается на материалах Чешского статистического управле-
ния, данных переписей населения 2001 и 2011 годов и научных трудах чешских ученых. 

Ключевые  слова :  эмиграция, этническая группа, интеллектуальная миграция, трудовая 
миграция. Стаття надійшла до редколегії 12.11.2017 
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Розділ  2 
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

Пропонована стаття є логічним продов-женням дослідження проблеми кадрової ро-боти професійних спілок у середині 50-х – середині 60-х рр. ХХ століття. У першій статті, що вже готується до друку, в політичному аспекті нами розглянуто ряд питань добору, виховання та розстановки тієї частини кад-рів, що працювала в спілках на професійній засадах. Це була категорія так званих «звільнених» працівників. Однак з огляду на характер панівної системи  їх діяльність була б абсолютно марною, якби в кадровій роботі громадської організації не існувало іншої, не менш важливої частини, що в профспілково-му будівництві радянських часів отримала назву «активу». Це була чисельна армія низо-вих профспілкових працівників, які не пере-бували в штаті громадської організації, але відігравали не  менш важливу, сполучну роль між багатомільйонними масами її членів та штатними працівниками цієї масової органі-зації. Останні через профспілковий актив до-водили партійну ідею до рядових членів профспілки, організовували її втілення в життя, врешті-решт, відволікали їх від нага-льних проблем, спрямовуючи в необхідне для влади русло. Отже, актив цієї масової громад-

ської організації являв собою останню ланку «привідного паса», яким загалом виступали для владної  партії професійні спілки.  З огляду на зазначене, дослідження анон-сованої проблеми значною мірою актуалізу-ється сучасним станом профспілкового руху в Україні. Ослаблений причинами внутрішньо-го та зовнішнього характеру, він фактично не має зараз ані достатньої кількості активістів, ані хоча б більш-менш розгалуженої та нала-годженої системи їх підготовки. Ці обставини в час дуже болючих, хоч і вкрай необхідних реформ, позбавляють українську спільноту можливості здійснювати цивілізований тиск на владні структури як з метою послаблення негативних наслідків дій влади, так і з метою прийняття нею значно виваженіших  законів та постанов уряду.  Втім, незважаючи на актуальність та нау-кову привабливість, пропонована тема науко-вого пошуку ще не стала предметом аналізу широкого наукового загалу. З огляду на аналіз наявної наукової літератури, вагоміших успі-хів у її розкритті досягли не історики, а політо-логи. Йдеться передусім про монографію В. Ф. Цвиха, в якій досліджуються методологіч-ні проблеми профспілкового руху [26], та дослі-

УДК 94 (477)«195/196»:331.105.44 
ВІКТОР ДОКАШЕНКО м. Бахмут v.m.dokashenko@ukr.net  

ПРОФСПІЛКОВИЙ АКТИВ 
У ПОЛІТИЧНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ «ВІДЛИГИ»  

У статті досліджуються політичні аспекти розвитку громадських засад у професійних спіл-
ках. Автором виділено два етапи їх піднесення: 1956–1961 рр. та 1961–1964 рр. Доводиться, що 
ініціювання зростання чисельності профспілкового активу обумовлювалося внутрішньополітич-
ними  потребами партії влади. На першому етапі – необхідністю боротьби з культом особи, як 
засобом її утвердження. На другому етапі цей процес подавався  як ознака комуністичного суспіль-
ства, що виступало формою  збереження політичної системи. Зазначається, що розвій активнос-
ті мав і зворотну, спрямовану проти влади дію. 

Ключові  слова :  «відлига», владні інтереси, громадські засади, політична інтерпретація, 
профспілковий актив. 
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дження О. М. Тупиці, де профспілки розгляда-ються в політичній системі сучасної України [24].У вужчому значенні наявні статті з органі-заційної роботи професійних спілок, підготов-лені автором цього доробку [2]. У контексті останніх, вочевидь, не можна оминути увагою й праці дослідників радянсь-кої доби, предметом дослідження яких був безпосередній розвиток громадських засад у профспілках [16]. Не дискутуючи  з їх автора-ми за основними теоретичними положення-ми проблеми, зазначимо, що гарно виписані з позиції радянської історіографії та з небез-підставною претензією на обґрунтування її методологічних засад,  для нас вони, переду-сім, мали концептуальне значення. Контраве-рсійність поглядів їх авторів до сучасного розуміння історичного процесу суттєво допо-могла  нам  визначити найслабші місця в тео-рії питання та детальніше зосередитися на вирішенні поставлених завдань. З позиції до-слідника історії вони сприяють глибшому зрозумінні сутності тих чи інших документів того часу, а також зрозуміти причини їх ви-никнення та походження. Їх важливість без-перечна, хоча вони й не здатні щонайменшим чином доповнити історіографію проблеми у загальновизнаному її значенні. Таким чином, недостатність наукової ро-зробки проблеми, на загальному тлі практич-ної привабливості, дають достатньо підстав для її подальшого дослідження. Завданням цієї статті є виокремлення з метою подаль-шого аналізу політичної складової в діяльно-сті профспілкового активу та з’ясування його значення для влади в досліджувану епоху. Відповідно до мети поставлено такі завдан-ня: по-перше, визначити причини методоло-гічної привабливості профспілкового активу для влади на стадії зовнішньо показової бо-ротьби з культом особи та в час  проголоше-ного нею курсу на побудову комуністичного суспільства; по-друге, визначити та обґрун-тувати етапи розвитку громадських засад у професійних спілках, ініційованих партією влади; по-третє, довести, що чисельне зрос-тання профспілкового активу за певних об-ставин могло виходити за межі провладного курсу та спрямувати своє вістря проти діючої влади; по-четверте, знайти докази та мотиви штучного форсування КПРС громадських за-

сад у професійних спілках та вийти на висно-вок про передчасність, визначеного партією курсу. Враховуючи, що і партія, і наймасовіша організація були складовими тогочасної по-літичної системи, які суттєво впливали на владні позиції, а сам хід дослідження здійс-нюється у межах аналізу чинників, що забез-печували їх зміцнення, проблема розглядати-меться за допомогою форм і методів, харак-терних для політичної історії. Спочатку спробуємо «вписати» окреслену вище проблему в контекст методології «відлиги». Остання вибудовувалася на зовні-шньо показовому запереченні культу особи та такому ж за своєю сутністю протиставлен-ні йому значущості трудящих мас. З цього теоретичного посилу випливає, що вага окре-мої особи в процесі суспільного розвитку  в епоху «відлиги» повинна була зменшуватися, що, у свою чергу, автоматично призводило до зростання вагомості трудящих мас. Саме во-ни мали перетворися на рушійну силу суспі-льного поступу.  У зв’язку з цим, автоматично зростала вага партійної та громадської орга-нізацій, які їх організовували. Такими у ра-дянській політичній системі виступали КПРС і професійні спілки. Крім того, останні визна-вали політичне керівництво з боку партії влади, що наперед обумовлювало політичну заданість у роботі їх кадрів, як з числа штат-них працівників, так і з боку тих, хто викону-вав цю роботу на громадських засадах. Профспілковий актив, передусім своєю чисельністю та різноманітністю виконуваних функцій, якраз і повинен був засвідчити  значущість трудящих мас. Що ж вкладалося теоретиками того часу в дефініцію профспіл-кового активу? Автори посібників з проф-спілкового будівництва вважали, що це  «найбільш ініціативні члени профспілки, які систематично виконують на добровільних засадах, за рахунок свого вільного часу,  громадські (профспілкові) доручення» [20, с. 174]. Оскільки актив спілок знаходився на найнижчих щаблях профспілкової ієрархії і був, практично, невід’ємною складовою  частиною багатомільйонних мас, які зміна парадигми «відлиги» піднесла до висот ру-шійної сили суспільного розвитку, вагомість цієї категорії спілчан для тих, хто стояв біля владного керма різко зростала. 

ВІКТОР ДОКАШЕНКО Профспілковий актив у політичній інтерпретації «відлиги» 
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З цієї причини керівництво громадської організації вищого рангу намагалося забезпе-чити максимальне не лише утримання, а й розширити число  посад саме за активістами. На нашу думку, справа тут полягала не в еко-номії коштів. Точніше, не лише в ній. На чіль-не місце висувалося питання політичне. І партії, і державі важливо було показати всьо-му світу як тисячі профспілкових активістів у СРСР підтримують висунуті партією ідеї. Причому, з огляду на вищенаведене визна-чення «активу», робили вони це систематич-но, на добровільних засадах і за рахунок влас-ного вільного часу. Від себе додамо, що ще й абсолютно безкоштовно. Яка ще політична система могла похвалитися подібним? Пи-тання скоріше риторичне. Звідси випливали й «переваги» соціалізму, й «осанна» партії влади та й самій владі, яку так активно «підтримують» маси. Нав’язуючи ідею профспілкового активу не лише власному суспільству, а й усьому сві-ту, демонструвалася життєздатність політич-ної системи соціалізму та наявність внутріш-ніх резервів для розвитку. Остання обставина була важлива ще й тим, що загалом вона від-повідала первісним засадам формування цієї масової організації. Адже, за статутами епохи «відлиги», професійні спілки визначалися як масова, громадська, непартійна організація. Саме принцип масовості розбудови давав під-стави для залучення до виконання статутних повноважень найбільш активної частини членів цієї організації. На важливості зазначеного постійно на-голошували профспілкові лідери найвищого рангу. «Найголовнішою опорою профспілко-вих організацій служить профспілковий ак-тив, який на началах добровільності бере участь у громадському та профспілковому житті, – зазначав на ХІ з’їзді  профспілок СРСР (1954 р.) Голова ВЦРПСМ. М. Шверник [28]. Через 4 роки вже інший очільник ВЦРПС з трибуни ІХ Пленуму ВЦРПС заявляв: «Треба постійно покращувати роботу з активом,  більше інструктувати його, вчити на прак-тичному досвіді, виховувати в дусі неприми-римості до недоліків і вищої відповідальності за доручену справу» [9]. Цитування профспіл-кових лідерів вищого рангу дає нам достат-ньо підстав, щоб участь широкого кола спіл-

чан у розбудові та функціонуванні своєї орга-нізації того часу розглядати як  засадничу умову її поступального розвитку. Формула така: чим більше число членів профспілки включиться до громадської діяльності, тим ефективнішою буде діяльність самої органі-зації. Зовсім інша справа, що політичній силі, яка взяла на себе сміливість виступати її кер-маничем, було вигідним використання цих первісних засад у власних політичних інте-ресах, про що вже згадувалося вище. За нашим переконанням, саме це, у першу чергу, змушувало партію влади, іноді навіть ігноруючи глухий спротив бюрократичного апарату профспілок, утримувати в їхній орга-нізаційній структурі необхідний рівень гро-мадських засад. Є підстави стверджувати, що весь історичний етап «відлиги» створював для партії серйозну внутрішню мотивацію для перманентного підвищення ролі громад-ських засад у профспілковому русі. У зв’язку з цим видається можливим виділити два етапи їхнього розвитку. Перший хронологічно охоп-лює період від ХХ з’їзду КПРС і до 1961 р. Вну-трішні мотиви партії для  ініціювання подаль-шого розвитку громадських засад тут обумов-лювалися необхідністю боротьби з культом особи Й. В. Сталіна. Залучення до його засу-дження широкого профспілкового загалу означало для неї підтримку з боку широких верств трудящих проголошеного політичного курсу. Водночас, це сприяло утвердженню та зміцненню нової влади, що додатково дозво-ляє розглядати проблему громадських засад професійних спілок у політичній площині.  Другий етап  охоплює період з 1961 р. по 1964 р.: від прийняття  Нової програми КПРС і до краху «відлиги» як етапу тоталітарних відносин у СРСР. Внутрішні партійні мотиви до розвитку громадських засад у профспілках тут теж криються в необхідності отримання підтримки з боку трудящих, але на цей раз уже в площині підтвердження правильності обраного владною партією поступу суспільно-го розвитку. Схарактеризуємо обидва етапи на основі необхідного дослідницького матеріалу.  Аналіз першого доцільно почати з найни-жчої ланки цієї громадської організації. До неї слід віднести, передусім, профорганізато-рів і профгрупоргів. Перші обиралися за умо-ви, якщо в первинній профорганізації було 



15 №  2  (44) ,  листопад  2017 

менше 25 осіб. У тих же первинках, де кіль-кість членів профспілки перевищувала 25 – обиралися фабрично-заводські, місцеві комі-тети (ФЗМК). Такі профспілкові організації мали власну структуру і поділялися на цехо-ві, а ті в свою чергу на профспілкові групи, які очолювали профгрупорги. Отже, і профг-рупорги і профорганізатори являли собою найнижчу організаційну  структуру радянсь-ких тред-юніонів. Це відіграє принципову роль у нашому дослідженні, позаяк профспіл-кова статистика того часу часто не вирізняла їх та подавала, як правило, разом.  Намагаючись максимально дотримува-тись принципу наукової добросовісності, спробуємо встановити пропорцію зазначеної категорії активістів. Певною мірою цьому сприяють архівні матеріали. Вони не повніс-тю, а лише  вибірково дають можливість з’я-сувати, що на кінець періоду, що  нами дослі-джується, за чисельністю переважали профг-рупорги. Наприклад, у 1964 р. у Донецькій промисловій обласній раді профспілок нара-ховувалося 1 303 профорганізатори, у той час як профгрупоргів – 43 784 осіб [11, арк. 24]. Отже, профорганізатори не могли виступати основною низовою ланкою професійних спі-лок. Ними, безсумнівно, були керівники проф-спілкових груп. Знову ж таки, на кінець дослі-джуваного періоду по Українській РСР чисель-ність профгрупоргів перевищила 260 тисяч, тоді як у 1961 р. їх налічувалося 160 тис., а в 1956 р. – трохи більше 30 тисяч [22, арк. 39]. Позитивна динаміка зростання чисельності керівників низової ланки профспілок підтвер-джує нашу попередню гіпотезу щодо наявнос-ті значного політичного потенціалу, який міс-тила ця категорія спілчан. А тому з процесу зростання  профгрупоргів за 8 років на 88,5% не лише не можна виключати політичної  складової, а навпаки, слід розглядати його як могутній політичний чинник. При цьому принагідно зазначимо, що ке-рівники профспілкових груп було далеко не єдиними у довгому переліку активістів цієї громадської організації. Значний резерв для його збільшення, на нашу думку, знаходився в профспілкових комісіях ФЗМК. У 1957 р. Президія ВЦРПС упорядкувала процес їх ство-рення, прийнявши 10 листопада постанову Президії «Про комісії фабричних заводських, 

місцевих (цехових) комітетів профспілок». Формально профспілкові комітети отримали право на самостійне регулювання кількості комісій та їх чисельність. Однак при цьому вищий профспілковий орган  рекомендував створювати постійні комісії з основних пи-тань їх діяльності, а саме: виробничо-масової роботи і заробітної плати, охороні праці, жит-лово-побутової, та замість рад із соціального страхування організовувати комісію з соціа-льного страхування [10, с. 1–2].  Вочевидь немає щонайменшої необхідно-сті наголошувати на тому, що в умовах суво-рої дії одного з найважливіших організацій-них принципів радянських профспілок, прин-ципу підпорядкованості нижчих органів ви-щим, якому вони неухильно весь час слідува-ли, кожна «рекомендація» останніх автомати-чно перетворювалася в неухильну обов’язко-вість. І якщо до виходу цієї постанови в де-яких первинках з певних причин та обставин могли ще якось манкірувати їх створенням, то після прийняття зазначеної постанови та-ка можливість різко зменшилася.  На жаль, профспілкова статистика у розрі-зі постійних груп ФЗМК не велася. Тому кіль-кість активу цієї ланки профспілковими функ-ціонерами часто надавалася досить умовно. Спробуємо дізнатися чисельність цієї катего-рії активістів хоча б опосередковано. Вважає-мо, що навіть у такий спосіб отриманий  результат здатен суттєво вплинути на визна-чення важливого чинника зміцнення громад-ських засад у профспілковому русі. Так, на  перше півріччя 1958 р. в УРСР налічувалося 84 381 ФЗМК (без профкомів навчальних за-кладів) [21, арк. 1]. Чисельність постійних груп у залежності від величини комітету профспі-лок коливалася зазвичай від 5 до 10 осіб.  Звичайно, що на великих промислових підпри-ємствах вони були значно чисельнішими.  Наприклад, на Харківському тракторному заводі в комісії з виробничо-масової роботи працював 21 член профспілки [12, арк. 16]. Якщо навіть за основу взяти якусь уявну се-редню величину, скажімо 7 осіб, то загалом по республіці кількість членів постійно дію-чих комісій комітетів профспілок сягала по-над 2 млн. 300 тис. Разом із профгрупоргами станом на 1961 р. число активістів сягне 2 млн. 460 тис. осіб. Якщо ж до них додати 
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активістів ФЗМК, позаштатних інструкторів та інший актив, є всі підстави вважати, що загальна чисельність профспілкового активу наближалася до 3 млн. осіб. Ця отримана опо-середкованим шляхом цифра дає підстави для висновку про те, що постійні комісії ФЗМК у кількісному відношенні були чи не головним чинником забезпечення і розвитку громадських засад. В аспекті поставленої проблеми ми не бачимо необхідності в здійсненні аналізу ро-боти профспілкових та й партійних комітетів з підвищення дієвості цієї когорти профспіл-кового активу. Відзначимо лише, що питання підвищення їх кваліфікації не сходило з по-рядку денного ні одних, ні інших. Хоча при цьому варто зазначити, що сам процес їх створення був досить суперечливим. Це ж саме можна сказати й про інститут позаштат-них інструкторів обласних рад професійних спілок, який почав впроваджуватися з 1958 р. Так, у інформації, спрямованій Вінницькою обласною радою профспілок до Укрпрофра-ди, зазначалося, що станом на січень 1958 р. з усіх відділів цього територіального міжспіл-кового органу профспілок позаштатні інспек-тори працюють лише в технічній інспекції та й то у їх доборі допомагали райвиконкоми. Значно кращим стан справ був у Дніпропет-ровській області, де при обласній раді працю-вало 205 позаштатних інструкторів. Понад 400 інструкторів тут було затверджено в об-комах профспілки [1, арк. 1; 2]. Втім, навряд чи варто з довірою ставити-ся до подібної інформації, адже гарно складена довідка про роботу ще не означає її наявності як такої. Час від часу ця думка проривалася назовні й ставала надбанням широкого загалу. Іноді це звучало навіть з вуст можновладців досить високого рангу, про що свідчать архівні документи. Зокрема, досить точно схарактери-зував цей стан перший секретар Сталінського обкому Компартії України В. І. Дегтярьов, ви-ступаючи на Пленумі облпрофради у серпні 1959 р.:«В області понад 25 тис. громадських інспекторів. Але вся біда в тому, що за винят-ком невеликої кількості, ця велика армія не працює і на багатьох підприємствах існує фор-мально», – наголошував він [19, арк. 17]. Активістами наступного щабля, який  дозволяв здійснювати розширення громадсь-

ких засад, був рівень районних та міських рад профспілок. Ідея їх генерування витала в пар-тійних та профспілкових коридорах почина-ючи приблизно з 1958 р. Так, на VІ пленумі Укрпрофради у січні 1958 р., з урахуванням рівня її повноважень, розглядалося декілька варіантів утворення районних рад профспі-лок. Перший – це ліквідація середніх ланок галузевих спілок і створення замість них  районних рад. Розрахунки витрат були зроб-лені на основі Волинської області, де терито-ріально було 26 районів, значить тут треба було сформувати 26 райрад профспілок. Штат планувався мінімальний – голова з окла-дом у 1000 і бухгалтер з окладом 600 рублів. Отже, в одному районі річний фонд заробітної плати мав складати 1600 рублів, а в 26 райо-нах – 41 600 рублів відповідно. До цього штату  додавалося 4 одиниці технічного персоналу, що  разом з деякими додатковими витратами збільшувало фонд заробітної плати до 45 300 рублів. Цей варіант передбачав передачу рай-радам фінансової функції. Другий варіант, без передачі фінансів, був дешевшим майже напо-ловину. Його річний кошторис тут складав 21 800 рублів  [18, арк. 65–69]. Врешті-решт, у квітні 1958 р. у процес дискусії втрутився ЦК. На засіданні Секретарі-ату ЦК Компартії України було розглянуто «Пропозиції про створення міських і район-них рад професійних спілок». Доповідну запи-ску подала до ЦК спеціальна комісія. За рішен-ням секретаріату її було розіслано по облас-них комітетах партії. У такий спосіб ЦК нама-гався отримати аргументовані пропозиції що-до доцільності створення таких органів [17, арк. 25]. Як експеримент їх було започаткова-но на громадських засадах у ряді районів декі-лькох областей. Інформації про діяльність но-востворених органів, що стікалися до Укрпро-фради, однозначної відповіді щодо доцільнос-ті формування цієї гілки профспілкової влади так і не надали.. Львівська облпрофрада, яка сформувала в 7 районах організаційні бюро районних рад, вбачаючи в них, наприклад, орган, який дозволяв оперативно інформува-ти профспілкову громадськість районів про рішення ВЦРПС та Укрпрофради, що, погодь-мося, не дуже переконує в гострій необхідно-сті їх формування. Досить голослівно звучало в інформації до Укрпрофради також і твер-
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дження про те, що ці органи «здатні підігна-ти всю профспілкову роботу». Київська облпрофрада до цього питання підійшла значно ґрунтовніше. Перед таким рішучим кроком вона заручилася схваленням самої ідеї на рівні Київського обкому партії та попередньо розробила Положення «Про ра-йонні ради професійних спілок». Обласні очі-льники громадської організації переконува-ли парткерівництво регіону в тому, що ці ор-гани середньої ланки сприятимуть проведен-ню міжсоюзних заходів, що вони  зможуть з’єднати воєдино розрізнені та дрібні проф-спілкові організації районів. У їхньому обґру-нтуванні  за основу було взято діяльність Бо-гуславської районної ради, яка об’єднала по-над тисячу первинних профорганізацій, а за-гальна кількість членів спілок сягала півтори тисячі осіб. Усі новостворені органи тут теж діяли на безоплатній основі. До їх складу увійшли голови і члени райкомів місцевих комітетів профспілок. У зазначеному ми вбачаємо досить напо-легливі та, навіть, послідовні спроби громад-ської організації створити нові структури се-редньої ланки на рівні районів та міст. Між тим, не будемо забувати, що згідно Статуту профспілок, ці ланки вже функціонували, правда на галузевому рівні. Це – міські і ра-йонні комітети, які, однак, не були підрозді-лами, обов’язковими для створення. Рішення про їх формування приймалося центральни-ми комітетами галузевих спілок «з урахуван-ням конкретних умов діяльності тієї чи іншої профспілки, кількості первинних профспіл-кових організацій уній та числа членів проф-спілки» [13, c. 102].  За цих обставин може скластися оманли-ве враження про випадковість, обумовлену неякісною підготовкою питання, або, навіть, про абсолютну абсурдність такої організацій-ної творчості. Дійсно, який сенс до вже існую-чих комітетів, а в разі їх відсутності маючи можливість їх створити, ініціювати створення нових,з тими ж функціями, але під назвою мі-ських та районних рад профспілок? Між тим, у спробах реалізації цієї ідеї відсутня щонайме-нша випадковість, тим більше абсурдність. Суть проблеми полягає в тому, що радянські профспілки вибудовувались на принципі по-єднання галузевих і територіальних підходів. 

Використання галузевого принципу дозволя-ло профспілкам певною мірою послабити до себе увагу з боку партійних органів. Тим біль-ше, що у їх системі дещо осторонь стояли ба-сейнові, дорожні та територіальні комітети, сфера діяльності яких визначалася не адмініс-тративно-територіальними кордонами, а те-риторією управління залізниці, морського чи річкового басейну. До них також слід віднести профспілкові комітети таких галузей як авіа-ція, транспортне будівництво, геологічна роз-відка, вугледобування [14, c. 102].  Така виробнича роз’єднаність хоча б част-ково, але все ж таки зменшувала партійне втручання у внутрішні справи спілок. Очевид-но, остерігаючись послаблення свого впливу на масову організацію, у цій ланці до статут-ного процесу було запущено механізм посту-пового зменшення компетенцій територіаль-них комітетів і, навпаки, їх зростання в міжс-пілкових територіальних органах, про що нам вже доводилося писати [3]. Можливо також, що свій внесок у справу створення нових ор-ганів зробила й бюрократична машина, яка в колишньому Радянському Союзі була вкрай громіздкою та неповороткою. І партійна бю-рократія стояла тут на чільному місці. Не ви-ключено, що наявність галузевих профспілок просто утруднювала партійний вплив та, від-повідно, зменшувала можливості контролю. Тому, за профспілковими статутами епохи «відлиги» чітко простежується тенденція зву-ження повноважень галузевих комітетів.  Власне, нічого іншого від політичної  системи тоталітарного типу не варто було й очікувати. Не могла ж вона, створивши най-чисельнішу громадську організацію та наді-ливши її безпрецедентними як для організа-ції громадського типу правами, залишити її поза межами свого впливу та контролю. Тому наявність у профспілковій структурі обласних рад професійних спілок, які носили міжгалузе-вий характер, дозволяло партійним структу-рам на рівні області ретельно контролювати діяльність кожного окремо взятого обласного підрозділу громадської організації. Без будь-яких застережень це могли робити і робили обласні комітети КПРС, наприклад, заслухову-ючи профспілкових очільників на засіданнях своїх бюро чи секретаріату з найрізноманітні-ших питань. До речі, у випадку необхідності, 
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широкі повноваження профспілок дозволяли перекласти на них відповідальність за провал у роботі в тому чи іншому аспекті. Тому реалізація ідеї створення профспіл-кових структур середньої ланки на рівні міс-та – району була вигідною, в першу чергу, партійним структурам обласного рівня, адже вона автоматично завершувала формування повного прямого структурного контролю над профспілковими організаціями з боку партії влади. За цих обставин усі їх структурні під-розділи отримували свого партійного настав-ника. На рівні ФЗМК – це був партійний комі-тет підприємства,на рівні району – районний комітет партії, на рівні міста – міський пар-тійний комітет, на рівні області – обласний комітет, на республіканському рівні Укрпро-фрадою опікувався б Центральний Комітет Компартії України. Отже, думається, що та-кий розвиток подій повністю влаштовував би партію влади. І все ж таки за всієї привабливості цієї ідеї для владно-партійних структур, її прак-тична реалізація наштовхувалася на непобо-рні перешкоди. Наприклад, не могло не на-сторожувати завершення формування по-двійної бюрократичної системи, яка непоси-льним тягарем лягла б на бюджет країни. Звичайно, мали місце перепони й іншого пла-ну. Не останню  роль серед них відігравала необхідність за будь-яких обставин збере-ження галузевих профспілок. Їх розформу-вання викликало б негативний резонанс у світовому профспілковому середовищі, в яко-му СРСР намагався відігравати мало не чіль-ну роль. І робив це не без підстав, адже в усьому світі професійні спілки вибудовува-лись виключно за галузевою ознакою. Це за-безпечувало їм максимальну незалежність від влади на місцях і створювало оптимальні умови  для захисту спілчан усієї галузі.  Тому повна відмова від цього принципу їх побудови в СРСР однозначно була б розцінена профспілковою громадськістю як наступ дер-жави на права профспілок з усіма можливими для неї наслідками. Залишати ж галузеві спіл-ки за умови творення й без того громіздкого бюрократичного апарату не було щонаймен-шого сенсу. Можливо ці, а можливо ще й якісь інші, невідомі нам мотиви змусили цю органі-заційну проблему спускати на гальмах. Тим 

більше, що в 1961 р. з’явилися нові виклики, які змусили профспілкове керівництво вищого рангу переключитися на нову тему, активно ініційовану ХХІІ з’їздом КПРС. Йдеться про прийняття програми будів-ництва комуністичного суспільства, яка, оче-видно, враховуючи потенціал профспілок, поставила перед ними завдання зробити цю партійну ідею ідеєю трудящих мас. Обраний з’їздом курс, з нашої точки зору, розпочинав другий етап розвитку громадських засад  профспілок у час «відлиги». Безпосереднім поштовхом до цього стала  доповідь ЦК, з якою виступив на з’їзді М. С. Хрущов. У ній він, зокрема, зауважив: «Саме життя настій-ливо вимагає все ширшого запровадження громадських засад у діяльність професійних спілок, скорочення платного апарату їхніх організацій. Чим ширше будуть використову-ватися громадські начала в роботі, тим акти-внішою буде участь трудящих у житті суспі-льства [15, с. 119–120]. Що ж змусило партійного лідера активі-зувати ідею розвитку громадських засад у  професійних спілках? На нашу думку, переду-сім, це масштабність політичних завдань, які були поставлені з’їздом перед суспільством. Для прикладу наведемо назву одного з параг-рафів доповіді: «Переростання соціалістичних виробничих відносин у комуністичні. Розви-ток радянської демократії. Соціалізм і свобо-да». Не можна не погодитися з тим, що кожне слово в назві наведеного параграфа передба-чало масштабні системні зміни в розвитку сус-пільства. Тут ми не зупиняємося на ступені їх реалістичності, що є темою окремої розмови. Як окремою темою є і з’ясування причин їх постановки саме у цей, такий скрутний для країни час.  Ми, зокрема, не виключаємо й то-го, що не лише розширення громадських за-сад, а й вся ідея побудови комунізму були ли-ше відволікаючим маневром влади, який вона змушена була здійснити через оману очіку-вань спільноти від «відлиги». Втім, останнє, за всієї своєї привабливості, вимагає додатково-го, комплексного вивчення проблеми. Зате стовідсотково зрозумілим залиша-ється те, що активність трудящих мас, яку так наполегливо ініціювала партія влади, не мог-ла бути рухом лише в одному напрямку. Зви-чайно, активність трудящих певною мірою 
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можна було використати з метою підтримки владних ініціатив. Втім, ніхто не зможе дати гарантій того, що за певних обставин вона може бути спрямована  й всупереч їм. У зв’яз-ку з цим ми намагалися знайти ті теоретичні запобіжники, які влада виставила з метою об-меження активності у зворотному напрямку. Ми були переконані в тому, що влада повинна була їх виставити, щоб запобігти  небажаній для неї активності. Тим більше, що остеріга-тися народної активності в зворотному на-прямку в ініціаторів «відлиги» були всі підс-тави, про що свідчать чисельні документи то-го часу. Скористаємося одним із них. Це допо-відь Першого секретаря ЦК Компартії України П. Ю. Шелеста на зборах партійного активу Києва та Київської області (1964 р.). Стеногра-ма зборів безпристрасно передає не лише фа-ктаж, але й настрій доповідача: «Починаючи з 1958 р., – мало не з розпачем говорив він, – наше сільське господарство застигло на нулі... Ви самі знаєте, – продовжував він, звертаю-чись  до учасників Пленуму, – хліба не виста-чає, скоротили помол.  Білого хліба немає, лю-ди в чергах стоять…» [23, арк. 7;11]. Будь-які коментарі сказаному будуть зайвими. За інформацією, що надходила з місць до ЦК, називалися різні причини  перебоїв з пос-тачанням. Частина з них була надумана до смі-шного, інша – мала значну частку здорового глузду. Назвемо найбільш вживані, залишив-ши читачеві право самому обирати найбільш достовірні. Це – перехід ряду колгоспів на гро-шову оплату праці, підвищення роздрібних і закупочних цін на продукти тваринництва, окремі випадки купівлі хліба для відкорму ху-доби та, навіть, природний приріст населення [23, арк. 12].  Зрозуміло, що такі проблеми з продуктами харчування здатні були поверну-ти активність трудівників зовсім в іншому, ніж планувалося напрямку. Нам вже доводилося писати про вияви невдоволення трудівників у містах, що супроводжувалися  стихійними не-виходами на роботу та розповсюдженням лис-тівок антихрущовського змісту в сільській міс-цевості [24]. Звичайно, що кожен такий випа-док чітко фіксувався місцевими підрозділами КДБ й потім негайно доповідалося партійному начальству в Києві. Їхні сліди в вигляді допові-дних записок на ім’я перших керівників респу-бліки, що зберігаються в архіві Громадських 

об’єднань, дають достатньо підстав для того, щоб зробити висновок про те, що на кінець досліджуваного періоду влада повністю усві-домила, що активність спілчан не є рухом в односторонньому напрямку.  Ця обставина активізувала наші пошуки політичних запобіжників, розставлених вла-дою з метою утримання активності трудящих лише в одному, вигідному для влади напрям-ку. Підтвердження нашого припущення знай-шлося  у виступі М. С. Хрущова на зборах ви-борців Калінінського виборчого округу Моск-ви  27 лютого 1963 р. У ньому вже не було того захоплення від активності спілчан, яке звуча-ло у його виступі на ХХІІ з’їзді КПРС. Тут про-стежується якщо ще й не розгубленість, то збентеженість точно. «Разом з тим, – зазначав він, – ясно й інше: чим більше будуть розвива-тися громадські начала в нашому житті, тим вищим повинен бути й рівень партійно-державного керівництва, тим оперативніше повинні діяти партійні і державні органи. В цьому діалектика нашого розвитку. Адже ко-мунізм відкидає самоплинність; комунізм не можна побудувати без розумного планування, без наукового передбачення, без посилення партійно-державного керівництва…» [25]. Отже, два роки поспіль, після розлогих просторікувань з питань активності  широ-ких мас, партійний секретар пропонує вже супроводжувати її оперативністю влади та посиленням партійно-державного керівницт-ва, що погодьмося, вносить суттєві корективи в загальну методологію «відлиги», яка, як ві-домо, ґрунтувалася на протиставленні актив-ності трудящих мас культу особи Й. В. Сталіна. Якщо раніше вона трактувалася мало не як панацея від усіх бід, то з плином часу та наро-станням кризових явищ у суспільстві став-лення до неї стало значно виваженішим, на-віть, обережнішим. Але якою ж все-таки була реакція профе-сійних спілок на ідею зростання чисельності активу? Вона виявилася хоч і не миттєвою, але доволі розлогою. Декількох рядків у промові Першого секретаря на партійному форумі ви-явилося достатнім для того, щоб розглянути питання розвитку громадських засад не на пре-зидії, тим більше не на засіданні секретаріату ВЦРПС, а на його пленумі (липень 1962 р.), що на той час свідчило про особливу важливість 
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питання. У його постанові констатувалися зна-чні зрушення, що відбулися в цій царині після партз’їзду. Якщо на першому етапі їх розвитку йшлося про розширення низових ланок акти-ву, то після 1961 р. уже наголошувалося на не-обхідності його нарощування на рівні облас-них комітетів, облпрофрад та центральних комітетів галузевих профспілок. Зокрема, під-креслювалося на необхідності створенні гро-мадських комісій та рад, інституту позаштат-них інструкторів та інспекторів з різних пи-тань профспілкової роботи в керівних проф-спілкових органах. Наводилися також прикла-ди діяльності, створених на громадських заса-дах обласних комітетів профспілок. До їх числа потрапив також і Львівський обком профспіл-ки працівників електростанцій та електропро-мисловості. Схвалено постановою пленуму бу-ло також досвід вчителів ряду областей, у то-му числі й Чернівецької області, які взяли на себе зобов’язання очолити на громадських засадах  роботу сільських клубів, бібліотек, червоних кутків тощо. І все ж таки, на загальному тлі бравурно-фальцетної тональності постанови з вико-нання партійних накреслень розширення чи-сла профспілкових активістів, іноді проскаку-вали й ноти без фальші. До них, безперечно, слід віднести факт недостатньої кількості створення обласних, крайових і республікан-ських комітетів профспілки, що працювали на  громадських засадах. Правда, у зв’язку з цим дещо дивує те, що постанова розкрила «хитрість» ряду рад і комітетів профспілок, які створювали громадські ради лише з плат-них працівників профспілкових органів і під-відомчих їм організацій. Тобто, за наявності штатних, формували такі ж самі позаштатні [8, с. 21]. Звичайно, якийсь практичний сенс у цьому був повністю відсутній, але тим самим створювалися гарні підстави для звітності. З одного боку, це свідчить про далеко не безхмарність процесу, адже не від добра ж профспілкові органи почали вдаватися до та-ких вишуканих фальсифікацій. До речі, їх мог-ли зумовити різні обставини. Наприклад, най-більш простий, а тому й найбільш вірогідний варіант: профорганам просто не вдавалося знайти необхідні кандидатури для громадсь-ких посад, які працювали б без оплати. Тим більше, що всім було зрозуміло, що вся ця ро-

бота була необхідна лише для вдалого звіту. Але, якщо це визнати, то тоді з профспілкових манкірувань випливає первісна неможливість невиконання  ідеї розмаху громадських засад, тим більше у такому масштабі, як запропону-вав з’їзд. Якщо погодитися і з цим, то тоді це припущення робить цілком логічним висно-вок про неготовність радянського суспільства до комуністичних перетворень, що взагалі ставить такі міркування за межі дозволеного.  З іншого боку, така «щирість» вищого профспілкового органу та й ще у присутності значної кількості керівників, що обіймали посади на верхньому щаблі профспілкової ієрархії, можна розцінити також як своєрідну підказку виходу з ситуації. Врешті, могли ж профспілкові діячі розуміти всю абсурдність продуктивної реалізації  цього задуму в умо-вах діючої моделі своєї громадської організа-ції. На користь цієї версії говорить також і та обставина, що ці «одкровення» наводилися у констатуючій частині постанови пленуму. В її ж заключній частині, де було  конкретизовано узагальнення практичних форм роботи з роз-ширення безоплатної профспілкової діяльно-сті, для щонайменшого засудження цієї прик-рості в підходах, а значить і для подальшого їх попередження в майбутньому, місця не знай-шлося. Не виключено, що якраз майбутнього розвитку громадських засад учасники плену-му якраз і не бачили, хоча з відомих причині не могли про це говорити вголос. Цікавим у зв’язку з цим виглядає вико-нання прийнятих на пленумі рішень. Зрозумі-ло, що питання розглядалося на пленумах усіх без винятку 26 обласних рад профспілок і, звичайно ж, на пленумі Укрпрофради. Інакше просто не могло бути, адже вищий профспіл-ковий орган розглядав питання  на засіданні пленуму. Характерно, що рішення були такі ж самі розпливчасті, зате в усіх з них звучали мотиви необхідності розвитку громадських засад. Одні з них, з точки зору оргроботи ви-писані краще, інші – гірше, але всіх їх характе-ризує неконкретність і, що є головним, відсут-ність якогось вагомого очікуваного результа-ту. Це є найслабшим місцем всієї організації процесу. Виходить, що чисельність активістів невпинно зростала, однак хоч якихось конк-ретних результатів вони не давали. Вся увага в названих документах фокусу-валася виключно навколо створення нових 
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позаштатних підрозділів при якихось профспі-лкових органах. Ось і на ІХ з’їзді профспілок Української РСР, що проходив у жовтні 1963 р., тобто роком пізніше за згаданий пленум ВЦРПС, доповідач і виступаючі залюбки нази-вали чисельність активістів, але ухилялися від оцінки їх конкретної діяльності. Тут, зокрема, зазначалося, що на громадських засадах пра-цювало 96% голів ФЗМК, райкомів та міськко-мів профспілок. Крім того, на громадських за-садах  функціонувало 7 обласних комітетів профспілок, а в республіканських, міських та районних  комітетах діяло біля 8 тис. позашта-тних відділів, громадських рад та біля 32 ти-сяч позаштатних інструкторів [7, арк. 33]. Цікавим у зв’язку з зазначеним вище ви-глядає організація контролю за прийнятими на пленумі ВЦРПС рішеннями. Передусім  зазначимо, що президія ВЦРПС повернулася до розгляду питання у липні 1963 р. На її засі-данні було розглянуто доповідну записку ор-гінструкторського відділу «Про подальший розвиток громадських начал у роботі профе-сійних спілок». Її рішення вимагало від підпо-рядкованих структур «намітити та здійснити додаткові заходи з розширення рядів проф-спілкового активу і покращення роботи з ним», а також «розробити і здійснити заходи з подальшого розвитку громадських засад у закладах культури та спортивних організа-цій» [5, с. 19]. Як бачимо, у постанові президії знову наголошувалося на кількісній, фор-мальній стороні питання і, при цьому, знову опускалося питання практичної діяльності новостворених громадських органів.   Сама записка оргінструкторського відді-лу являла собою класичний взірець  епісто-лярного жанру радянської бюрократії. У ній певною мірою схвалюється набутий досвід та певною мірою критикувалися недоліки. Ана-лізуючи документ, не можна позбутися дум-ки про те, що він є плодом кабінетної творчо-сті, хоча й із залученням широкого кола інфо-рмації з місць. Є всі підстави вважати, що ус-пішнішими за інших тут були дописувачі з УРСР, бо дуже вже багато позитивних прик-ладів наводиться саме звідти. Зокрема, за по-зитив видавався перехід голів ФЗМК на безо-платну форму роботи, щоправда, все це відбу-валося в профспілках невеликих профспілко-вих організацій, таких як Луцька швейна фаб-

рика, Полтавська рукавично-трикотажна фа-брика, Чернівецький масложиркомбінат і т.п. Схвалено було також досвід Українського ре-спубліканського і обласних комітетів проф-спілки робітників і службовців сільського го-сподарства, де на громадських засадах було створено 88 відділів і комісій, а в їх роботі брали участь 927 позаштатних інструкторів. В Одеській області обкоми профспілки мали 69 громадських комісій і рад з участю 680 ак-тивістів, у Київській – 52 позаштатних відділи і 540 позаштатних інструкторів. Однак безпе-речним лідером, якщо вірити цьому докумен-ту, стала Дніпропетровська облпрофрада, у якій працювало 148 комісій та відділів з учас-тю 945 активістів. Разом з тим укладачі допо-відної записки дещо пожурили ряд обкомів Донеччини, в якій новостворені громадські відділи «лише числяться на папері і ніякої ро-боти не ведуть». Дісталося також у ній і Запо-різькому обкому профспілки працівників дер-жавної торгівлі та споживчої кооперації, де не працювали відділи культурно-масової та жит-лово-побутової роботи [6, с. 22; 26]. Навряд чи варто здійснювати подальший детальний аналіз цього документа, оскільки щонайменшої довіри до цифр, що в ньому на-водяться, не може бути. Тим більше, що через десятиріччя ми не можемо,та в цьому немає й щонайменшої необхідності, підтвердити або спростувати діяльність або бездіяльність тієї чи іншої створеної громадської інституції. Їх надуманість спростував час, разом з наміче-ними тією ж партією «епохальними перетво-реннями». Насамкінець зазначимо, що черго-вий раз ідея розвитку громадських засад у надрах громадської організації  владній пар-тії знадобиться лише у 70-ті роки ХХ століття у зв’язку з будівництвом так званого розви-нутого соціалізму.  Щоб якось підтвердити цю, цілком ви-правдану з нашої точки зору, патетику укла-дачів доповідної записки, наведемо цифро-вий аргумент, запозичений з профспілкової статистики того часу та доповнений нашими власними підрахунками. Як уже зазначалося вище, на кінець першого етапу кампанії з роз-витку громадських засад у профспілках опо-середковано нам вдалося визначити, що при-близна кількість їхнього активу перевалила за 3 мільйони осіб. Після прямої вказівки на 
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ХХІІ з’їзду КПРС М. С. Хрущова про необхід-ність подальшого нарощення його числа, піс-ля всієї організаторської діяльності в цьому напрямку і партійних, і профспілкових орга-нізацій на ІХ з’їзді українських профспілок у звітній доповіді Голова Укрпрофради назве цифру лише 3 млн. 300 тис. Тобто, у порів-нянні з попереднім періодом, зростання скла-ло щось біля 10%. Останнє наштовхує на до-сить невтішні з точки зору інтересів влади «відлиги» висновки, які водночас є прикінце-вими висновками цієї наукової розвідки. По-перше, зростання чисельного профспі-лкового активу в 1956–1961 рр., окреслених нами як перший етап розвитку громадських засад, знадобилося владі для подолання куль-ту особи Й. В. Сталіна, власного політичного утвердження з подальшим позиціонуванням себе як влади ліберального спрямування. Останнє, в післявоєнний період могло висту-пати  важливою умовою, що забезпечувала її успіх як на внутрішній, так і на зовнішній аре-нах. По-друге, в 1961–1964 рр., які  визначені автором як другий етап розвитку громадських основ діяльності профспілок, очільники «відлиги» штучно їх стимулювали та предста-вляли суспільству як нинішні, реальні ознаки  комуністичного майбутнього. Нова влада ви-користовувала природні засади функціонуван-ня наймасовішої організації трудящих й нама-галася подати штучне підвищення активності спілчан як результат позитивних  економіч-них змін, тим самим позиціонуючи себе як ус-пішну владу. Саме успішність могла виступати головною запорукою подальшого виконання нею владних повноважень. Тому активність спілчан, яка створювала ілюзію такої успішно-сті, виступала одним із могутніх забезпечую-чих чинників утримання владного керма. По-третє, влада «відлиги» не врахувала того, що розвиток активності спілчан міг мати й іншу спрямованість, націлену проти ініціаторів її розвитку. Ця обставина змусила її значно обе-режніше ставитися до цього процесу та виста-вляти перестороги у вигляді посилення парт-керівницва й підвищення оперативності дер-жавного апарату. Втім, додаткові докази зазначеному зна-ходяться у площині практичної діяльності наймасовішої громадської організації того часу, що й може слугувати предметом по-дальшої розробки проблеми. Це – соціалісти-

чне змагання, організація руху за комуністич-не ставлення до праці, організація бригадної форми праці тощо. 
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ВІКТОР ДОКАШЕНКО Профспілковий актив у політичній інтерпретації «відлиги» 

V I C T O R  D O KA S H E N K O B a khm ut  
THE TRADE UNION ACTIVISTS  

IN THE POLITICAL INTERPRETATION OF THE THAW 
The article explores the political aspects of the development of public principles in the trade unions, in 

which the author singles out two stages: 1956 - 1961 and 1961-1964. It is proved that the initial increase in 
the number of the trade union activists was conditioned by the internal needs of the party in power. At the 
first stage it was the need to struggle with the personality cult as a means to assertthe new power. At the 
second stage this process was represented by the governmental authorities as a sign of the communist soci-
ety. It is emphasized that the development of the masses’ activityalso had the opposite effect directed 
against the government. 

Key words:  power interests, personalitycult, public principles, political interpretation, trade union 
activists. 
 
ВИКТОР  ДОКАШЕНКО  г .  Б ах му т  

ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ  
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ «ОТТЕПЕЛИ» 

Исследуются политические аспекты развития общественных начал в профессиональных сою-
зах. Автором выделяется два этапа развития: 1956–1961 гг. и 1961–1964 гг. Доказывается, что 
инициирование возрастания численности профсоюзного актива обуславливалось внутренними 
потребностями партии власти. На первом этапе –  необходимостью борьбы с культом личности, 
как средством утверждения власти. На втором этапе этот процесс представлялся властью как 
признак коммунистического общества. Подчеркивается, что развитие активности масс имело и 
обратное, направленное против власти действие. 

Ключевые  слова :  властные интересы, культ личности, общественные начала, политиче-
ская интерпретация, профсоюзный актив. Стаття надійшла до редакції 08.11.2017 
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Чорноморський регіон на початку ХХІ ст. перебуває в досить конфліктогенному ото-ченні. З одного боку, він межує з Балканами з їхніми далеко не остаточно вирішеними мі-жетнічними й соціально-економічними про-блемами, з іншого – з перманентно вибухоне-безпечним Близьким Сходом. На півночі, з боку Росії, посилюється тиск на країни Пів-денного Кавказу та здійснюється пряма збройна агресія проти України. Тому у світлі зазначеного архітектура міжнародної взаємо-дії причорноморських держав, й особливо українсько-турецькі відносини набувають особливого значення для дипломатії і націо-нальної безпеки України. Важливість дослідження українсько-турецьких відносин як чинника розбудови системи безпеки в Чорноморському регіоні пояснюється й відсутністю на ниві вітчизня-ної науки фундаментальних узагальнюючих праць з проблеми, окремі аспекти якої висві-тлюються у роботах таких провідних вчених України, як В. Головченка, М. Дорошка, О. Коппель, В. Манжоли, В. Матвієнка, Б. Парахонського, П. Бовсунівського, В. Шишкіної. Деякі правові аспекти питання аналізуються у працях В. Муравйова, О. Шпакович. Тож з’ясуємо становлення укра-їнсько-турецьких відносин у контексті фор-мування системи безпеки у Чорноморському регіоні. 

Українсько-турецькі безпекові відносини у Чорноморському регіоні визначаються гео-стратегічними параметрами даного геополі-тичного ареалу, що характеризують його міс-це як у структурі національних інтересів України та Туреччини, так й у системі міжна-родної взаємодії. Розглянемо їх детальніше. З точки зору геоекономічних особливос-тей, варто зазначити, що Чорноморський ре-гіон на початку ХХІ ст. на карті світу продов-жує обіймати надзвичайно важливе місце, оскільки, крім зосереджених у ньому величе-зних природних багатств, тут пролягають стратегічні транспортні коридори, контроль над якими фактично визначатиме долю всієї Євразії і сьогодні, і в майбутньому.  Тож стратегічне значення Чорноморського регіону полягає, на нашу думку, насамперед, у його транзитній функції. Він розташований на перетині важливих транспортних комунікацій, що поєднують розвинені європейські центри з багатими на сировинні й людські ресурси краї-нами Близького Сходу і далі ведуть до неви-черпних ринків Центральної й Південної Азії та Азійсько-Тихоокеанського регіону. Крім того, регіон Чорного моря єднає Східну і Центральну Європу з країнами Середземномор’я і формує зону спільних економічних та політичних інте-ресів як Європи, так і Азії. У даному контексті відзначимо, що вико-ристання, наприклад, території України дає 
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Охарактеризовано українсько-турецькі відносини як чинник розбудови системи безпеки в Чор-

номорському регіоні; з’ясовано структуру національних інтересів України і Туреччини у регіоні, що 
формує напрямки двосторонніх відносин обох країн. Встановлено, що пріоритетними напрямками 
українсько-турецьких безпекових відносин у Чорноморському регіоні є підтримка регіональних 
структур та ініціатив (ОЧЕС, БЛЕКСІФОР), зміцнення НАТО як чинника протидії геополітичній 
експансії Росії. 
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можливість удвічі зменшити довжину шляху транспортування нафти з Близького Сходу (через Туреччину і Чорне море) в Європу, а українсько-грузинський стратегічний транс-портно-енергетичний коридор значно корот-ший від альтернативних шляхів через Туреч-чину й Росію. Важлива геоекономічна значу-щість Чорноморського регіону пов’язана і з промисловою розробкою нових родовищ  нафти й газу Каспію та транспортуванням їх на світові ринки [4, 12-17]. Щодо геостратегічних характеристик, то у Причорномор’ї сфокусовано геополітичні, вій-ськово-стратегічні та інші аспекти безпекових інтересів провідних глобальних і регіональ-них держав та об’єднань. З іншого боку, після розпаду СРСР протягом тривалого часу тут зростав вакуум безпеки, що крив у собі загро-зу для стабільності всього регіону. Він не був наповнений новою посиленою присутністю НАТО у даному геополітичному ареалі. Отже, у безпековому плані Чорноморський регіон на-був хаотичного і деструктуризованого стану [2; 4; 5]. Але по справжньому вибухонебезпеч-ним регіон став після російської збройної аг-ресії проти України, анексії українського Кри-му і провокації Росії зі своїм літаком у повіт-ряному просторі Туреччини, що створило по суті ситуацію casus belli і висунуло, на думку експертів, безпекові інтереси Анкари у Чорно-морському регіоні на передні позиції [1]. У світлі вказаного головними безпекови-ми інтересами України в Чорноморському регіоні можна визначити: по-перше, проти-дію збройній агресії Росії й формування між-народної коаліції держав-партнерів задля деокупації Криму; по-друге, усунення загроз національній безпеці зі Сходу, особливо з конфліктних районів (нелегальна міграція, міжнародний криміналітет, наркобізнес та ін.) шляхом створення ефективних регіона-льних безпекових структур; по-третє, дивер-сифікацію джерел енергопостачання за раху-нок ресурсів Каспію, вихід на великі ринки країн регіону через розбудову безпечних тра-нсрегіональних транспортних комунікацій.   Структура національних інтересів Украї-ни формує таку конструкцію взаємодії з Ту-реччиною у контексті розбудови системи безпеки у регіоні Чорного моря:  

– урегулювання регіональних конфліктів, насамперед створення міжнародної коа-ліції держав-партнерів з деокупації і де-мілітаризації Криму. У контексті розвит-ку й поглиблення українсько-турець-кого партнерства як чинника зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні принципового значення набуває й гото-вність Києва виступити організатором азербайджансько-вірменських перего-ворів на вищому рівні щодо мирного урегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту, і після підписання відповід-ної всеохоплюючої угоди відрядити вій-ськовий контингент для участі в опера-ції з підтримки миру, якщо для цього буде запрошення ОБСЄ, згода сторін конфлікту і відповідне рішення Верхов-ної Ради України; 
– підтримка тісного військового співробі-тництва з країнами НАТО як чинника протидії геополітичній та геоекономіч-ній експансії Росії; 
– економічна співпраця, передусім у сфері розвитку транспортно-комунікаційних коридорів [9, 508-509]. У контексті розв’язання безпекових пи-тань України у регіоні Чорного моря Турець-ка Республіка є найперспективнішим партне-ром Києва, адже після відновлення незалеж-ності України між Києвом і Анкарою не вини-кало принципових спірних питань, а у вирі-шенні проблем воєнної й економічної безпе-ки в Чорноморському регіоні, його деміліта-ризації зацікавлені обидві сторони. Інтереси України і Туреччини багато в чому співпада-ють у пошукові балансу сил у новій геополі-тичній ситуації, що склалася в регіоні після анексії Криму. Крім того, Туреччина є ключо-вою державою для України у розвиткові від-носин із країнами Східного Середземномор’я та Близького Сходу. Зближення України з Ту-реччиною зумовлене і компліментарністю економік обох держав. З іншого боку, розглянемо структуру на-ціональних інтересів Туреччини задля визна-чення параметрів і напрямків співробітницт-ва Анкари з Києвом у контексті розбудови системи безпеки у регіоні Чорного моря. Насамперед, зазначимо, що геополітичні параметри Чорноморського регіону окреслю-ють і національні інтереси Туреччини й обу-мовлюють стратегію їх реалізації, засадничі 
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принципи котрої викладено у низці зовніш-ньополітичних документів Анкари, зокрема «Цілі 2023», «Політичному документі про на-ціональну безпеку», «Стратегії національної безпеки», доктрині А. Давутоглу «Нуль про-блем», програмних документах «Партії спра-ведливості і розвитку» тощо [1; 8]. Як випливає із офіційних документів Ан-кари, безпекова політика Турецької Республі-ки у Чорноморському регіоні на початку  ХХІ ст., визначатиметься такими обставинами: 
– особливого значення для Анкари набу-ває функціонування окремих анклавів та цілих ісламських регіонів, які тою чи іншою мірою тяжіють до Туреччини (до таких віднесено, наприклад, Крим). Ту-реччина відчуває себе опікуном усіх тю-ркських народів та досить активно ви-користовує їх як важелі свого впливу в країнах-партнерах. Саме цим виклика-ний інтерес Туреччини до кримських татар, турків-месхетинців, гагаузів, що проживають в Україні. Кримських татар на всіх офіційних зустрічах називають «містком дружби» між країнами. У зв’яз-ку з останніми подіями саме кримським татарам випала доля стати двигуном гуманітарної взаємодії між країнами. Кримськотатарська діаспора, кількість представників якої сягає близько 1 млн осіб, стала головним провідником украї-нських інтересів у Туреччині. Ця група населення, яка називає себе кримськи-ми турками, добре представлена в туре-цьких політичних партіях, органах  влади, бізнес-колах та вирізняється ве-ликою активністю. Ця активність зумов-лена «діаспорним націоналізмом» крим-ських татар, які добре інтегровані в ту-рецьку культуру, але відчувають свою спорідненість, розвивають національну свідомість та з інтересом спостерігають за подіями на своїй прадавній батьків-щині – в Криму. Водночас у Туреччині активною є також проросійськи налаш-тована кримськотатарська спілка, яка співпрацює з Росією та на яку часто по-силаються російські джерела. Зокрема, її голова публічно критикує українську владу за блокаду Криму, прирівнюючи її до терористичних дій «Ісламської дер-жави» в Сирії. Крім того, в самому Криму були створені маріонеткові кримськота-тарські організації, які служать рупором російської пропаганди. Вони організува-ли так звані національні збори кримсь-

ких татар у Криму одночасно з Конгре-сом кримських татар в Анкарі, щоб ви-словити свій протест проти діяльності групи (кримськотатарських) політиків, які підтримують Київ [1]; 
– фіксуються принципово нові політичні функції Туреччини у планах Заходу що-до держав Причорномор’я і Центральної Азії, зокрема як посередника і плацдар-му для економічного й політичного про-никнення Заходу в ці регіони, та водно-час як могутньої перешкоди на шляху експансії ісламського фундаменталізму, радикального екстремізму і російського імперіалізму; 
– перерозподіл і розширення функцій Ту-реччини у військовій організації НАТО, коли внаслідок різноманітних конфлік-тів, які охопили Балкани, Кавказ, Молдо-ву, Близький Схід, Центральну Азію, і власне Україну й Туреччину Анкара опи-нилася в епіцентрі міжнародної напруже-ності й нестабільності, перетворившись із флангової країни Північноатлантично-го альянсу у «прифронтову державу» [1]; 
– посилення в країнах регіону геополітич-них впливів інших держав, чиї інтереси суперечать турецьким. У зв’язку із цим варто підкреслити, що із неприхованою агресивною політикою Росії, Російська Федерація стала визначатися як супро-тивник Туреччини, метою ж Анкари у таких геополітичних реаліях стає реалі-зація довгострокової політики послаб-лення впливу Москви на Кавказі, в Центральній Азії, на Балканах й особли-во у Причорномор’ї, сприянні деокупації і подальшої демілітаризації Криму. Як випливає з офіційних документів Ту-реччини і виступів турецьких високопосадов-ців, у Причорномор’ї концептуальний підхід Анкари до визначення своєї регіональної стратегії поступово змінюється від позиції маневрування, властивої для 1990-х років, до позиції набуття регіонального лідерства, під-тримки України, і створенні механізмів стри-мування російської геополітичної експансії в Чорноморському регіоні.  У світлі вирішення поставлених завдань пріоритетними напрямками українсько-турецьких відносин з підтримки безпеки у Чорноморському регіоні можуть стати: по-перше, активізація спільної Чорно-морської групи військово-морського спів-робітництва «BLACKSEAFOR», ініціативи 
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«Чорноморська гармонія» (2004 р.), що може розглядатися в перспективі як морський компонент багатонаціональних миротворчих сил у Чорному морі. Згідно статті IV Угоди, головною метою БЛЕКСІФОР/BLACKSEAFOR як «регіонального, обмеженого в членстві, але в той же час відкритого утворення», є «сприяння подальшому зміцненню дружби, добросусідських відносин та взаємної довіри між причорноморськими державами», а також «зміцнення миру та стабільності в регіоні шля-хом поглиблення співробітництва та взаємодії між військово-морськими силами» [3]. Для України і Туреччини участь у «BLACKSEAFOR» сприяє: розширенню відкри-тості й зміцненню довіри між причорномор-ськими державами; зміцненню власного між-народного авторитету як морських держав; зростанню впливу на розвиток міжнародного морського права у Чорноморському регіоні; поліпшенню умов співіснування флотів при-чорноморських держав і поєднанню їхніх зу-силь у вирішенні питань морської політики; розширенню можливостей ВМС щодо вдоско-налення власної бойової підготовки та участі у морських миротворчих, гуманітарних і по-шуково-рятувальних операціях [3; 7; 9]; по-друге, сприяння посиленню присутно-сті НАТО у регіоні, підтримка зусиль ЄС з за-безпечення регіональної стабільності у Чор-ному морі, і зрештою, всебічна підтримка української політики щодо входження в НА-ТО та інші європейські безпекові структури; по-третє, зміцнення позицій Туреччини та України у регіональних безпекових струк-турах та ініціативах, підвищення ефективно-сті їх діяльності, насамперед, у рамках роботи ОЧЕС. Туреччина, яка у 1998 р. ініціювала створення ОЧЕС як певної альтернативи сво-їм невдалим прагненням вступу до ЄС, нама-гається реалізувати переваги власного геопо-літичного становища і зростаючої економіч-ної потужності шляхом формування даної стабільної структури, яка б стала регіональ-ним центром тяжіння. Утворення в Причор-номор’ї автономної системи економічного співробітництва (ринкові реформи в постко-муністичних країнах регіону акцентовані не на розвиток малого й середнього бізнесу, як в Туреччині, а на модернізацію і трансформа-цію державного сектора за рахунок міжна-

родної фінансової допомоги), з одного боку, посилює позиції Анкари на переговорах з ЄС, а з іншого – сприяє формуванню такої систе-ми регіональних інтересів, де країнам-парт-нерам належала б не остання роль [6].  Тож через співпрацю у рамках ОЧЕС Туре-ччина може значною мірою вийти із ситуації європейського маргінала й відігравати більш потужну геополітичну роль. Зацікавленість у російському газопостачанні (як через Украї-ну, так і через 360-км газопровід «Блакитний потік» по дну Чорного моря до Самсуна) та у каспійській нафті (Основний експортний тру-бопровід Баку – Тбілісі – Джейхан) становить значну систему мотивацій Анкари у налаго-дженні чорноморської кооперації. Загалом у турецькому баченні регіональні субструкту-ри є складовою більш загальної європейської інтеграційної моделі, що відповідає націона-льним інтересам України [4; 6].  Разом із тим при розбудові відносин із Туреччиною Україні варто зважати на те, що в Чорноморському регіоні Туреччина тради-ційно виділяє три найважливіші напрями зо-внішньої політики: Росія, ЄС та Південний Кавказ; український напрямок не є найпріо-ритетнішим. Також на сучасному етапі можна констатувати об’єктивно вищий інтерес Ан-кари до регіональних процесів на Близькому Сході (у світлі війни в Сирії) у порівнянні з Чорноморським регіоном. Безумовно, безпека Чорноморського регі-ону також є важливою для турецької зовніш-ньої політики. Однак Анкара зацікавлена у стабільності країн-партнерів та сусідів та збереженні статус-кво більше, ніж, скажімо, в їхніх демократичних перетвореннях і неста-більності, що їх супроводжує. Саме тому всі українські політичні турбулентності в Туреч-чині сприймають із певною обережністю. Крім того, проблема України, з якою Ту-реччина не має сухопутного кордону, менше турбує турецький політикум і пересічних турків, порівняно з власним «Донбасом» на південному сході країни та власними безпе-ковими загрозами: терактами «Ісламської держави», Робочої партії Курдистану, напли-вом біженців із Сирії. Анкара підтримує європейські та євроат-лантичні устремління України. Водночас  зміна балансу сил в регіоні, зокрема, через 
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посилення присутності США, може неодно-значно сприйматись Анкарою у сучасних гео-політичних реаліях. Так, незважаючи на регу-лярну участь турецьких ВМС у міжнародних навчаннях в Чорному морі, Туреччина завету-вала розширення операції НАТО «Активні зусилля» до Чорного моря, не пропустила американський військовий корабель через протоки під час російсько-грузинської війни 2008 року [1]. До того ж, формально підтри-муючи територіальну цілісність України, до-тримання норм міжнародного права, подо-лання сепаратистських тенденцій у Криму шляхом діалогу та консенсусу, Туреччина водночас не солідаризувалася з Україною та Заходом стосовно санкцій проти російського уряду. Щодо цього турецькі високопосадовці неодноразово заявляли про неприпустимість використання кримської проблеми зовнішні-ми силами для погіршення відносин між  Туреччиною та Росією.  Таким чином, Анкара є зручним прикладом для російської влади, щоб показати, що є краї-ни НАТО, які не у повній мірі розділяють геопо-літичні устремління США, тим самим легітимі-зуючи геополітичну експансію Москви у регіо-ні Чорного моря. Реалізація енергетичних  проектів «Турецький потік 1» і «Турецький  потік 2» є ще одним яскравим підтвердженням того, що Туреччина здатна пожертвувати висо-кими демократичними принципами Заходу і трансатлантичною єдністю заради національ-ного прагматичного інтересу.  Більше того, у контексті розбудови без-пекових відносин з Туреччиною Україна має враховувати стратегічну геополітичну мету Анкари, а саме прагнення до набуття статусу великої регіональної потуги і система безпе-ки у Чорноморському регіоні розглядати-меться турецьким істеблішментом тим чин-ником, що має забезпечувати цю довгостро-кову мету турецької дипломатії. У контексті саме регіональних устремлінь Анкара конце-нтруватиме свої зусилля на двох напрямках: по-перше, модернізації й підвищенні обо-роноздатності турецьких Збройних сил. Чин-на Конституція Турецької Республіки, розроб-лена Установчим меджлісом за безпосеред-ньої участі військових і схвалена на референ-думі 7 листопада 1982 р., відводить Збройним 

силам важливу роль у реалізації зовнішньої політики й у питаннях національної безпеки. Згідно статті 117 Конституції ці питання об-говорюються і вирішуються не урядом Туре-цької Республіки, а передусім Радою націона-льної безпеки, більшість голосів у котрій на-лежить генералам. Як державний інститут Збройні сили вищою мірою чутливі до «захисту турецької держави» і її світських кемалістських засад та реагують відповідно. У свою чергу, реформування Збройних сил Турецької Республіки здійснюватиметься ві-дповідно до вимог перспективного плану мо-дернізації «Стратегія і політика військової промисловості на період до 2020–2025 рр.», що відбиває прагнення військово-полі-тичного керівництва держави вирішувати проблеми національної безпеки з суттєвим посиленням позицій Анкари у Чорноморсько-му регіоні та Східному Середземномор’ї. Реа-лізація зазначеного плану дасть змогу забез-печити турецькі армію і флот озброєнням та військовою технікою (ОВТ) власного вироб-ництва більш як на половину і вийти на за-мкнутий цикл виробництва їхніх основних зразків. Основними напрямами реформування й розвитку Сухопутних військ визнано: завер-шення переходу на нову організаційно-штатну структуру «корпус-бригада-батальйон», удо-сконалення систем мобілізаційного й опера-тивного розгортання, модернізація існуючих та розроблення нових систем ОВТ, впрова-дження автоматизованих систем управління військами. У Військово-повітряних силах, крім того, передбачається придбання літаків дальнього радіолокаційного виявлення, а в турецьких ВМС зміни організаційно-штатної структури їх частин і з’єднань доповнюються введенням до бойового складу нових та мо-дернізацією наявних кораблів, літаків і гелі-коптерів морської авіації. Продовжувати-муться роботи, спрямовані на підвищення ефективності та стійкості єдиної системи зв’язку Збройних сил і національної системи супутникового зв’язку [7; 8]. Отже, військові приготування Туреччини порівняно з іншими суміжними з Україною причорноморськими державами (за винят-ком Росії – Ю.С.) мають найбільш масштабні кількісно-якісні показники, що в умовах  
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ескалації військової напруженості у Чорно-морському регіоні отримують наднаціональ-ний характер прояву і, відповідно, визначати-муть військово-політичну обстановку у Чор-номорському басейні і забезпечуватимуть регіональне лідерство Анкари; по-друге, виняткове значення для реалі-зації безпекових інтересів Туреччини і надалі відіграватиме фактор Проток, політика зміц-нення суверенітету Туреччини над Босфором і Дарданеллами, збереження правочинності конвенції Монтре 1936 р. (визначає і контро-лює воєнно-силовий режим на Чорному морі). Отже, економізація зовнішньої політики Туреччини, її прагнення до регіонального лідерства є тими обставинами, які Києву до-ведеться враховувати при розбудові безпеко-вої стратегї у Чорноморському регіоні і роз-виткові українсько-турецьких безпекових відносин у цілому. 
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UKRAINIAN-TURKISH RELATIONS IN THE CONTEXT  
OF THE BLACK SEA REGIONAL SECURITY (1991–2016) 

 

Ukrainian-Turkish relations as the factor of strengthening the Black Sea regional security are high-
lighted; it’s determined that the hierarchy of national interests of the both states determines the priorities of 
bilateral security relations in the Black Sea region. It’s underscored that the strengthening of global and 
regional structures and institutions (NATO, BSEC and BLACKSEAFOR) and deterrence of Russian geopoliti-
cal expansion are predominant regional issues in contemporary Ukrainian-Turkish relations.  

Key words:  foreign policy of Ukraine, foreign policy of Turkey, Ukrainian-Turkish relations, Black Sea 
region, regional security, international security. 
 
ЮЛИЯ  СЕДЛЯР  г .  Н и к о л а е в  

УКРАИНО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОДДЕРЖАНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ (1991–2016 гг.) 

 

Охарактеризованы украино-турецкие отношения как фактор формирования системы безопас-
ности в Черноморском регионе; выявлена структура национальных интересов Украины и Турции в 
регионе, формирующая направления двусторонних отношений двух стран. Установлено, что при-
оритетными направлениями украино-турецких отношений в сфере обеспечения безопасности в 
Черноморском регионе являются поддержка региональных структур и инициатив (ОЧЭС, БЛЕКСИ-
ФОР), укрепление НАТО как фактора противодействия геополитической экспансии России. 

Ключевые  слова :  внешняя политика Украины, внешняя политика Турции, украино-турецкие 
отношения, Черноморский регион, региональная безопасность, международная безопасность. Стаття надійшла до редколегії 06.11.2017  
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Польський історик другої половини  ХХ ст. Єжи Топольський (1928–1998 рр.) слу-шно зауважував: «… в історії між зовнішнім світом (минулим) та істориком розташовані історичні джерела… Можна сказати, що істо-рик вивчає зовнішній світ за допомогою дже-рел. При цьому історик вже має певний дос-від інтерпретації, тому вивчення є водночас конструюванням спостережуваного світу». «Сильна» сторона мемуарів у тому, що їхній автор був безпосереднім учасником описаних ним подій. У цьому контексті цікаві власне особисті враження очевидців про певну по-дію, а також окремі штрихи, які зазвичай від-сутні. Скажімо в офіційних документах скла-дених державними службовцями чи посадо-вими особами. Виокремленні факти, після ретельного дослідження спогадів, використо-вуються як доказова база власних дослі-джень [14]. За твердженням українського бібліографа Івана Калиновича (1885–1927 рр.) «їх (мемуарів. – І. Х.) не в силі заступити ні офіціа-льні акти, ні історичні документи. Мемуари, це живі пам’ятники життя наших предків, фо-тографічні знімки людей  даної епохи, їхнього побуту, світогляду, звичаїв…» [4]. Цінність цих джерел (джерел особового походження. – І. Х.) зумовлюється особливостями їх походження, оскільки вони належать конкретному автору, а відтак відображають безпосереднє сприй-няття ним навколишнього світу, історичних подій і явищ. По-перше, в них закладена своє-рідна інформація соціально-психологічного рівня… По-друге, матеріали особового похо-

дження нерідко містять такі відомості, яких немає в інших джерелах…» [3]. Нині не є секретом те, що радянська ідео-логія мала своєю метою заповнити і витіснити будь-яку самобутність, національну ідентич-ність та вплинула на світогляд і оцінку того періоду значною кількістю населення. Показо-вим є те, що тривалий період національностям не вистачало культурної ідентифікації і незале-жності. Пропагандистськими спорудами та іме-нами в більшості партійних функціонерів був представлений псевдоідеологічний зміст, ними насичувалися територіально-географічні кар-ти і промислові та освітницько-культурні забу-дови і центри. Відповідальні працівники (інструктори, парторги, ідейні комуністи) з трибуни закликали до колективізму, а не до власницького індивідуалізму, який знаходить-ся в основі приватної форми власності та рин-кової економіки. Забезпечуючи тотальний кон-троль засобами масової інформації над свідомі-стю населення у СРСР безконкурентний махо-вик комуністичної пропаганди не мав аналогів майже 70 років. Дослідження проблематики «пере-будови» 1985–1991 років характеризується багатоаспектністю, різноманітністю та ґрун-товністю. Проте до останнього часу залиша-ється значна кількість маловивчених питань, які потребують висвітлення і ще чекають свого розкриття, зокрема особисті враження сучасників періоду «перебудови» щодо стану соціально-економічного розвитку України. Метою роботи є дослідження безпосеред-нього сприйняття сучасниками періоду 
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Ключові  слова :  «перебудова», сучасники, спогади, економіка, розвиток.  



31 №  2  (44) ,  листопад  2017 

«перебудови» соціально-економічного роз-витку України. У пікові роки так званого «періоду за-стою», коли тоталітарна система ніби й ство-рювала для творчих особистостей умови для розвитку у вузькому коридорі, але окреслено-му чіткими кордонами комуністичної ідеоло-гії. В цьому проході – «повна свобода»…. Ко-жен бився в тому коридорі, як умів, а дехто знаходив навіть несподівані можливості для висловлення власних думок. Класичним при-кладом отих пошуків може бути писана дещо раніше праця Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?». У часи «розвитку українсь-кої радянської культури» (постійно вжива-лось таке твердження) уже освітянських осе-редків узагалі не було – скрізь українців на-вчали з дитсадка й до вузу російською мовою. Тобто, поглиблювалася і посилювалася імпер-ська політика русифікації, прикрита фальши-вими гаслами про «інтернаціоналізм», «дружбу народів», «український буржуазний націоналізм» [2]. Відповідно з історії України викидалось або спотворювалося все, пов’яза-не з українським визвольним рухом, націона-льною свідомістю та вживанням рідної мови.  «Соціалістичний реалізм – стверджува-лось в статуті радянських письменників, – є основним методом радянської художньої лі-тератури і літературної критики, вимагає від художників правдивого, історично конкрет-ного відображення дійсності в її революцій-ному розвитку. При цьому правдивість і істо-рична конкретність художнього відображен-ня дійсності повинна поєднуватися з задачею ідейної переробки і виховання трудящих в дусі соціалізму» [8]. Керуючись законом Ціцерона для істори-ків: «Історик ніколи не осмілиться придума-ти явище, ніколи не змовчить про правду, зробити викладення явищ упередженням» на підставі публіцистичних, архівних матеріалів та особистих вражень окремих сучасників періоду «перебудови» на засадах об’єктивно-сті та неупередженості досліджено їх думки та судження.  Загальновідомо, що імперська політика Москви тих часів, принцип «боротьби з націо-налізмом» на засадах догматично-облудної ідеології здійснили свій вплив на сприйняття 

суспільством ролі та місця комуністичної партії в той період, на широкий загал насе-лення СРСР та в першу чергу тих осіб, які бу-ли наділені певними владними адміністра-тивно-управлінськими повноваженнями [2]. Член Політбюро ЦК КПРС Єгор Лігачов (замість генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова, який перебував на пер-шій зустрічі в м. Женева 19-21 листопада  1985 року з Президентом США Рональдом Рейганом) оглядаючи українську експозицію на ВДНГ звернувся до членів Політбюро, ЦК КПРС, союзних і республіканських галузевих міністрів: «Ось, погляньте, як гарно живе Україна. Але потрібно було б допомогти Мос-кві, Ленінграду…». Тут його перебив перший секретар ЦК КПУ Володимир Щербицький: «Так-так, допомогти, звичайно, потрібно, але тільки самим їсти нічого» [15]. Важливим є той факт, що Україна центром розглядалася в першу чергу як жит-ниця СРСР, яка повинна була забезпечувати його продовольчими ресурсами. Підтвер-дженням цього є зокрема те, що в 1980-х ро-ках Миколаївський комбінат хлібопродуктів вважався одним з кращих в СРСР. Сучасник того періоду (член ЦК КП Украї-ни, 1986р.) і Президент незалежної України (1994–2005 рр.) Леонід Кучма (9.08.1938 р.н.) в 2003 році зазначав: «Україна зайняла важ-ливе місце в системі міжнародних і, перш за все, європейських відносин. Ми мали, скажу м’яко, проблеми з нашими сусідами – з Росі-єю, Польщею і Румунією, і нам вдалося влад-нати ці проблеми цивілізованим шляхом. Не перестану нагадувати, який тяжкий шлях від-новлення взаємної довіри на державному рі-вні ми пройшли з Росією. Але ми його пройш-ли, ми підписали «Великий договір», виріши-ли проблеми Чорноморського флоту. Україн-ська сторона діяла абсолютно коректно, все-бічно враховуючи інтереси Росії. Щодо дріб-них негараздів, вони неминучі, це природній процес притирання. Хто їх згадає через 50 років? Не збулось жодне із песимістичних (та злостивих) пророцтв, недоліку в яких ми не відчували всі десять років, що пройшли. Україна кожен раз була стійкішою, мудрішою, твердішою, ніж побоювались її товариші і надіялись недруги і це також одна із красно-мовних оцінок пройденого нами шляху» [7]. 

ІРИНА ХОМУТОВСЬКА Сучасники про період перебудови (1985–1991 рр.) 
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Виключаючи чисто політичний аспект на засадах неупередженості та не вдаючись до детального аналізу кожного твердження  Л. Кучми зазначимо лише те, що не потрібно було чекати 50 років, все, що так «гарно» бу-ло «владнано» з Росією призвело до того, що 25-річчя незалежності Україна зустріла в ста-ні анексії Криму Росією, війни на сході країни … Логічно виникає питання: «Коли Україна була «стійкішою, мудрішою, твердішою…» «всебічно враховуючи інтереси Росії?» Хіба що на гарних корольових світлинах Л. Кучми «товариша» чи «друга» представника «братнього російського народу» В. Путіна, розміщених в авторському виданні Л. Кучми «Украина – не Россия» (2003 р.). Можливо це є тими засадами, що в  2017 році після 25 років самостійності респу-блік Радянського Союзу перший і останній Президент СРСР Михайло Горбачов в інтер-в’ю ТАРС (за повідомленням gazeta.ua) заявив про можливість відновлення СРСР в його ко-лишньому складі та колишніх кордонах на добровільних засадах. Вважає, що більше мо-жливим є поява в межах колишнього союзу нової союзної держави. За його думкою: «Радянського Союзу – немає, а союз – так. Я рахую, що новий союз може бути». Екс-президент СРСР М. Горбачов підтримав анек-сію Криму Росією. Заявив, що в аналогічній ситуації поступив би також так, як В. Путін [1].  Леонід Шараєв (12.04.1935 р.н.) в 1980– 1990 рр. працював першим секретарем Мико-лаївського обласного комітету Комуністичної партії. У авторському виданні «Время выбра-ло нас» (2014 р.) оцінюючи економіко-виробничий потенціал України зазначає: «отримавши в спадщину від економіки Союзу Україна безперечно, була розвиненою індуст-ріальною державою. За обсягами матеріаль-ного виробництва займала друге місце після РРФСР, а її питома вага в загальнодержавно-му національному доході складала близько 18%; частка промисловості становила 50,5%; сільського господарства – 21,4%; будівницт-ва – 9,9%; транспорту та зв’язку – 5,7%... По-тенціал і перспективи України на початок 1992 року оцінювалися 83 балами із 100 при 72 у Російській Федерації» [16]. Життєвий, трудовий та управлінський досвід державного службовця першого рангу 

(вибирався депутатом Верховної Ради СРСР ІХ, Х, ХІ скликань, народним депутатом СРСР (1990–1991 рр.), депутатом Верховної Ради УРСР ІХ скликання: був членом Центральної Ревізійної комісії ЦК КПРС, членом ЦК Компа-ртії України (1981–1991 рр.); перший заступ-ник Керівника апарату Верховної Ради Украї-ни (1990–2000 рр.) дозволяє Л. Шараєву ви-класти власне бачення історичного періоду існування СРСР поколінням воєнного лихо-ліття у інтерпретації до сучасних реалій; при-чин розпаду союзу та радянського устрою на співставленні реальностей наявної та уявної; необхідності подолання суспільної безвідпо-відальності, відкритості суспільства та до-тримання національної гідності елітою Укра-їни; потенціалу та місця України у світовому просторі. Особливої уваги заслуговують його думки та твердження щодо відповідальності посадових осіб держави за її майбутнє, патрі-отизму суспільства до України, дотримання принципів демократизму з чіткою виконав-чою дисципліною. Спроба філософського осмислення періоду радянської доби свого життя та в сучасний період з встановленням постфактів не дає відповіді: яку ж роль вико-нав власне той чи інший високопосадовець (державний службовець чи пристосуванець системи? – І. Х.), де ж його персональна відпо-відальність: перед нацією щодо збереження її самобутності, історичних коренів, національ-ної ідеї, мови; за розбудову економіки держа-ви; відстоювання її інтересів у світі як в пері-од «перебудови» так і в сучасній дійсності? Відповіддю є те, що – ніякої, оскільки ними не перетворено особисті і групові інтереси на загальне добро. Микола Круглов (10.11.1950 р.н.) в 1995– 1990 роках та 2010-2013 роках – голова Ми-колаївської облдержадміністрації, аналізую-чи ситуацію в СРСР до 1991 року та відзнача-ючи управлінську роль держави в її соціаль-но-економічному розвитку зазначає: «Кожен з нас, від керівника підприємства, району, області до керівника самого високого рангу ідеологічно розумів, що основою всіх наших відносин, в тому числі економічних, є держа-ва… На державі лежав тяжкий вантаж соціа-льного захисту людини, забезпечення його житлом, різними послугами і таке інше… без відмінностей та заслуг. Інтереси держави 
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представляли Держплан. Рада Міністрів СРСР, які формували замовлення на всі види про-дукції: від мілких побутових до серйозних стратегічних. Слово «ліміт» було головним в економіці; існувало багато підприємств та го-сподарств на рахунках яких були мільйони коштів, але їх керівники були пов’язані по ру-ках: без виділеного ліміту не можна було при-дбати, умовно, навіть стілець… Але з іншого боку, було державне замовлення під який під-приємство отримувало сировину, матеріали, комплектуючі і таке інше. Турбота керівника була в тому, щоб своєчасно і якісно виготови-ти продукцію, яка потім спрямовувалась на внутрішній ринок – в республіки, області, міс-та, села. В цьому розумінні керівникові особ-ливого розуму мати не було потрібно, за ньо-го вирішувалось більшість. Доходило до анек-дотичних ситуацій: перевиконання планів в певний момент не схвалювалося, так як це вносило плутанину у взаємовідносини з мініс-терствами і Держпланом. Тоді виникали рухи «працювати на зекономлених матеріалах» або, ще краще «за того парня»… Держава була власником і вирішувала все за всіх» [6]. Анатолій Цехоцький (14.07.1951 р.н.) в 1985–1991 роках працював першим заступ-ником голови Доманівського райвиконкому Миколаївської області. Доманівський райком Компартії України на той час здійснював ке-рівну та направляючу роль у впровадженні рішень ЦК КП України. В районі нараховува-лось 61 первинна та 17 цехових організацій. Чисельність членів партії – біля 3 тис. осіб. Бюро райкому здійснювало постійний конт-роль виконання власних рішень і пленумів партії. Періодично (раз у 2–3 роки) проводив-ся партійно-господарський актив. На кожно-му підприємстві функціонували первинні партійні організації (залежно від чисельності комуністів були бюро або партійні комітети (понад 50 членів партії), до повноважень яких входило заслуховування керівників структурних підрозділів з питань невиконан-ня планових завдань, що також позитивно впливало на кінцевий результат. Виконавча влада була представлена виконкомом район-ної ради народних депутатів з її апаратом та відповідними управліннями, селищною та тринадцятьма сільськими виконкомами.  

У районі на той час нараховувалося  77 населених пунктів та 37 тис. населення; всього землі – 147 тис. га, сільгоспугідь –  135 тис. га, в т.ч. 105 тис. га – ріллі. Функціо-нувало 11 колгоспів, 9 радгоспів, із них 8 спе-ціалізованих господарств з вирощування сви-ней, одне господарство – спеціалізувалося по вирощуванню нетелі, 1 – міжгосподарське спеціалізоване господарство з відгодівлі ВРХ, 1 – спеціалізоване господарство з виробницт-ва продукції птахівництва (яєць), а також – племінна інкубаторна станція по розведенню водоплавної птиці. В той час в районі нарахо-вувалось великої рогатої худоби – 47 000 гол., дійного стада – 16 200, свинопоголів’я –  110 000, овець – 37 000 гол., птиці – 75 000 го-лів. Для обслуговування агропромислового сектору була в наявності потужна інфраструк-тура, до складу якої входили: райсільгосптех-ніка, райсільгоспхімія, міжколгоспбуд, механі-зована пересувна будівельна колона, маслоси-рзавод, 2 цегельних заводи, а також міжгоспо-дарський комбікормовий завод. Із промисло-вих підприємств 2 потужних кар’єри з вироб-ництва щебню (Прибузький та Південнобузь-кий), а також асфальтобетонний завод. У цей період спостерігається потужний розвиток агропромислового сектора. Це стве-рджується впровадженням інтенсивних тех-нологій по вирощуванню сільськогосподар-ських культур, застосуванням індустріальних технологій по вирощуванню кукурудзи, аст-раханської технології з вирощування овочів. Здійснюється програмування врожаю, роз-робляються технологічні карти по вирощу-ванню сільськогосподарських культур на ко-жне поле. Проводиться будівництво механі-зованих критих токів. В тваринництві впро-ваджується механізоване доїння корів з вико-ристанням молокопроводу. В спеціалізованих господарствах (колгоспах ім. Котовського та ім. Леніна) на молочних комплексах по  1200 корів доїння проводилось у доїльних залах. Запроваджувалися прогресивні форми організації та оплати праці в рослинництві – удосконалення роботи механізованих заго-нів, в яких створювалися спеціальні ланки, запроваджувався поточно-цикловий метод, в  тваринництві – бригадний підряд. В третині господарств запроваджено радіозв’язок, що 
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давало позитивний результат у здійсненні оперативного керівництва виробництвом. Велика увага приділяється підвищенню про-фесійних здібностей робітників, як у тварин-ництві, так і в рільництві; для цього працю-ють агрозоошколи. Підготовка механізатор-ських кадрів здійснюється на базі СПТУ-36. В соціальній сфері за рахунок міжколгоспбуду, механізованої, пересувної будівельної коло-ни здійснювалось будівництво житла, міжсе-лищних та безпосередньо в селах будівницт-во доріг з твердим покриттям, шкіл, дитячих садків та будинків культури. Як приклад, колгосп «Прогрес» за цей період побудував 11 км шляхів з твердим покриттям, в селах Вікторівка і Зелений Гай та 45 будинків по-ліпшеного планування для спеціалістів та колгоспників. Кожен керівник, спеціаліст дотримувався принципу демократичного централізму, пра-гнув бути взірцем для підлеглих і членів сус-пільства. Питання виконавчої дисципліни було першочерговим для головних спеціаліс-тів середньої ланки, які доводили щоденно через поточні завдання до виконавців та здійснювали оперативний контроль їх вико-нання. У додаток до чинного законодавства про працю, адміністративне та кримінальне законодавство, в господарствах розробля-лись додаткові заходи щодо підвищення ви-робничої та виконавської дисципліни, які за-тверджувались на загальних зборах трудових колективів, що також сприяло підвищенню продуктивності праці. В адміністративних приміщеннях кожного підрозділу підпри-ємств були обладнані ленінські кімнати, де підводились щодекадні підсумки соціалістич-ного змагання (умови затверджувались на загальних зборах) трудового колективу по виробництву молока, а в інших галузях – що-місячно. Значна увага приділялась створен-ню сприятливого морально-психологічного клімату трудового колективу, морального і матеріального стимулювання. За виконання взятих соціалістичних зобов’язань вручались перехідні вимпели, грамоти, досягнення від-мічались у стінгазетах, за річними підсумка-ми вручались цінні подарунки (телевізори, холодильники, килими), а також грошові премії у розмірі до 3000 руб. [12]. 

Сергій Шевчук (27.10.1949 р.н.) в 1985– 1991 роках працював у Миколаївській філії Київського державного інституту культури імені О. Є. Корнійчука на кафедрі соціально-культурної діяльності викладачем, доцентом та професором. Одночасно з 1985 по 1987 рік навчався в аспірантурі зазначеного інститу-ту. Навчальний процес в інституті з підготов-ки спеціалістів соціально-культурної роботи базувався на фундаментальних знаннях соці-ології, загальної та соціальної психології, со-ціальної педагогіки, глибокому розумінні со-ціальних проблем розвитку суспільства та особистості, досконалому володінні метода-ми культурно-освітньої роботи. Чітко просте-жувалась керівна роль комуністичної партії у навчальному процесі: всі студенти вивчали такі дисципліни, як «Історія КПРС», «Науко-вий комунізм», «Політична економіка», «Марксистсько-ленінська теорія культури». На засіданнях кафедри часто розгоралися професійні дискусії щодо змісту й методів викладання. Всіляко заохочувався творчий підхід, інтерактивні методи викладання. Науково-дослідна робота кафедри здійс-нювалась в рамках комплексної наукової те-ми «Теоретико-методологічні проблеми роз-витку культурно-дозвіллєвої сфери Півден-ного регіону України». У межах теми викла-дачами кафедри здійснено соціологічні дослі-дження: «Соціальні проблеми та шляхи фор-мування культури дозвілля молоді» (1989 р.), «Структура і зміст культурно-дозвіллєвої дія-льності населення м. Миколаєва» (1990 р.); «Соціальна захищеність молоді» (на матеріа-лах Миколаївської області, 1990 р.); «Вплив культурно-дозвіллєвої діяльності на соціаль-ну реабілітацію інвалідів» (на базі санаторію ім. М. М. Бурденко, м. Саки, 1991 р.). Розробка комплексної наукової теми кафедри (шляхом опитування різних груп населення, наукових спостережень, аналізу документів тощо) ви-світила основні тенденції та пріоритети роз-витку культурно-дозвіллєвої сфери, дала змогу співставити їх із соціально-куль-турними процесами, що відбуваються в інших регіонах України, спрогнозувати перспективи підготовки фахівців. В той час (С. Шевчук) працював у складі групи з підготовки держав-ної програми «Культура. Просвітництво.  
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Дозвілля на 1991–1995 рр.». Поряд із науко-вою та методичною роботою викладачі кафе-дри разом із студентами здійснювали активну творчо-виконавську роботу. Це перш за все підготовка та проведення різноманітних ку-льтурно-дозвіллєвих програм для різних ка-тегорій населення (молодь, сімейні, люди по-хилого віку, мешканці гуртожитків, діти-сироти, інваліди тощо). Щорічно проводилось близько 50 творчих виступів. Традиційно ко-жного року кафедра проводила посвячення першокурсників у студенти, новорічний бал-маскарад, першоквітневі гуморини, День відк-ритих дверей, конкурси художньої творчості студентської молоді. Викладачами кафедри були започатковані цікаві форми розвитку студентів., «Творчі понеділки» (згодом «Творчі четверги») – щотижневі самостійно підготовлені виступи студентських груп [13]. Звертає на себе той факт, що ні голова облдержадміністрації, ні заступник голови райвиконкому, ні викладач інституту не ана-лізують стан у профільній діяльності з точки зору принципів задекларованих в «пере-будовному» документі, тут вони власне розу-міли та виконували свої посадові обов’язки за усталеними попередніми настановами в сфері економіко-виробничої та освітньої дія-льності на відповідному рівні. Микола Ніваліхін (1941–2017 рр.) в кінці 1985 року був призначений інструктором об’є-днаного комітету профспілок (ОКП) тресту «Миколаївсільбуд» (м. Миколаїв); головою ОКП обрано Віктора Граматіка (04.08.1955 р.н). На виконання постанови ЦК КПРС про об’єднання трестів сільбуду та облміжколгос-пбудів на базах сільбуду було здійснено реор-ганізацію трестів «Миколаївсільбуд», «Чорно-моррембуду» та «Миколаївський облміжкол-госпбуд» в об’єднання «Миколаївоблагро-буд». За рекомендацією нового складу парт-кому об’єднання «Миколаївагробуд» на кон-ференції трудового колективу в 1986 році заступником голови профкому об’єднання обрано М. С. Ніваліхіна. Всі районні будівель-ні організації перейшли в підпорядкування новоствореного об’єднання, районні профспі-лки відповідно також переходили в його під-порядкування з подальшим підпорядкуван-ням обкому профспілок робітників сільсько-

го господарства. Партійні комітети трестів відповідно були також реорганізовані. В зв’язку з реорганізацією в принципі всю роботу потрібно було розпочинати з по-чатку, оскільки в місті партійна і профспілко-ва організації знаходились в міському підпо-рядкуванні, то партійні організації на місцях підпорядковувались райкомам партії, а проф-спілкові організації виходили на профком об’єднання, хоч і виконували одні і ті ж  завдання. Відстоюючи права працівників  будівельних організацій відносини між  адміністрацією і трудовим колективом врегу-льовували шляхом укладання колективних договорів, контролювали стан їх виконання; забезпечували проведення роз’яснювальної роботи, навчання, регулярних семінарів з го-ловами первинних профспілкових організа-цій. Завдяки нашим зверненням до профіль-ного міністерства, ЦК профспілок сільські будівельники (каменярі) отримали змогу ви-ходити на пенсію: чоловіки в 55 років, жінки в 50 років. Це потребувало проведення атес-тації робочих місць, в окремих організаціях цього не проводилось і в кінці кінців страж-дали люди. Необлаштованість умов праці та її невирішення створювали нездорову ситуа-цію. Житла будувалось (і особливо по місту Миколаїв) дуже мало, черга на його отриман-ня була значною. З цього питання готувалась і подавалась значна кількість звернень як до обласного комітету партії так і профільного міністерства, проте кардинальних позитив-них зрушень не досягалося. Після аварії на Чорнобильській АЕС всі сили треста були спрямовані на ліквідацію наслідків лиха. Всі підрозділи треста в певній мірі були задіяні в Київській області на будів-ництві житла для потерпілих від аварії під контролем В. І. Граматіка, як представника парткому треста. Багато уваги приділялось оздоровленню працівників об’єднання та їх дітей на базах відпочинку в с. Рибаківка «Морська хвиля», «Хвиля» та піонерському таборі «Космос». Вартість путівки відпочива-ючих частково відшкодовували первинні профспілкові організації, піонерські путівки, як правило, були майже безкоштовними, а в дорослих – не вище половини загальної вар-тості. На базах відпочинку оздоровлювалося 
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населення з зони ураження Чорнобильської АЕС. В кінці восьмидесятих на початку дев’я-ностих років (ХХ ст. – І.Х.) в місті активізував-ся Народний Рух, на вул. Радянській (м. Мико-лаїв) стояли люди з плакатами та жовто-блакитними прапорами, що виголошували різні лозунги. На засіданнях парткому (де на обліку були комуністи зі стажем та фронто-вики) та управління  порушувалося питання: чому «мовчить» влада? чому керівництво міс-та не вживає ніяких заходів? Було прийнято рішення провести рейд. У вихідний день ми ходили по вулиці Радянській…зустрічалися, обмінювалися думками, які часто не співпа-дали і були протилежними… були ситуації щодо неузгодженості вчинків тієї чи іншої людини, їхнє використання тієї чи іншої си-туації у власних корисливих цілях… в країні йшла перебудова…[11]. Погоджуємося і вважаємо за доцільне на-ведення авторським колективом у праці «Соціально-економічна географія України» (2000 р.) того, що: «Збуваються пророчі слова німецького філософа і письменника Йоганна Готфріда Гердера, сказані у 1769 р.: Україна стане колись новою Елладою. Прекрасне під-соння (клімат – О. Ш.) цього краю, весела вда-ча народу, його музичний хист, родюча земля колись прокинуться […]. Постане культурна нація і її межі простягнуться до Чорного мо-ря, а відтіля – ген у далекий світ» [10]. Прой-шло майже 250 років… Наведені спогади окремих сучасників періоду «перебудови» вселяють оптимістичну надію, яку не втрача-ємо, що все-таки ці слова збудуться. Вселяє надію і те, що: « з 80-х років ХІХ ст.. учені кра-їн СНД дають нове тлумачення марксистсько-ленінської теорії прав людини, відштовхую-чись від внутрішньо – і зовнішньополітичних умов розвитку – відкритості суспільства, по-літичного плюралізму, природних прав лю-дини тощо» [9]. У будь-якому суспільстві на ґрунті пев-них суспільних виробничих відносин виника-ють і діють економічні закони, що не зале-жать від волі і свідомості людей, тобто мають об’єктивний характер. Люди, члени того чи іншого суспільства, можуть (знову ж таки не свавільно, а відповідно до логіки вимог зага-

льних соціологічних законів) змінювати умо-ви існування, тобто суспільні виробничі від-носини, які повністю визначаються економіч-ними законами, але вони не можуть змінюва-ти або перетворювати самі закони. Реформування економіки, а тим більше трансформація економічної системи, їх про-гресивна спрямованість зрештою виливається у певні соціальні наслідки. Бо економічні пере-творення, якщо вони не передбачають підне-сення економічної могутності, зростання доб-робуту населення, соціальної захищеності гро-мадян, різнобічного розвитку особистості та вдосконалення самого способу життя, стають не тільки не виправданими, а й руйнівними. Тому будь-які трансформаційні процеси, кі-нець кінцем, мають обумовлюватись ефектив-ною соціальною політикою держави, спрямо-ваною на забезпечення прав та інтересів кож-ної людини. Слід відзначити те, що проголо-шений курс на прискорення та «перебудову» заклав основу та частково запровадив в життя ідею М. Горбачова про можливість реалізації зміни соціально-економічного розвитку СРСР у відповідності до нових умов. Однак, зважаю-чи на відсутність ефективного механізму впровадження якісних змін загалом в СРСР та Українській РСР зокрема (у виробничій сфері та свідомості радянського народу) не відбуло-ся, а це призвело до того, що визначені цілі не були досягнуті. 
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ІРИНА ХОМУТОВСЬКА Сучасники про період перебудови (1985–1991 рр.) 

 
I R Y N A  KH OM U T O V S K A M y k o l ai v  
 

CONTEMPORARIES ABOUT THE PERIOD  
OF «PERESTROIKA» (1985–1991) 

 

Each historical and evolutionary progress of society, especially the reform, which aims to replace the 
current new peaceful means has its basis and reflected in various official documents and other information 
sources, aimed at delivering information to the public about its strengths and weaknesses, advantages and 
disadvantages. Investigated the direct perception of contemporaries period of "perestroika" economic and 
social development of Ukraine. 
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СОВРЕМЕННИКИ О ПЕРИОДЕ ПЕРЕСТРОЙКИ (1985–1991 ГГ.) 
 

Каждый историко-эволюционный прогресс развития общества, особенно реформаторский, 
направленный на изменение действующего новым мирным путем имеет свое основание и отража-
ется в тех или иных официальных документах и других источниках информации, направленных на 
донесение сведений до широкой общественности о его сильных и слабых сторонах, преимуществах 
и недостатках. Исследовано непосредственное восприятие современниками периода 
«перестройки» социально-экономического развития Украины. 

Ключевые  слова :  «перестройка», современники, воспоминания, экономика, развитие.   
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На сучасну пору вже є константою те, що після проголошення незалежності України в середовищі українського суспільства розпо-чався процес інтенсивного вивчення і попу-ляризації історії України. Очевидно, що є не-обхідність пояснити суть цього явища. На-самперед треба сказати, що це є соціопсихо-логічна закономірність, яка властива будь-якому гіпотетично взятому соціуму, який у своєму розвитку досяг колективного самоус-відомлення, що він має право на суверенне місце серед світового співтовариства цивілі-зованих рівноправних держав. Розглядаючи цю тему, будемо виходити з того, що в сере-довищі українського народу після проголо-шення державної незалежності явище виник-нення колективної потреби знати свою істо-рію, знати за що боролись наші предки і за що клали на олтар Вітчизни свої життя – це є стихійний процес, який свідчить про живу-чість українського народу.  Суспільствознавці стверджують, що заго-стрене зацікавлення українського народу своєю історією – це є закономірний процес, який властивий всім суспільствам, коли в тих суспільствах відбуваються соціально-політичні зміни і настає пора шукати орієн-тири подальшого суспільного розвитку. В Україні у 1991 році саме такі зміни відбулися. Відбулося проголошення суверенної держав-ності України.  На відміну від суспільствознавців соціоп-сихологи стверджують, що загарбники, які декілька століть тримали в покорі українську 

націю, тепер, з метою закріплення навічно свого домінування на українському життєво-му просторі, проявляли (і проявляють досі) максимум винахідливості у спробах утрима-ти в покорі і залежності українську націю. Вони не тільки різноманітними способами, в пору домінування в Україні Росії, насаджува-ли в український побут російську мову та ро-сійську ментальність, але не зупинялися пе-ред тим, коли вважали доцільним фізично знищити  нашу націю або переселити україн-ський народ в «недостаточно заселенные ра-йоны СРСР», тобто в Сибір та рідконаселені райони Азії [1.]. Ми не маємо на меті аналізу-вати весь набір методів тримання українсь-кого народу в покорі і послуху які застосову-вала Росія щодо України, бо їх надто багато і вони різноманітні. Це і методи геноциду за-стосовувані при інспіруванні трьох голодомо-рів, і фізичне винищення свідомих українців впродовж всього історичного шляху пройде-ного українським народом від 1654 року аж до 1991-го. Безумовно, слід пам’ятати і про методи брутальної асиміляції податливих та ліберально налаштованих наших співвітчиз-ників, тих, які вціліли після голодоморів, реп-ресій та оргнаборів на «стройкі вєка» .  Усвідомлення важливості аналізу ситуа-ції, в якій у ХХ-му столітті опинилася Україна, прийшло до нашої інтелектуальної еліти до-сить пізно. Цілком можливо, що надто пізно, бо лише на 25-му році нашої державної неза-лежності українська інтелектуальна еліта зрозуміла, що ворог перейшов до відвертого 
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У пропонованій статті обгрунтовано закономірність стихійного прагнення українського наро-
ду до знань своєї історії. Показано зв’язок появи такого прагнення з фактом проголошення незале-
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посягання не тільки на нашу територію, але і на нашу історію. Вороги, прикриваючись гас-лами про «дружбу і братерство», ніколи не забували сфальсифікувати та перекрутити до вигляду «навпаки» всю історію України, а що не вдавалося сфальсифікувати, то «моска-лики», як писав Тарас Шевченко, норовили привласнити. Сьогодні намарне дошукува-тись, куди подівся череп Ярослава Мудрого чи отамана Сірка... Де найцінніші чудотворні ікони з українських Церков… Навряд чи хтось дізнається як шапка київського князя Моно-маха опинилася в Москві… Сьогодні українсь-кі історики лише констатують те, що Росія за увесь період «добросусідства», крім заборон вивчати українську історію та фальсифіку-вання історичних фактів, норовила присвої-ти, якщо не всю, то хоча б частину українсь-кої історії.  Інспірування російською владою переш-код українцям на шляху здобуття знань свого минулого були цілеспрямованими і далеког-лядними. Тому потребують вивчення причи-ни їх виникнення для того, щоб зрозуміти чим небезпечна для нашого суспільства сфа-льшована та викривлена історія. Виголошую-чи ці істини, мусимо поставити перед собою мету: зрозуміти, що жадоба до знань своєї історії в середовищі українського народу є не що інше як стихійно виникле прагнення на-долужити те, що було заборонене в часи до-мінування тоталітарного режиму. Як ствер-джують соціопсихологи, це є вияв колектив-ного інстинкту самозахисту від деформацій шкали національних цінностей і засад колек-тивної ментальності.  Власне, тема української національної ме-нтальності, на жаль, відноситься до недостат-ньо вивчених. До видань присвячених україн-ській ментальності, віднесемо книгу Олексан-дра Стражного «Український менталітет ілю-зії міфи реальність» [2]. Приємний виняток щодо розгляду цієї теми зробив ще у 90-ті ро-ки Михайло Юрій у своїй праці «Етногенез та менталітет українського народу» [3].  Мусимо зауважити, що зміни суспільно-політичного характеру, які відбулися в нашій країні в кінці ХХ століття, потягли за собою необхідність зміни шкали суспільно-політичних цінностей. Підставами стала на-

вколишня реальність і полегшений доступ до знань історії.  Наслідки негативного впливу домінуючої комуно-російської влади на здобуття україн-цями знань своєї історії наштовхують нас на висновки, що для того щоб зрозуміти мету і логіку соціологічного впливу чинників, які продумано і планомірно інспірувалися радян-ською владою у середовищі українського на-роду на початку ХХ ст., зробимо для прикладу аналіз подій, які відбувалися в Україні (регіон Черкащини). Події інспірувалися з метою по-збавити українців прагнення до незалежнос-ті, змінити у свідомості українців шкалу пріо-ритетів і цінностей, а в остаточному підсумку змінити засади національного менталітету. Отже, на початку 20-х рр. ХХ-го ст. ситуа-ція складалася так, що більшовики вже вва-жали себе господарями України, а Україну цілком завойованою. Регулярні війська УНР, які чинили опір російсько-більшовицькій на-валі, опинилися за межами України. Незважа-ючи на це, насаджена брутальною силою, бі-льшовицька влада в Україні не мала масової і повсюдної підтримки широких верств насе-лення. В Україні розпочався стихійний некоо-рдинований збройний опір комуністичній владі. Чисельність повсталих селян, за приб-лизними підрахунками, становила більше 100 тисяч осіб [4.]. Згадуючи про тогочасний повстанський рух, мусимо визнати, що повс-талі українці не мали єдиного координацій-ного центру. Традиційно соціальною базою повстанців було село. Розрізнені загони повсталих май-же всі були за походженням із середовища селян. З сіл вони отримували моральну підт-римку, з села надходило поповнення особо-вого складу загонів, фураж для коней, проду-кти тощо. Виходило так, що більшість тери-торії України вдень контролювали більшови-цькі регулярні частини Червоної армії та за-гони ГПУ, а вночі повноправними господаря-ми були повстанці. У багатьох регіонах вини-кали локальні «республіки», на які досить тривалий час не могла поширити вплив ра-дянська влада. До яскравих прикладів існу-вання таких «республік» можна віднести «Холодноярську республіку» [5] або «Мед-винську республіку»[6]. Обидві «республіки» 
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існували доти, поки більшовики не кинули на її знищення значні сили. Наприклад, проти «Медвинської республіки» було кинуто кін-ноту Котовського, яка поголовно вирубала шаблями не тільки сільських чоловіків-повстанців, але і всіх літніх людей, жінок і дітей. Це було зроблено для того, щоб заляка-ти і тримати в послуху населення всієї окру-ги. На перший погляд може здатися, що біль-шовики з метою уярмлення українського на-роду використовували, крім регулярних час-тин, тільки брехливу і примітивну агітацію, репресії та розстріли. Але, досліджуючи того-часні документи, ми приходимо до висновку, що більшовицька внутрішня політика в Укра-їні була винахідливою, далекосяжною і добре продуманою. Більшовики розуміли, що пере-могти українців лише військовою силою – це ще не перемога.  У зв’язку з цією обставиною, аналізуючи події, які відбулися після падіння Національ-но-демократичної революції 1917 – 21 рр., відзначимо один з цілого ряду історичних фактів пов’язаних з методами придушення повстанського руху, які мали психологічний вплив (що є, на нашу думку, найбільш важли-во) і призводили до деформації національно-го менталітету. На нашу гадку, це можна зро-бити лише в тому разі, коли ретельно дослі-димо механізм дії одного із засобів приду-шення руху опору, а саме: так званого Наказу № 2 [7]. Цей наказ має особливе значення, якщо його розглядати в контексті психологі-чного впливу на українську спільноту. Щодо причин і мотивації появи Наказу № 2, то слід зважати на те, що у середині 1921 року ра-дянському керівництву стало зрозуміло, що  повстанський рух в Україні не зупинити. У середовищі більшовицької провідної верстви виникла ідея замінити інститут «кругової поруки» інститутом «отвєтчіков».  Директиву про «отвєтчіков» було рекомен-довано приводити в дію у тих регіонах, в яких повстанський рух розростався особливо інтен-сивно. Згідно з донесенням Уманської повіто-вої військової наради, директива була надісла-на для виконання на територію, яку місцеве населення традиційно причисляло до Уманщи-ни, а саме: у села Шаулиху, Папуженці, Онуфрії-вку, Мошурів, Нерубайку, Зеленьки [8, 39–44]. 

Знайти пояснення, що означає інститут «отвєтчіков» і зрозуміти мету його застосу-вання дасть нам можливість інструкція до Наказу № 2, в якій ідеться про те, як саме На-каз №2 втілювати в життя.  Цитуємо інструкцію: «... в каждом селе-нии, при хуторе специальные комиссии наме-чают из числа граждан отвєтчиков, на кото-рых возлагается ответственность  за всякое проявление бандитизма в районе данного селения...». Далі в інструкції йдеться про те, що «отвєтчіки» призначаються з 1-ого на 20 хатів, але не менше 2-х на висілках і не  мен-ше 1-го на хуторі. «Отвєтчіки» мають знахо-дитися весь час у селі і не мають права відлу-чатися з села [9]. У випадку вбивства або по-ранення в селі повстанцями когось з предста-вників радянської влади розстрілюються не менше подвійної кількості «отвєтчіков» у да-ному населеному пункті. Кого саме вирішу-ється жеребкуванням. У випадку приховуван-ня тіла вбитого представника радянської влади кількість «отвєтчіков» розстрілюється в два рази більша. Якщо вбивство відбулося між населеними пунктами, то відповідають «отвєтчіки» з сусідніх населених пунктів. Наказ давав можливість «отвєтчікам» вижити. Так пункт 5-й приміток до наказу № 2. говорить: «Избавиться от наказания (расстрела) в данном случае можно лиш вы-дачей действительных виновных в том слу-чае, если последних дествительно удается взять, или оказанием Совласти особо ценных услуг по борьбе с бандитизмом». На випадок неякісного виконання «отвєтчіком» покладе-них на нього обов’язків передбачалися штра-фи. Перечислимо їх: пара коней або корів, 200 пудів хліба, а за знайдену в селі незареєстро-вану одиницю зброї – одна свиня або пара овець, або 20 пудів хліба. У випадку арешту в населеному пункті бандита без допомоги «отвєтчіков» штраф збільшувався втричі. У випадку піймання в селі без допомоги «отвєтчіков» главаря банди – штраф вп’ятеро більший і один з  «ответчиков» підлягає роз-стрілу (по жеребку). За кожен встановлений (за допомогою «отвєтчіка») в селі випадок ночівлі бандитів або їх підтримку продовольством чи фура-жем плата від радянської влади така ж як і за піймання одного бандита [10]. 
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Наказ № 2 і списки «отвєтчіков» вивішу-вався на кожній сільраді і відповідальність, за те щоб їх не зривали, покладалася на самих «отвєтчіков». У випадку зникнення визнача-лися покарання. Пункт 5-й наказу № 2 зву-чить так: «При применении репрессий, осо-бенно расстрелов, по отношении к ответчи-кам бить на психику неторопливым пригото-влением к жеребьевке и т.д., давая возмож-ность купить жизнь (или имущество) выда-чей действительных бандитов». І далі «… го-ловною метою створення інституту «отвєтчіков» є не негайний розгром бандити-зму шляхом репресій, а внесення конфліктів і розшарування в селі, створення атмосфери, коли бандит буде боятися, що його видадуть, «отвєтчік», побоюючись репресій, буде при нагоді видавати бандитів, а потім, побоюю-чись помсти з їхнього боку, може бути вико-ристаний як старанний донощик». Пункт 8-й наказу звучить так: «Приказ опубликовать в селах обязательно по-украински» [11].  Якщо проаналізувати зміст і значення Наказу № 2., то висновок напрошується одно-значний – так кремлівський більшовицький уряд знищував почуття порядності, гідності, сусідської солідарності і саме найголовніше – деформувався колективний національний український менталітет. Історичні факти, особливо в тих випад-ках, коли вони повторюються, завжди укла-даються в іншу, більшу схему або структури, в яких добре видно мету, яку мали як вико-навці, так і автори плану здійснення подій, що набули статусу історичних фактів і стали об’єктами досліджень. Наприклад: факти сто-відсоткового знищення політв’язнів-українців підрозділами радянських спецс-лужб перед відступом радянських військ у 1941 році. Кримінальних злочинців під час цих акцій, зазвичай, відпускали на волю, а тих українців, які  боролись за державну не-залежність або були запідозрені в нелояльно-сті до  більшовицького режиму, поголовно знищували. Якщо ми будемо досліджувати факт розстрілу політв’язнів, який був здійс-нений радянською владою 20 липня 1941 ро-ку в підвалах Уманської тюрми без спроб включити цей факт у більшу схему, яка скла-дається з подібних фактів, то навряд чи зро-

зуміємо глибину недекларованої (тобто тає-мної) сутності політики Москви щодо Украї-ни. Річ у тому, що дослідження будь-яких іс-торичних фактів завжди приводять дослід-ника до необхідності вибудовувати з окремих фактів загальну картину, а окремі історичні факти завжди є складниками якоїсь більшої структури. В цьому відношенні доктор соціологічних наук Лариса Нагорна твердить: «Політика пам’яті – це і є процес вибудовування співзву-чних настроям епохи (і певних політичних сил) образів минулого. Саме у цій інформа-ційно-символічній сфері відбувається «битва за минуле» із гострим зіткненням інтересів різних суспільних верств і політичних акто-рів. Оскільки певним чином змодельоване минуле є цінним символічним ресурсом і має власний мобілізаційний потенціал, його інте-рпретації у поляризованих соціумах набира-ють силу ідеологічної зброї» [12]. На нашу думку у статті, яку ми цитуємо, проглядаєть-ся намагання концентрувати увагу читача на викликах, які ставить перед нами теперішня реальність, оскільки йдеться не про «битви за минуле», в нинішній новітній інформацій-ній війні, суть якої – право на історичну па-м’ять, національну ментальність та інші ознаки, які відносяться до комплексу само-ідентифікації. Українські політики впродовж майже 20-ти років від дня проголошення незалежності так і не сформували ідеології державного за-безпечення і не навчилися розуміти поняття «національна ідея». Але можна передбачити, що за умови подальших історичних дослі-джень, коли буде запускатися в науковий обіг усе більше документів, які змушувати-муть політиків відмовитися від «багато-векторного патріотизму», в контексті якого вони не могли визначитися, чиї вони патріо-ти – Росії, України, Ізраїлю чи Євросоюзу. Час вимагатиме від них засвідчення практични-ми справами позиції україноцентризму. Ми робимо висновок, що на наших очах утверджуються процеси нового типу. Ми ба-чимо, що війни збройні вже давно доповнили-ся інформацією про війни «холодні». Тради-ційні засоби фізичного знищення противника безумовно нікуди не зникли але доповнилися 
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війнами в економічній сфері, енергетичній, гуманітарній, інформаційній тощо. Доцільно зазначити, коли в історії Украї-ни наступала небезпека і виникала критична ситуація, то український народ завжди інтуї-тивно віднаходив засоби протидії будь-якому нашестю. У ситуації, яка на початку ниніш-нього ХХІ ст. вималювалася, український на-род віднайшов надійний і єдино правильний засіб збереження національної ідентичності, популяризуючи серед широких верств украї-нського суспільства історичну пам’ять тим самим, захищаючи від деформацій українсь-кий національний менталітет. 
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ESSENCE "OF FIGHTS" FOR HISTORY 
 

The article describes the natural urge of the Ukrainian people to learn their own history. The connection 
between the appearance of such an aspiration and the fact of the declaration of the independence of 
Ukraine in 1991 was shown. The author consciously focuses on the role of the knowledge of history in the 
understanding of the ordinary Ukrainian or representative of any other hypothetically taken nationality in 
the definition of self-identification. The article covers one of the examples of the method known to historians 
as the method of "defendants", which was widely used in the territory of Ukraine captured by the Russian 
Communist troops.  

Key words:  self-consciousness, history, self-identification, domination, directive, "defendants".Key 
words: self-consciousness, history, self-identification, domination, directive, "defendants". 
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СУТЬ «БОЕВ» ЗА ИСТОРИЮ 
 

В предлагаемой статье обосновано закономерность стихийного стремления украинского на-
рода к познанию своей истории. Показана  связь причин возникновения такого стремления с фак-
том провозглашения независимости Украины в 1991 году. Автор сознательно акцентирует вни-
мание на значении познаний истории в осознании самоидентификации обычным украинцем или 
представителем какого-то другого гипотетически взятого народа. В статье освещено пример 
применения метода известного в среде историков как метод «ответчиков», который широко при-
менялся на захваченной советскими войсками территории Украины.  

Ключевые  слова :  самосознание, история, самоидентификация, доминирование, директива, 
«ответчики». Стаття надійшла до редколегії 10.10.2017 
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ОЛЕНА ШИМКО  Соціальна політика: теорія та практика в Україні УДК 304.44 
ОЛЕНА ШИМКО  м. Краматорськ  shimkoelena2016@gmail.com 
 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА:  
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ 

 
Розглядаються питання визначення соціальної політики різними дослідниками, існуючі  її мо-

делі з характеристикою моделі, яка панує в Україні, суб’єкти, роль у загальному політичному жит-
ті країни, значення та рівні соціального захисту населення, нормативно-правова база існування 
соціальної політики. 

Ключові  слова :  соціальна політика, середній клас, соціальний захист, демократія, лібера-
лізм, закон, держава. Сьогодні можна впевнено говорити про загрозу національній безпеці країни та її дер-жавного суверенітету через вкрай нестабіль-ну соціальну ситуацію, яка має низку проблем, як то загальне зубожіння населення, велике майнове розшарування, зменшення доступу до якісної освіти та медичного обслуговуван-ня, занедбаний стан культури та спорту. Це призводить також до зниження інтересу біль-шості населення у суспільному житті, дестабі-лізації суспільно-політичних процесів, виник-нення та загострення конфліктів у державі. Тому дослідження соціальної політики є дуже важливим та актуальним для істориків та по-літологів. Цілі репрезентованого дослідження – дати узагальнене визначення соціальної політики з урахуванням існуючих підходів дослідників різних країн та наукових шкіл, визначити мо-дель існуючої в Україні соціальної політики, з’ясувати нормативно-правову базу, на якій ґрунтується ця політика та наголосити на зна-ченні цієї галузі політичного життя. Історіог-рафічна база складається з монографій та на-вчальних посібників по даній тематиці [1; 2; 8; 11], загальних праць, де зустрічаються ті чи інші аспекти досліджуваної проблеми [3; 4; 5; 6; 7], та статей у наукових журналах [9; 10]. Значна кількість дослідників упевнена, що в українському соціумі та його управлінсь-ких структурах виникла гостра практична по-треба у комплексному науковому вивченні і моніторингу кризових та катастрофічних про-цесів. По суті, мова йдеться про появу нового 

виду життєдіяльності суспільства – забезпе-чення соціальної безпеки як здатності суспі-льства до захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз сталого розвитку [1, 34]. Значення соціальної політики визначаєть-ся її впливом на процеси відтворення робочої сили, на підвищення продуктивності праці, освітнього і кваліфікаційного рівня трудових ресурсів, на рівень науково-технічного розви-тку продуктивних сил, на культурне  і духовне життя суспільств. Соціальна політика, спрямо-вана на покращення умов праці і побуту, роз-виток фізкультури і спорту, прияє зниженню захворюваності і цим самим відчутно впливає на скорочення економічних витрат у вироб-ництві. Завдяки розвитку таких систем соціа-льної сфери, як громадське харчування, до-шкільна освіта, звільняється частина населен-ня зі сфери домашнього господарства, підви-щується зайнятість у суспільному виробницт-ві. Наука і наукове забезпечення, визначальні перспективи економічного розвитку країни в епоху НТР, також є частиною соціальної сфе-ри, а ефективність їхнього розвитку регулю-ється в межах соціальної політики [2, 11]. Існує багато різноманітних визначень со-ціальної політики, варіантів її розуміння та тлумачення, хоча більшість має спільні риси. Так, С. Баркер у «Словнику соціальної роботи» говорить про те, що соціальна політика – це діяльність і принцип суспільства, які форму-ють спосіб, за допомогою якого воно втруча-ється та регулює відносини між індивідами, групами, громадами, соціальними закладами. 
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Ці принципи та дії, на думку автора, є резуль-татом звичаїв та цінностей суспільства та визначають розподіл ресурсів і рівень добро-буту його людей [3, 74]. Американці Е. Баумхайєр та В. Шор ви-значили соціальну політику як напрям дій щодо соціальних явищ з метою управління взаємовідносинами і розподілом соціальних ресурсів.  Англійський дослідник Дж. Стюарт характеризує соціальну політику як сферу державної діяльності, відповідальну за ство-рення та надання соціального захисту, що включає соціальні послуги та виплати [4, 38]. Чимало дослідників минулого були згод-ні з О. Хеффе, який вважав, що для забезпе-чення легітимності людського співжиття, не-обхідно надати йому правового характеру, причому право повинно базуватися на спра-ведливості, а також справедливе право має бути захищене громадським правопорядком [5, 12].  У сучасному розумінні соціальна політи-ка – це один з методів державного регулю-вання, що має назву «держава загального до-бробуту». Серед авторів такого підходу чима-ло відомих дослідників, як от К. Еспін-Андерсен та Дж. Е. Кольберг, які вважають, що соціальна політика є засобом зменшення залежності від ринку у важливих сферах спо-живання, а також зміни самого статусу робіт-ника, якому держава повинна надавати гара-нтії заробітної плати [6, 75]. Загалом же можна сказати, що соціальна політика – це один з напрямків державної політики, що залежить від форми державно-го устрою, пов'язаний з політичною та соціа-льною доктриною країни, її економічним ста-новищем та політикою, поділяється на прого-лошену та реальну, які відрізняються сутніс-тю та методами впровадження. Держава ви-ступає складним та протирічливим суб’єктом соціальної політики, окремі елементи або ор-гани якої можуть проводити різні види такої політики, які не завжди узгоджуються один з одним.  Тому соціальна політика – це також суку-пність ідеологічних уявлень суспільства та держави про цілі соціального розвитку та ді-яльність по досягненню соціальних показни-ків, які відповідають цим цілям. При розгля-

данні змісту соціальної політики можна оріє-нтуватися на широкий підхід, тобто до соціа-льного відносити все те, що не є природним, тобто те, що вироблено в процесі людської соціальної практики. Більш вузькою є точка зору, що розмежовує виробничу сферу та не-виробничу, надаючи останній статус соціаль-ної. Слід пам’ятати, що метою соціального розвитку є саме суспільство, тобто збільшен-ня "соціальності" у ньому, зростання можли-востей соціального функціонування для всіх індивідів, незалежно від їхнього походження, соціального статусу, фізичних особливостей або інтелектуальних здібностей. Під соціальною політикою ми маємо на увазі також сукупність соціально-еконо-мічних заходів держави, підприємств, органі-зацій, місцевих органів влади, спрямованих на захист населення від безробіття, підви-щення цін, знецінення трудових заощаджень. Соціальна політика будь-якої держави перед-бачає визначення напрямків у всіх сферах соціально-політичного життя, що обумовлю-ють процес розвитку соціального буття й со-ціальної безпеки людини. Суб’єктами діяльності соціальної політи-ки як системи взаємовідносин у суспільстві виступають державні інститути влади й ін-ститути громадянського суспільства, а об’єк-том – населення країни, незалежно від прина-лежності до будь-якої соціальної групи або страти. Виходячи з цього, частіше під соціаль-ною політикою у прикладному, практичному сенсі розуміють сукупність конкретних дій і заходів, які спрямовані на забезпечення жит-тя населення. Залежно від того, від кого вихо-дять ці дії і хто є ініціатором, розрізняють від-повідні види соціальної політики – державну, регіональну, корпоративну тощо [7, 794]. Для ефективного функціонування соціа-льної держави кількість державних витрат на соціальну сферу повинна визначатися об’єк-тивними потребами суспільства, гостротою його проблем, а заходи соціальної допомоги, за широкого спектру її форм, повинні носити адресний характер. Для соціальної політики України це означає активну роль держави в економіці, соціальний контроль, створення ефективної системи соціального захисту,  дотримання прав людини, тобто посилення 
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соціальної орієнтованості держави, важли-вим показником якої є обсяг та характер фі-нансування державою соціальних програм і співвідношення статей видаткової частини держбюджету [8, 135]. Світова практика визнає дві основні мо-делі соціальної політики –  ліберальну й пате-рналістську, тобто соціально-демократичну. Перша зорієнтована на створення підстав для вирішення індивідуальних проблем са-мим громадянином. Держава ж забезпечує відповідні умови й бере на себе відповідаль-ність за виконання тих функцій, які не може виконати власними силами та чи інша особа. У цьому випадку провідною ідеєю є забезпе-чення рівних можливостей усіх членів суспі-льства, надання їм рівних прав стосовно до-сягнення бажаного соціального статусу. За такого підходу держава не несе відповідаль-ність за розвиток громадян та їх соціальну перспективу, але створює необхідні економі-чні, правові й культурні умови для кожного з них. Основною метою соціальної політики за соціально-демократичної моделі виступає досягнення соціальної справедливості, скоро-чення нерівності у розподілі соціальних та економічних ресурсів шляхом абсолютного зменшення різниці у статусі та доходах гро-мадян. Тут держава гарантує певний рівень доходів та соціальних послуг для окремих груп населення незалежно від їх особистого трудового внеску у загальний добробут. Ви-трати ж на соціальні послуги розглядаються як інвестиції у людський капітал, що є найви-щою цінністю та умовою економічного зрос-тання [9, 3–6]. Можемо впевнено стверджувати, що в Україні на сьогодні поєднуються ці дві моделі соціальної політики, тому що яскраво вира-жених рис якоїсь одної моделі немає, нато-мість ми бачимо відсутність значного соціа-льно-економічного розвитку, який необхід-ний для ліберальної моделі, що безумовно є взірцем для національної стратегії соціально-го розвитку. Проте, у сучасній Україні доміну-ють риси патерналістської концепції, що є безумовно наслідком радянських підходів до організації життя суспільства і яка протирі-чить євроінтеграційним прагненням країни, а також ринковій економіці. 

У сучасній Україні соціальна політика держави викликає високий рівень зацікавле-ності у суспільстві, перебуваючи в епіцентрі численних наукових та поза наукових диску-сій. Труднощі, які влада відчуває у формуван-ні основних засад соціальної політики, склад-нощі в її реалізації, численні недоліки прихо-вують реальну небезпеку для стабільності соціальних відносин, загрозу збільшення майнового розшарування суспільства, поши-рення бідності. Одна з найважливіших проблем українсь-кого суспільства сьогодні – це недостатнє врахування соціального чинника у проведен-ні численних політичних та економічних ре-форм. Влада й досі не створила належних умов для праці, відпочинку, проживання, ме-дичного обслуговування, освіти. Відсутність довгострокової стратегії держави у соціаль-ній галузі, слабкість законодавчої та норма-тивно-правової бази соціального управління, відсутність національних соціальних станда-ртів, слабка орієнтація соціальної політики на захист прав та інтересів працюючого насе-лення призвели до падіння добробуту та життєвого рівня громадян. Тому становище України вимагає формування більш чіткої й виваженої соціальної політики, яка б мала змогу нівелювати негативні наслідки ринко-вих змін – бідність, зростання злочинності, корупції, інфляції тощо. Концепція соціальної політики має бути реальною та життєвою, націленою на зняття гостроти соціальних проблем, враховувати потреби людей та об-межені на даному етапі розвитку суспільства можливості їх задоволення. Україна, яка пе-ребуває у нестабільній соціально-економіч-ній та політичній ситуації, не повинна точно копіювати досвід інших країн з їхньою систе-мою соціального захисту та соціальної полі-тики у цілому. Але не можна нехтувати нако-пиченим у світі досвідом вирішення соціаль-них проблем, треба його ретельно аналізува-ти та використовувати для вирішення влас-них потреб. Слід пам’ятати, що соціальна політика є домінуючим напрямом внутрішньої політики держави, складовою частиною загальної по-літики. Її засади, втілені у соціальні програми та різні заходи, спрямовані на задоволення 
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потреб та інтересів людей і суспільства в ці-лому, мають бути адекватними стану еконо-міки держави. Проте, цей аспект містить і зворотній бік, бо ігнорування соціальних проблем може призвести до серйозних еко-номічних втрат. Мета соціальної політики будь-якої розвиненої держави – це завжди забезпечення стабільного, без заворушень і потрясінь, життя та діяльності держави, до-сягнення соціальної згоди, цілісності, високо-го рівня добробуту людей. У нашій країні також дуже активно присут-ня політична складова соціальної політики, яка б мала бути спрямована на зняття або пом’як-шення можливої соціальної напруги у суспільс-тві, забезпечення достатнього рівня життя усіх верств населення, ліквідацію соціальної дис-кримінації. Проте спостерігається ситуація ма-ніпулювання соціальними питаннями та стан-дартами, коли соціальна політика є не тільки інструментом утримання влади, а у значно  більшій мірі засобом боротьби за неї. У період передвиборчих кампаній спекуляції на тему соціальних преференцій тим чи іншим прошар-кам населення стають нині чи не найголовні-шим аргументом опозиції. У світовій практиці стандартами благополуччя у державі є рівень життя «середнього класу», який і має бути оріє-нтиром для збалансованої соціальної політики в Україні також, але є зараз не чисельним і не-стабільним. Треба пам’ятати, що чим більшим є «середній клас» у суспільстві, тим більш стабі-льним та плавним є соціально-економічний та політичний розвиток держави. В Україні ціна реформ подекуди є надмір-ною, а система соціального захисту малоефе-ктивною. Можна сказати, що система соціаль-ного захисту у країні знаходиться на етапі формування, пошуку найбільш ефективних програм, бо існуючі компенсації, субсидії, од-норазові виплати, пільги тощо не свідчать про існування системи продуманих централі-зованих, соціально орієнтованих заходів. І хоча в Україні спостерігається постійне збіль-шення соціальних видатків, їх розподіл є не-досконалим, що призводить до марнотратст-ва, розпорошення коштів, нівелювання біль-шості соціального ефекту від них.  Загалом, у практиці здійснення політики соціального захисту прийнято виділяти три його основні рівні: 

Перший – державний рівень, на якому перерозподіл доходів відбувається на рівні суспільства у цілому. Він представлений сис-темою державного соціального забезпечен-ня, зокрема, державним соціальним страху-ванням та соціальною допомогою. Другий рівень – колективний, у рамках якого відбувається перерозподіл доходів у середині певної групи населення і який пред-ставлений корпоративним соціальним забез-печенням у вигляді соціальних фондів підп-риємств, профспілок тощо. Третій рівень – індивідуальний, для яко-го характерним є перерозподіл доходів, який здійснюється в індивідуальному порядку від-повідно до потреб та можливостей окремих суб’єктів як фізичних, так і юридичних осіб. Цьому рівню відповідають особисті заоща-дження, особисте страхування [10, 123–126].   Серед недоліків сучасної системи можна назвати недосконалу нормативно-правову базу, що мала б забезпечити регулювання належного рівня якості соціальних послуг. Крім Конституції, нормативно-правові акти, що регулюють засади соціальної полі-тики та механізми її реалізації, можна поділи-ти на відповідні групи: декларації, хартії та конвенції стосовно прав людини; міжнародні та міжурядові угоди; документи, що визнача-ють напрямки державної політики; правила тлумачення законодавства; документи, що регламентують реалізацію державної політи-ки у певній сфері або галузі щодо окремої групи громадян чи проблем; угоди між окре-мими юрисдикціями про фінансування або проведення соціальної політики або програм; документи, що регламентують діяльність у соціальній сфері на місцевому рівні; загальні закони [11, 40–42]. Державну політику Украї-ни у сфері соціального захисту населення не можна вважати сформованою та достатньою, не дивлячись на ратифікацію багатьох міжна-родних та європейських конвенцій, які, на жаль, не завжди відображаються  в українсь-кому законодавстві.  Криза в економіці в  ідеалі має не тільки не послаблювати, проте посилювати роль держави в управлінні суспі-льними процесами. В умовах переходу до со-ціально орієнтованої держави, цілі соціальної політики мають здійснюватися на всіх  
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рівнях: міжнародному, національному та ре-гіональному. Роблячи висновок, можна сказати, що сьогодні в України є велика проблема поєд-нання політики з усіма сферами, у тому числі з соціальною. Політики часто лише проголо-шують соціально орієнтовані гасла, дають фантастичні обіцянки, проте виконують ду-же незначну їх частину. На перший план у такій ситуації має виходити соціально-економічна доцільність реформ, які прово-дяться урядом, а не політичні амбіції вико-навців. Лише активна політика у царині соці-ального забезпечення населення може ство-рити умови для постійного та надійного доб-робуту кожної родини, захисту громадянсь-ких прав особистості та гарантування надій-ного майбутнього кожного громадянина. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Обрання зовнішньої політики Польщі предметом дослідження в теоретико-методологічному 
сенсі є актуальним, з точки зору посилення дослідницького інтересу до важливих питань міжнаро-
дних відносин та всесвітньої історії, зокрема європейської історії, притаманного сучасній україн-
ській історичній науці. Маючи в своєму розпорядженні широкий асортимент дослідницьких інстру-
ментів, нами свідомо було зроблено вибір на користь лише тих із них, які належним чином опра-
цьовані наукою та перевірені практикою й допомагають осмисленню зовнішньої політики сусід-
ньої держави. Такий підхід, на наше переконання, уможливив комплексне вивчення зовнішньої полі-
тики РП визначеного періоду, з урахуванням впливу на неї великої кількості взаємопов’язаних внут-
рішніх чинників та зовнішньої кон’юнктури. 

Ключові  слова :  Польща, зовнішня політика, теорія, методологічні принципи, інструменти 
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Розділ  3 
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

Ґрунтовне вивчення зовнішньої політики Республіки Польща потребує чіткого й одноз-начного обґрунтування фундаментальних те-оретико-методологічних засад наукового дос-лідження. Одразу відзначимо, що з огляду на умови, в яких упродовж попереднього семиде-сятирічного періоду розвивалася національна історіографія, від здобуття Україною держав-ної незалежності і досі українські історики перебувають у пошуку нових методологічних підходів до вивчення проблем минувшини.  Раніше головним орієнтиром історичних досліджень незмінно залишалася марксистсь-ко-ленінська методологія з характерними їй принципами партійності та класовості, і дослі-дник фактично був позбавлений будь-яких альтернативних шляхів пізнання історії та «творив» у чітко визначених партійною номе-нклатурою рамках, – «залізна завіса», яка ускладнювала науковий обмін, тиск партійної цензури, репресії щодо науковців на кілька десятиліть загальмували природний, не обме-жений державним втручанням пошук нових форм дослідницької роботи, вдосконалення ме-

тодології, генерування нових ідей», – цілком слушно, на наш погляд, зауважив О. Реєнт [5, 4]. З 1991 р. ознакою історіографічного про-цесу стало звернення до нової парадигми нау-кового пізнання, підбір нового методологічного інструментарію з одночасною відмовою від усталених стереотипів та догм. «На перший план виступили проблеми утвердження нового дослідницького підходу та методологічних за-сад історичних наук, переосмислення основних історичних закономірностей за відмови від сте-реотипів формаційного підходу до періодизації історії та одномірного її вивчення і тлумачен-ня…», – наголошує А. Кудряченко [4, 181]. Виходячи з того, що в спадок від поперед-нього періоду Україна отримала велику кіль-кість фахових істориків, чиє професійне ста-новлення відбулося на традиціях радянської історіографії і які в якісно нових умовах (із власної ініціативи або через необхідність) по-чали відмовлятися від радянської парадигми історіописання, рішуче «пірнаючи» у вир за-хідної історіографії, водночас на науковій ниві з часом почала з’являтися все більша  
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кількість істориків нового покоління, лише опосередковано знайомих із принципами ра-дянського підходу до висвітлення історії, на-ціональній історичній науці на межі ХХ–ХХІ ст. притаманним виявився деякий еклек-тизм наукових принципів, методів та підхо-дів. Так, упродовж тривалого часу ознакою українського історіописання було паралель-не співіснування радянської та пострадянсь-кої, марксистської та немарксистської, тради-ційної та нової методології і спричинена цим фактом неабияка дискусійність історіографі-чної ситуації, з притаманними їй суттєвими труднощами вибору методологічних принци-пів, методів та прийомів, у своїй сукупності спроможних витримати критику на предмет адекватності існуючим запитам. Щоправда впродовж останніх років ситу-ація суттєво змінилася, і на сьогодні маємо підстави констатувати дедалі чіткіше оформ-лення методологічного інструментарію та на цій основі підготовку все більш науково вар-тісних наукових студіювань. Окрім того, українському історіографічному процесу де-далі більше притаманним стає формування наукових осередків дослідження проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин, історичної полоністики в тому числі (Київ, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Луцьк, ін.), активне їх долучення до магістралей сві-тового наукового поступу, від контексту роз-витку яких в силу об’єктивних обставин упродовж тривалого часу він був відірваний. «У переважній більшості сучасні дослідники, відмовившись від аксіом ортодоксального марксизму й одномірного класового підходу до вивчення історії, перейшли на позиції іс-торичного плюралізму й аналізу минулого та сучасного на базі системного підходу. На су-часному етапі переважає тенденція до ком-плексного, всебічного вивчення історичних явищ і процесів, до спільного дослідження їх кількома науками, до комбінування (поєд-нання) їх пізнавальних можливостей», – йдеться у публікації Т. Герасимчук [2, 187]. Загальною практикою історіописання все більше починає визначатися також застосу-вання міждисциплінарного підходу, який, на переконання більшості авторитетних учених, шляхом звернення до міждисциплінарних досліджень уможливлює всебічне вивчення проблеми та створення на цій основі компле-ксної, логічно завершеної наукової праці. 

Обрання зовнішньої політики РП предме-том дослідження, зауважимо, цілком пого-джується із притаманною сучасній українсь-кій історичній науці тенденцією посилення дослідницького інтересу до актуальних пи-тань міжнародних відносин та всесвітньої історії, зокрема європейської історії. Вивчен-ня останніх, особливо в світлі офіційно про-голошеного Україною європейського вибору зовнішньої політики, прагнення поглиблюва-ти взаємини з Європейським Союзом із на-ступним набуттям повноправного у ньому членства, є «важливим завданням вітчизня-ної історичної науки», – переконаний С. Від-нянський [1, 52]. У випадку зовнішньої полі-тики сусідньої з нашою державою РП долено-сного, з точки зору реалізації пріоритетних зовнішньополітичних завдань, десятиріччя, актуальність дослідження суттєво посилю-ється фактом обрання офіційним Києвом від-повідного польського досвіду своєрідним до-роговказом на обраному шляху, а заразом, адвокатуванням Польщею українських інте-ресів на рівні провідних союзних інститутів, діяльною позицію сприяння нашій державі у просуванні шляхом європейської інтеграції. Вибір методологічного інструментарій даної статті, таким чином, продиктований потребою всебічного та неупередженого ви-світлення зовнішньої політики Польщі періо-ду 1995–2005 рр., з’ясування концептуально-го її підґрунтя, чинників, що визначали зміст та спрямованість розвитку, в тому числі в ас-пекті реалізації пріоритетних завдань, пов’я-заних зі вступом до НАТО та ЄС, набуттям ре-гіонального лідерства в Центрально-Східній Європі тощо. Принагідно відзначимо, що, зна-чно солідаризуючись із думкою відомого українського історіографа Я. Калакури [3, 26], під методологічним інструментарієм авторка цієї праці розуміє сукупність сформованих на підставі загальної наукової практики, а та-кож під впливом особливостей предмета дос-лідження методологічних принципів (пра-вил), методів, прийомів, способів та засобів, що використовуються для пізнання оточую-чої дійсності. Маючи в своєму розпорядженні широкий асортимент дослідницьких інстру-ментів, нами свідомо було зроблено вибір на користь лише тих із них, які належним чином опрацьовані наукою та перевірені практи-кою. Такий підхід, на наше переконання, 
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уможливив комплексне вивчення зовнішньої політики Польщі визначеного періоду, з ура-хуванням впливу на неї множини взаємопо-в’язаних внутрішніх чинників та зовнішньої кон’юнктури. Пріоритетне місце в методологічному інструментарії посідають методологічні принципи наукового пізнання, якими керу-ється історична наука та які можуть бути ви-користані для дослідження зовнішньої полі-тики РП упродовж 1995–2005 рр. Головними серед них, на наш погляд, є принципи істори-зму, наступності, об’єктивності та всебічнос-ті. І хоча дослідникам відомі також деякі інші правила наукового пізнання, комплексне ви-користання вказаних чотирьох є цілком дос-татньою передумовою для досягнення визна-ченої у роботі мети, виконання продиктова-них нею дослідницьких завдань. Застосування принципу історизму, який в презентованому дослідженні займає одне з пріоритетних місць, зумовлене розумінням того, що вивчення будь-якої проблеми, а істо-ричної тим більше, потребує врахування фак-ту хронологічної її від нас віддаленості, а та-кож змісту конкретно-історичної ситуації, коли вона мала місце, у їх взаємозв’язку та взаємообумовленості, адже безвідносно до конкретних обставин, «відірвано від контекс-ту», обізнаність дослідника з проблемою ви-глядає більше, ніж сумнівно. Так, досліджен-ня зовнішньої політики РП упродовж визна-ченого у дисертаційній праці десятиріччя здійснювалося шляхом урахування наслідків глибоких геополітичних трансформацій, що на межі 1980–1990-х рр. у зв’язку з розпадом соціалістичного табору, ліквідацією Ради еко-номічної взаємодопомоги та Організації Вар-шавського договору, а пізніше й самого Ра-дянського Союзу почали визначати «нове об-личчя» Європи та світу в цілому й уможливи-ли прихід до влади в РП антикомуністичної опозиції та наступне переосмислення офіцій-ною Варшавою зовнішньополітичних пріори-тетів, відтоді однозначно орієнтованих на інтеграцію в європейсько-атлантичний прос-тір та покликаних повернути польському  народу історично притаманне йому місце в європейській сім’ї народів.  Кращому розумінню успіхів просування Польщі шляхом інтеграції в НАТО та ЄС сприя-ло звернення до позиції щодо цього провід-

них держав Заходу, а також Російської Феде-рації, яка, на відміну від європейських супер-ників та США, була здебільше ворожою, та, з огляду на геополітичний потенціал РФ і мож-ливості Кремля впливати на ситуацію в регіо-ні ЦСЄ, не могла ігноруватися офіційною Вар-шавою. Далеким від досконалості досліджен-ня зовнішньої політики Польщі, на нашу дум-ку, було б також без урахування міжнародної ситуації у розрізі регіонального та глобально-го її вимірів. Послуговування принципом істо-ризму, таким чином, дало змогу ґрунтовно дослідити, по-перше, генезу польської зовніш-ньої політики у 1995–2005 рр., у взаємозв’яз-ку з внутрішньою політикою, в тому числі ви-кликаною потребами інтеграції до НАТО та ЄС системою реформ, та суспільними настроями, а також зовнішньополітичною кон’юнктурою, і, по-друге, зміни у ставленні до Польської держави, а також зовнішньої політики, що нею реалізовувалася, «великих держав», від позиції яких її успіхи значно залежали. Звернення до принципу наступності оріє-нтувало авторку цієї праці на спадкоємність розвитку зовнішньої політики РП, виявлення його основних тенденцій. Так, було доведено, що набуття Польщею регіонального лідерст-ва значно стало можливим завдяки започат-куванню в 1991 р. Вишеградської групи та позиціонуванню РП діяльним її членом, про-тегуванню офіційною Варшавою інтересів сусідів на східному кордоні на рівні провід-них європейських інститутів – Ради Європи, Центральноєвропейської ініціативи, Євро-пейського Союзу – та піднесенню взаємин із сусідами, Україною зокрема, до рівня страте-гічного партнерства.  Відповідно вступ Польщі до ЄС значною мірою виявився можливим завдяки поперед-ньому її вступу до НАТО, активній участі в процесах регіональної інтеграції, в тому числі шляхом участі в розбудові єврорегіонів тощо. І, що прикметно, зовнішня політика РП озна-ченого періоду ґрунтувалася на ідеях Є. Гед-ройця – Ю. Мєрошевського, обґрунтованих у повоєнний період опозиційними до комуніс-тичного режиму еміграційними колами та взятих на «озброєння» прихильниками «Солідарністю» на чолі з Л. Валенсою, серед палких шанувальників якої був також і А. Кваснєвський. Упродовж десятирічного перебування на президентській посаді і  
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словом, і ділом він незмінно демонстрував свою відданість ідеям «великого поляка». Ус-відомлення цих, а також низки інших момен-тів дозволило, таким чином, виявити успад-кованість польської зовнішньої політики означеного десятиліття від попереднього відтинку польської історії, зокрема, періоду перебування РП у складі соціалістичного та-бору, а пізніше – віднайдення свого місця на якісно новій мапі Європи. Послуговування принципом наступності, окрім того, передбачає врахування тяглості процесу наукового осмислення проблеми. Тож, робота над дослідженням обраної про-блеми супроводжувалася зверненням до нау-кових здобутків попередників, завдяки чому, на наш погляд, вдалося забезпечити тяглість історіографічного процесу, а заразом у рази зменшити загрозу суб’єктивної оцінки подій та процесів, що аналізуються. Звернення до студіювань попередників дозволило також з’ясувати коло питань, які потребують продо-вження дослідницької роботи, гарантувати актуальність і своєчасність наступних праць за тематикою. Принцип об’єктивності, що виходить із цивілізаційного погляду на історію як об’єк-тивний процес, вимагає від дослідника необ-хідності спиратись  на факти у їх правдивому вигляді, без будь-яких фальсифікацій, свідо-мих перекручувань та вміщувань у заздале-гідь сформовані рамки, так би мовити, «у чис-тому вигляді», навіть усупереч тому, що отри-маний результат, – і дослідник свідомий  того, – може «розірвати» сформовані в істори-чній науці стереотипи, зазнати критики в нау-кових колах, а то й суспільного опору. Так, ще в І ст. до н. е. римський історик Цицерон ка-зав: «Перше завдання історії – утриматися від брехні, друге – не приховувати правди, третє – не давати жодного приводу запідозрити себе в пристрасті або в упередженій ворожості», – і з ним, безперечно, важко не погодитися.  Досліджуючи зовнішню проблему Польщі визначеного пострадянського десятиріччя, авторка, безсумнівно, була вільна у встанов-ленні причинно-наслідкових зв’язків між по-діями і процесами та позбавлена необхіднос-ті одержані наукові результати перевіряти на предмет відповідності встановленій історич-ній парадигмі. У випадку дослідження будь-якої історичної проблематики у пострадянсь-

кий період, аналогічно нашому випадку, поді-бна проблема, як розуміємо, на порядку ден-ному не значиться, і те, наскільки достовір-ним, а від того вартим уваги, виявився той чи інший науковий результат, залежить, насам-перед, від фаховості дослідника, його профе-сійної зрілості та наукової компетентності. Щоправда, в суспільних науках абсолютно об’єктивних знань досягти не так вже й прос-то, а то й в принципі неможливо, адже трак-тування тих чи інших подій завжди відбува-ється крізь призму особистого досвіду дослі-дника, його внутрішньої налаштованості що-до того, про що він пише, а інколи й навмис-ного ухилення від оперування одними факта-ми з одночасною апеляцією до деяких інших. Свідома подібної небезпеки, авторка, тим не менше, намагалася максимально реконстру-ювати події історичної минувшини, зумовле-ної предметом дослідження, зберігаючи ви-важеність та незаангажованість на належно-му науковому рівні проаналізувати їх. Використання принципу всебічності ви-магає від дослідника врахування всіх внутрі-шніх зв’язків і відносин системи, усіх чинни-ків, що впливають на її функціонування. У нашому випадку, зокрема, йдеться про мак-симально повне врахування всіх внутрішніх та зовнішніх по відношенню до Польської держави чинників, незалежно від того, спри-чинені вони суб’єктивними, особистісними мотивами чи об’єктивним розвитком історії. Не викликає заперечень, зовнішня політика РП, подібно зовнішній політиці будь-якої ін-шої країни, значно узалежнена ситуацією в середині держави, добробутом населення та його задоволеністю діями влади, особистіс-ним чинником дипломатів та політиків, перш за все найвищого рівня, а також розстанов-кою сил на міжнародній арені, заангажованіс-тю конкретних держав, готовністю «голов-них геополітичних гравців» на рівні світово-го співтовариства лобіювати її інтереси тощо. Ці, а також багато інших чинників, що впли-вають на зовнішню політику Польської дер-жави, при її осмисленні нами були максима-льно враховані. Тож, ефективність зазначених методоло-гічних принципів висвітлення зовнішньопо-літичної доктрини Польщі періоду 1995– 2005 рр., безсумнівно, значно залежить від комплексності їх застосування, а також від 
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сукупності науково-дослідницьких методів, через які вони реалізуються. Згідно усталеної в українській історичній науці практиці, в методології дослідження прийнято розрізня-ти загальнонаукові (притаманні абсолютно всім наукам), спеціально-наукові або власне історичні (характерні кільком спорідненим наукам) та конкретно-наукові або спеціальні (властиві окремим галузям наукового пізнан-ня) методи, що можуть бути використані при висвітленні задекларованої проблеми. Разом з тим, у кожному конкретному випадку, в т.ч. при аналізі зовнішньої політики РП, зрозумі-ло, що  методологія історичних досліджень не є величиною сталою, а постійно змінюєть-ся, з однієї сторони, – під впливом тематики дослідження, з іншої, – під впливом генезису історіографічної ситуації. Остання, зауважи-мо, від здобуття Українською державою неза-лежності і досі виглядає не надто втішно. Так, маючи на меті покінчити з традиціями ра-дянської історичної думки, українські істори-ки почали тотально послуговуватися новіт-

ньою методологію, характерною західним традиціям історіописання, унаслідок чого ознакою національної історіографії стала де-яка методологічна еклектика. 
Список  використаних  джерел  1. Віднянський С. Проблеми всесвітньої історії в українській історіографії: стан та перспективи дослідження / Степан Віднянський // Україна-Європа-Світ. Міжнар. зб. наук. пр. Серія : Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алек-сієвець. — Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гна-тюка, 2010. — Вип. 5. У 2 ч.: Україна-Європа-Світ : історико-політичні та гуманітарні аспекти розви-тку / Міжнар. зб. наук. пр. на пошану проф.  М. М. Алексієвцю. — Ч. 1. — С. 50—60. 2. Герасимчук Т. Ф. Теоретико-концептуальні осно-ви та методи дослідження міжнародних відно-син / Т. Ф. Герасимчук // Український історич-ний журнал. − 2006. − № 5. − С. 186—199. 3. Калакура Я. С. Українська історіографія : курс лекцій / Я. С. Калакура. — Київ : Генеза, 2004. — 496 с. 4. Кудряченко А. І. Дослідження з проблематики всесвітньої історії у сучасній Україні / А. І. Кудря-ченко // Український історичний журнал. —  2011. — № 1. — С. 180—194. 5. Реєнт О. П. Сучасна історична наука в Україні: шляхи поступу / О. П. Реєнт // Український істо-ричний журнал. — 1999. — № 3. — С. 3—22. 

N A T A L I A B UG L A Y   M y k o l ai v  
FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF POLAND:  

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY 
The election of the Polish foreign policy the subject of research in theoretical and methodological sense, 

is relevant, from the perspective of strengthening the research interest in the important issues of interna-
tional relations and world history, particularly European history inherent in the modern Ukrainian histori-
cal science. Having at its disposal a wide range of research tools, we consciously made a choice in favor of 
only those that are adequately addressed by science and proven practice and help understanding the foreign 
policy of a neighboring state. Such an approach, we believe, made possible a comprehensive study of the 
foreign policy of the RP a specified period, taking into account the influence of a large number of interre-
lated internal factors and the external environment. 

Key words:  Poland, foreign policy, theory, methodological principles, research tools, and scientific 
knowledge. 
 
НАТАЛЬЯ  БУГЛАЙ   г .  Н и к о л а е в  

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Избрание внешней политики Польши предметом исследования в теоретико-
методологическом смысле является актуальным, с точки зрения усиление исследовательского 
интереса к важным вопросам международных отношений и всемирной истории, в частности ев-
ропейской истории, присущего современной украинской исторической науке. Имея в своем распоря-
жении широкий ассортимент исследовательских инструментов, нами сознательно был сделан 
выбор в пользу лишь тех из них, которые должным образом проработаны наукой и проверенные 
практикой и помогают осмыслению внешней политики соседнего государства. Такой подход, по 
нашему убеждению, сделал возможным комплексное изучение внешней политики РП определенного 
периода, с учетом влияния на нее большого количества взаимосвязанных внутренних факторов и 
внешней конъюнктуры. 

Ключевые  слова :  Польша, внешняя политика, теория, методологические принципы, инстру-
менты исследования, научное познание. Стаття надійшла до редколегії 27.10.2017 
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История туризма на белорусских землях до настоящего времени изобилует вопроса-ми, требующими детального изучения. Од-ним из переломных периодов в истории ту-ризма является период между двумя миро-выми войнами. Для 1920–1930-х гг. характер-но зарождение туризма на белорусских зем-лях в современном его понимании. Именно тогда разрабатывается множество разнопла-новых туристических маршрутов, издаются первые путеводители по туристическим мес-там Западной Беларуси, реализуются круп-ные инвестиционные проекты в туристиче-ской сфере. Государство, осознав значитель-ные возможности туризма в деле интеграции присоединенных территорий и укоренения в общественном сознании определенных цен-ностных установок, а также в деле социально-экономического развития периферийных территорий, стало оказывать на данную сфе-ру целенаправленное воздействие, содейст-вуя агитации и пропаганде туризма в Запад-ной Беларуси. Все это определило небыва-лый рост числа прибытий туристов на терри-торию Западной Беларуси в 1930-е гг., а так-же активизацию туристического движения среди местного населения. Поэтому изучение исторического опыта развития туризма на территории Беларуси в 1920–1930-е гг. в со-временных условиях активного развития на-циональной туристической индустрии при-обретает особую актуальность.  

Тема истории развития туризма в Бела-руси в период между двумя мировыми война-ми до настоящего времени, за исключением единичной статьи А. Белого «Развитие туриз-ма в северо-восточных воеводствах межвоен-ной Польши: начало складывания мозаи-ки» [1], практически не поднималась ни в отечественной, ни в зарубежной историогра-фии. Отдельные существующие публикации по проблемам развития туризма в межвоен-ный период либо не характеризовали в долж-ной мере всю совокупность видов западнобе-лорусского туризма, либо их географические рамки не включали (или включали частично) территорию Западной Беларуси, фокусиру-ясь на других смежных регионах.  При подготовке статьи были использова-ны материалы белорусских и зарубежных архивных учреждений: государственных ар-хивов в Бресте и Гродно, а также Литовского центрального государственного архива в Вильнюсе, Архива новых актов в Варшаве и Архива Польской академии наук и Польской академии знаний в Кракове, где хранятся ма-териалы делопроизводства воеводских тури-стических комиссий и иных местных испол-нительных и распорядительных органов, об-щественных организаций и объединений, различные справочные, информационные и иные материалы. Целью статьи является исследование на-правлений (видов) туризма, которые получили 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
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В статье рассматриваются виды туризма, получившие распространение в межвоенный пери-
од на территории Западной Беларуси: водный в форме сплавов по рекам и озерам; детский и моло-
дежный туризм в форме баз отдыха, оздоровительных лагерей и походов; экологический туризм в 
форме посещения ценных природных территорий; курортно-оздоровительный туризм, где функ-
ции бальнеологического курорта выполняли Друскеники, а климатических курортов – озера Бра-
славской и Нарочанской группы, где была создана необходимая для курортов туристическая ин-
фраструктура; а также сельский или аграрный туризм, когда сельские жители предоставляли 
условия для отдыха горожанам в летние месяцы. 
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наибольшее распространение на территории Западной Беларуси в 1921–1939 гг. Достиже-ние поставленной цели  представляется воз-можным посредством решения следующих задач: определение видов и маршрутов вод-ного туризма, анализ форм детского и моло-дежного туризма, рассмотрение особо охра-няемых природных территорий с точки зре-ния развития экологического туризма, выяв-ление центров курортно-оздоровительного туризма и специфики их функционирования, рассмотрение процесса зарождения сельско-го или аграрного туризма. Благодаря наличию на территории За-падной Беларуси определенного набора ту-ристско-рекреационных ресурсов, а также в силу реализации основных направлений ту-ристической политики в 1930-е гг. в регионе получили распространение следующие виды туризма: водный, детский и молодежный, сельский и курортно-оздоровительный, эко-логический туризм.  Одним из самых массовых видов туризма в Западной Беларуси был водный, в особенности сплавы на байдарках. Его развитие началось еще в середине 1920-х гг., но настоящий бум пришелся на вторую половину 1930-х гг. Этому способствовала публикация документальной повести уроженца Игуменского повета, журна-листа М. Ваньковича «На тропах Сментека», которая была издана в 1936 г. и пользовалась огромной популярностью. Именно байдарки стали основным средством массовых туристи-ческих поездок по территории Западной Бела-руси. Особой популярностью пользовался сплав по р. Ясельде и Огинскому каналу, вдоль которых было организовано множество тур-баз, а также водные маршруты на Нарочанским озерах, где организовывались целые яхт-клубы и парусные регаты. Именно для облег-чения доступа туристов к озеру Нарочь, неофи-циально называвшегося в прессе «Виленским морем», в 1937 г. была построена специальная узкоколейная железная дорога [1, 263].  На период 1920–1930-х гг. приходится начало использования в туристических целях Августовского канала. Канал впервые стано-вится полноценным туристическим объек-том. На шлюзе Домбровка ежегодно с боль-шим размахом проходил «Праздник моря». По маршруту Гродно – Августов регулярно кур-сировали два пассажирских парохода. Вдоль 

канала пролегал туристический маршрут, обеспеченный превосходными условиями для плавания на лодках и байдарках. Первыми из байдарочников в середине 1920-х гг. на Авгу-стовском канале появились скауты. Главную роль в пропаганде туристических преиму-ществ Августовского канала сыграл издан-ный в 1931 г. отчет о походе «Черная Ганча», авторства известной писательницы В. Мило-шевской. В это же время в окрестностях кана-ла начинают организовываться многочислен-ные детские и молодежные лагеря.  Перенимать опыт организации водного туризма на Гродненщине приезжали со всей Польши. Так, в период с 14 по 16 июля 1934 г. Союз конгрессов водного хозяйства органи-зовал для своих членов научно-техническую и краеведческую поездку водным путем из Гродно до Августовских озер. В ходе поездки участники знакомились с туристической ин-фраструктурой канала, туристическими объ-ектами вдоль его берегов, техническими воз-можностями канала и др. [2, 2–9]. Большую роль в пропаганде водного ту-ризма в Западной Беларуси сыграл Союз поль-ских учителей, организовавший множество курсов для педагогов со всей страны. Деятели местного отделения союза разработали и из-дали первые туристические путеводители по рекам и каналам Гродненщины. Главную роль в этом деле сыграл Г. Кодзь. Благодаря заинте-ресованности правящих кругов и самого пре-зидента И. Мостицкого в гродненском регионе очень быстро возник центр водного спорта. Главные инвестиционные проекты тех лет: яхт-клуб, офицерский яхт-клуб, школьная тур-база, гостиница и др. В зданиях сторожек были организованы водные туристические базы Польского байдарочного союза. Предпринима-тель М. Конецко при поддержке обществен-ных организаций организовывал по каналу и озерам рейсы буксиров, которые тянули бар-жи с пассажирами. Туристическая функция Августовского канала была настолько важна, что именно по этой причине в 1938 г. было принято решение построить еще один канал, который соединил бы пруд Свободы с озером Сайно [3, 23–29].  Значимым центром водного туризма в Западной Беларуси были Браславские озера. Самый популярный водный маршрут начи-нался в Дукштах и пролегал озерами Диснай 
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и Диснище, рекой Дисной до деревни Козья-ны, откуда шел на Дрисвяты через озеро Бо-гинское, далее по реке Дрисвятице до озера Дрисвяты. Необходимо было плыть исключи-тельно речкой Дрисвятицей через деревню Гритуны и поместье Свикщаны, избегая ка-нала с чересчур сильным течением, где до-пускались только байдарочные путешествия. От Дрисвят водный маршрут шел по озеру Муйса и речке Речанке до деревни Речаны, откуда необходимо было сухопутным транс-портом переехать около 15 км до озера Река, т.е. до деревни Заречье на шоссе Браслав – Турмонт. От озера Река маршрут шел в озеро Дривяты, откуда был удобный доступ ко всей группе Браславских озер, в т.ч. через Снуды и Друйку к Западной Двине [4, 76–77]. Любителей активного отдыха привлека-ли и водные маршруты по Вилии. Начина-лось большинство таких маршрутов в Вилей-ке, а оканчиваться могли более чем через  250 км пути у самой литовской границы. Так-же пользовались популярностью водные маршруты по Нарочанской группе озер – озе-рам Нарочь, Мястро, Баторино и Бледное, а также реками Нарочь и Мяделка, где широко были представлены пункты проката прогу-лочных лодок, каяков и спортивного инвен-таря. Кроме того, сплавы широко практико-вались и по другим рекам Виленщины: Стра-ча, Жеймяна, Меречанка и др. Однако эти маршруты существенно уступали браслав-ским или нарочанским по популярности и уровню инфраструктуры. Новогрудский туристический регион предлагал отдыхающим водные маршруты Столбцы – Орля (около Щучина) по р. Нема-ну, Бытень (около Ивацевич) – Городки по  р. Щаре и др. Кроме байдарочных сплавов в  регионе была достаточно распространена и регулярная пассажирская коммуникация водным транспортом. Популярность водного туризма в регионе подтолкнуло местные вла-сти к развитию водной инфраструктуры и организации на р. Неман оборудованных пля-жей и спасательных станций [5, 3–5]. Зарождение водного туризма на Полесье было связано с деятельностью местного фи-лиала Бюро путешествий «Орбис», а также Пинского отделения Польского краеведче-ского общества, которые активно пропаган-дировали водные путешествия по рекам Пи-

не, Ясельде, Припяти, Горыни, Стыру, а также Огинскому каналу. В 1930-е гг. из Пинска в разные уголки Полесья курсировало не ме-нее 15 пароходов, в том числе на озеро Выго-нощанское по Огинскому каналу, в Давид-Городок по Припяти и Горыни, а также в Луцк по Припяти и Стыру [6, 3–14].  Водный маршрут из Пинска в Луцк по  р. Струменю и р. Стыру составлял около  300 км. На маршруте действовала регулярная коммуникация пароходами. Время поездки пароходом из Пинска в Луцк составляло  40 часов, в обратную сторону – 30 часов. Для групп туристов от 5 чел. действовала скидка на пароходные билеты в размере 50%. Мар-шрут активно использовался и для сплавов на байдарках. Для них время прохождения мар-шрута увеличивалось как минимум в два раза. Пароходный маршрут Пинск – Любешов по  р. Струменю, р. Припяти и р. Стоходи насчиты-вал 100 км и занимал около 9 часов. Здесь так-же действовала скидка в 50% для туристов в каюты 1 и 2 класса. Водный путь пароходом из Пинска в Телеханы по Пине, Ясельде и Огин-скому каналу составлял 82 км и занимал  9–10 часов. Это был один из самых живопис-ных маршрутов, который пользовался устой-чивым спросом. Одним из самых коротких па-роходных маршрутов из Пинска был маршрут в Лемешевичи по Струменю. Составлял он око-ло 20 км и занимал 4 часа в обе стороны. На маршруте также действовали скидки для тури-стов. Немного большим был маршрут из Пин-ска в Вуйвичи по Струменю и Припяти протя-женностью в 55 км, прохождение которых па-роходом занимало около 7 часов [4, 252–266].  В Давид-Городок из Пинска можно было попасть пароходом через Струмень, Припять и Горынь, преодолев путь в 120 км за 10 ча-сов. По своим характеристикам это был один из самых лучших маршрутов для сплавов на байдарках. Как и на большинстве других по-лесских водных маршрутов, трудностью здесь были поиски ночлега и питания. Из  Давид-Городка по Горыни и Припяти можно было отправиться в Лахву. Пароход преодо-левал этот путь в 40 км за 5 часов. Путь же в 50 км из Давид-Городка до железнодорожной станции Горынь по одноименной реке  пароходом составлял 9 часов против течения и 6 по течению. Это был достаточно живо-писный маршрут. Этот маршрут на байдар-
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ках удавалось преодолеть за один световой день. Самым же протяженным байдарочным маршрутом на Полесье был путь Влодава – Давид-Городок длинной 329 км.  Водный путь из Пинска в Брест составлял 214 км по Пине до д. Кужеличин, где переходил в Королевский (совр. Днепро-Бугский) канал протяженностью 79 км, который в д. Муховло-ки переходил в р. Мухавец, впадающий затем в Западный Буг в районе крепости [4, 260–261]. По р. Ясельде можно было проплыть из Березы Картузской в р. Струмень, преодолев 180 км пути. Проходя 171 км по рекам Стоход, При-пять и Струмень любители водных видов спор-та сплавлялись от станции Майдан в Пинск. От станции Выжва по рекам Выжевка и Припять, а также Беловежскому и Королевскому каналам можно было на байдарках пройти путь в Брест или Пинск [4, 263]. Школьный туризм в Западной Беларуси зародился в середине 1920-х гг. Вопросы ор-ганизации и проведения экскурсионных по-ездок и походов для школьной молодежи, создание школьных домов отдыха и туристи-ческих лагерей в начале 1920-х гг. постоянно поднимались М. Орловичем на коллегиях Ми-нистерства общественных работ. Кроме того, он как руководитель Департамента туризма данного министерства, неоднократно обра-щался с этой проблемой к руководству Мини-стерства народного образования и религиоз-ных культов. В результате плодотворной деятельности М. Орловича и профильного министерства в 1928–1929 гг. в Западной Бе-ларуси возникают первые молодежные дома отдыха и школьные туристические базы [7, 368–380]. Для координации деятельности такого рода учреждений, а также с целью  организации отдыха школьников и молоде-жи еще в 1926 г. при Министерстве народно-го образования был создан Фонд школьных домов отдыха.  На территории Западной Беларуси пер-вое подобное школьное туристическое учре-ждение для отдыха возникло в 1928 г. В по-следующие годы их количество возрастает. Например, в Виленском воеводстве в 1932 г. их было уже 4, и их услугами воспользова-лись 2,6 тыс. школьников, а в 1933 г. – 5, и количество отдыхавших возросло до 4,7 тыс. чел. Такая тенденция была характерна и для других западнобелорусских воеводств, хотя 

Виленское было среди них лидером по коли-честву принятых в туристических лагерях и базах школьников. Одной из причин этого было то, что большинство лагерей размеща-лось недалеко от берегов озер и рек, а среди детей это пользовалось большой популярно-стью. Другой причиной этого было также то, что большинство школьных экскурсий, кото-рые приезжали из других воеводств с целью посещения Вильно, размещались в такого рода учреждениях, так как проживание в них обходилось дешевле, чем в отелях. Кроме то-го, именно в эти годы в Виленском воеводст-ве зафиксирован значительный рост числа прибытий школьных экскурсионных групп из других регионов страны [8, 2–7]. С каждым годом количество молодежных баз отдыха и школьных лагерей активно воз-растало. По состоянию на 1935 г. подобные учреждения действовали в окрестностях Вильно, Глубокого, Ошмян, Молодечно, Вилей-ки, Постав, Дисны и Браслава. В Новогрудском воеводстве в 1936 г. в летний период действо-вали лагеря для школьников в Новогрудке, Мире, Несвиже, Столбцах и на оз. Свитязь. В следующем году планировалось открыть лаге-ря на Мицкевичевском туристическом мар-шруте в Городище и Тугановичах. В 1936 г. впервые открылся лагерь в Столбцах [9, 3].  Одним из наиболее популярных среди школьников и молодежи были сезонные ту-ристические лагеря на берегах Браславских и Нарочанских озер. Отдых школьников тут координировали местные отделения Поль-ского краеведческого общества и Общества охраны памятников старины. Группам школьников такой отдых обходился всего в 13 злотых на чел., остальные же затраты  брали на себя указанные общественные орга-низации и объединения. Туристическими лагерями и базами отдыха разрешалось за соответствующую плату пользоваться всем желающим, кто при условии наличия свобод-ных мест как минимум за сутки сделает заяв-ку в местной администрации. Туризм в молодежной среде активно под-держивался государственными институциями, которые устанавливали всевозможные скидки для льготного проезда детей к туристическим достопримечательностям, выделяли специаль-ные средства на оплату труда педагогов во вре-мя этих экскурсий и др. Учителей школ всех 
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уровней призывали проводить с учащимися работу по активизации их интереса к истори-ко-культурному наследию региона, проводить внеклассные занятия под открытым воздухом, тематические экскурсии и др. Специально с целью организации отдыха школьников и мо-лодежи были разработаны и изданы специа-лизированные туристические карты для луч-шей ориентации на местности. На картах были обозначены маршруты рекомендуемых тури-стических походов, а также на них была нане-сена различная информация, необходимая для организации молодежных туристических по-ходов и активного отдыха детей. Например, такие карты существовали для водных мар-шрутов по Браславским озерам (от озера Дри-вяты до местечка Друя) и по реке Дисна (от озера Диснай по реке Дисна до города Дисна), а также для сухопутных маршрутов (Дисна-Глубокое, Вильно-Ошмяны-Гольшаны-Воло-жин-Ивенец и др.).  В первой половине 1930-х гг. распростра-нилась мода на то, что сегодня называется сельским или аграрным туризмом, а тогда на-зывалось «пансионат». До Первой мировой войны это явление не могло быть массовым, т.к. тогда еще были сильны давние традиции гостеприимства, и брать деньги с гостей счи-талось неприличным и недопустимым. Но по-сле войн второго десятилетия ХХ в. и мирово-го экономического кризиса 1929–1933 г. эко-номическое положение заставило население Западной Беларуси пересмотреть свое отно-шение к гостеприимству, что повлекло уско-ренную коммерциализацию этого явления. Хозяйства в северо-восточных воеводствах остро нуждались в наличных деньгах, предос-тавить которые могли отдыхающие, приез-жавшие на лето в Западную Беларусь из круп-ных городов со всей страны. Дополнительным бонусом от приема постояльцев была возмож-ность коммуникации с людьми своего круга – образованными горожанами, которые и со-ставляли основную часть отдыхающих.  Западная Беларусь имела хорошую репу-тацию среди регионов межвоенной Польши для сельского отдыха. Частое отсутствие электричества и канализации, как и многих иных благ цивилизации, компенсировались искренней гостеприимностью, низкими це-нами на жилье и продукты, хорошей кухней и др. Спросом пользовался в основном летний 

сезон, превалировали продолжительные (до нескольких недель или даже месяцев) выез-ды, что было обусловлено небольшой рас-пространенностью личных автомобилей и общим уровнем развития транспортной ин-фраструктуры.  Клиентов искали чаще всего через объяв-ления в газетах, через туристические бюро или через общих знакомых. Например, Е. Станкевич, владелица имения Берженики Браславского повета, которая начиная с  1934 г. содержала «пансионат», вспоминала, откуда брались ее первые клиенты: «…Первыми гостями были знакомые родите-лей невестки, которые увлекались копчены-ми ветчинами, фаршированной рыбой, запе-ченными гусями, которые мы им ранее высы-лали на праздники. Вот они и мечтали про-вести у нас отпуск, и есть их совместно с на-ми… Потом они стали рекомендовать нас уже своим знакомым…» [1, 269]. Для того чтобы справиться с наплывом гостей, Станкевичи на лето нанимали кухарку, а также двух гор-ничных. Обязанностями горничных была, среди прочего, уборка на кухне и подача еды к столу. Одетые в белые чепчики и передни-ки, они должны были разносить гостям кофе, молоко, булочки, сыры, конфитюр и мед, а также копченые мясные изделия. Сыры  готовились тут же в имении на ферменте, который закупался в Швейцарии.  Другой пример – объявление в газете М. Жебровской, собственницы имения около Сморгони Молодечненского повета: «… Мест на 25 человек в 18 комнатах, питание четыре раза в сутки согласно диете. Предоставляют-ся матрасы и подушки без постельного белья. Возможно дополнительное обслуживание. Принимаются только христиане…». В объяв-лении указывалось, что окрестности имения равнинные и лесистые, имеется старинный парк с лиственными деревьями в 500 м от дома и два сада, в парке протекает приток  р. Вилии. «…К услугам гостей ванная комна-та. Вода из колодца и источника… Возмож-ность развлечений: теннис, лодка, сети, ра-дио, фортепиано, библиотека… На реке  имеется чистый пляж…» [1, 268].  Кроме «пансионов» достаточно популяр-ной формой сельского отдыха были летние дачные домики небольшой площади и про-стой конструкции. Они строились в качестве 
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инвестиционных проектов в живописных местах на берегах водоемов целыми массива-ми по несколько десятков домов в окрестно-стях крупных городов на расстоянии от 5 до 20 км. Близость к городу позволяла некото-рым членам семьи какое-то время продол-жать работу или учебу в городе, проживая в то же время на даче вместе с семьей. Сдава-лись дачные домики в наем городским жите-лям на летние месяцы за плату, которая была существенно меньше, чем в «пансионах». Вла-дельцы в них, как правило, не предоставляли своим постояльцам ни питания, ни иных до-полнительных услуг. Наибольшее скопление дачных домиков наблюдались вблизи Виль-но, Гродно и Бреста, а также Нарочанских и Браславсих озер. Однако признанным лиде-ром среди курортных территорий в северо-восточных воеводствах являлись Друскени-ки. В курортной местности Друскеник во вре-мя сезона туристов принимали 42 пансиона-та и отеля с общим числом номеров 1077, а также около 300 вилл, усадеб и домиков, об-ладавших 1548 номерами [10, 114]. Все объ-екты размещения в Друскениках делились на три категории комфортности. Виллы и пан-сионаты, относившиеся к первой и второй категориям, обладали канализацией, элек-тричеством и хорошей мебелью.  Кроме частных объектов размещения в Друскениках функционировали ведомствен-ные объекты размещения: Дом отдыха для семей чиновников на 68 номеров, Дом отды-ха полиции на 60 номеров, филиал Гроднен-ского военного госпиталя на 45 номеров, Дом детского отдыха на 30 номеров, Оздорови-тельный детский лагерь на 15 номеров, а также Дом отдыха работников государствен-ной администрации, лагерь Белостокского еврейского общества опеки над сиротами и др. В целом же единовременно курорт мог разместить около 5 тыс. отдыхающих.  Путевки на отдых в Друскениках можно было приобрести по всей стране в местных отделениях Бюро путешествий «Орбис». В высокий сезон 10-дневный отдых в Друске-никах стоил 82 злотых на чел., 14-дневный – 112 злотых, 20-дневный – 157 злотых, месяч-ный – 232 злотых. В низких сезонах путевка становилась дешевле на 10–20% [10, 114]. В 1920-е гг. в Западной Беларуси начина-ет развиваться тип туризма, заключающийся в путешествиях по естественным, зачастую 

особо охраняемым природным территориям, который сегодня определяется как экологи-ческий туризм. Этот вид туризма способство-вал не только рекреации, но и образованию туристов, позволял собирать средства на ме-роприятия по сохранению особо ценных при-родных территорий, помогал экономическо-му развитию изолированных поселений и др. Развитие активных видов туризма, рост за-интересованности экологическим туризмом и рекреацией на лоне природы в 1920–1930-е гг. определили рост числа посетителей ре-ликтовых лесов, расположенных на террито-рии Западной Беларуси: Налибокской, Авгу-стовской, Гродненской, Котранской, Шере-шевской, Липичанской, Свислочской и других пущ, находившихся как в государственной, так и частной собственности. Туристам, путе-шествующим по маршруту Лида – Вильно железной дорогой, многими путеводителями предлагалось посетить Рудницкую пущу, ко-торая, как утверждали путеводители того времени, «…по размерам и богатству приро-ды не уступала Беловежской…» [11, 4–6]. Уже в 1920–1930-е гг. центром экологи-ческого туризма в Западной Беларуси была Беловежская пуща. Туристы, желавшие посе-тить Беловежскую пушу, как правило, на-правлялись из Белостока через Бельск и Гай-новку в Беловеж. Туда до трех раз в день от-правлялись автобусы из Белостока и Пружан. В Беловеже для приезжих была организована туристическая база более чем на 100 койко-мест, действовавшая круглогодично. Дейст-вовали также отель «Под зубром», два ресто-рана и другие объекты общественного пита-ния. На части территории пущи был органи-зован национальный парк, посетить который можно было только пешком или на лошадях, любой автомобильный транспорт на терри-тории парка был запрещен. Персонал нацио-нального парка бесплатно предоставлял ус-луги гидов-экскурсоводов для организован-ных групп туристов [12, 5–6].  По территории национального парка «Беловежская пуща» были разработаны три туристических маршрута. Первый маршрут протяженностью 24 км был рассчитан на один день пешком или полдня верхом. Вто-рой маршрут насчитывал 14 км и был самым коротким. Третий маршрут составлял почти  20 км, но значительно уступал первому мар-шруту с точки зрения разнообразия пейзажей. 
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Первый и третий маршруты предполагали осмотр наиболее интересных памятников природы, второй же давал общее представле-ние о характере природы национального парка. По территории пущи проходили и не-сколько водных маршрутов по рекам Нарев и Наревка. На территории национального пар-ка поддержкой водного туризма занималась Организация военной подготовки лесников, которая в пуще обладала пристанью и собст-венным лагерем, а также собственным ло-дочным производством. Таким образом, В Западной Беларуси в 1920–1930-е гг. получили распространение следующие виды туризма: водный, наиболее популярной формой которого были различ-ные сплавы по рекам, каналам и озерам; дет-ский и молодежный туризм, функциониро-вавший в форме молодежных баз отдыха, детских оздоровительных лагерей и походов; экологический туризм, предполагавший по-сещение заповедных лесов, пущ, болот и дру-гих особо ценных природных территорий; курортно-оздоровительный туризм, где функции бальнеологического курорта вы-полняли Друскеники, а климатических ку-рортов – озера Браславской и Нарочанской группы, где была создана необходимая для курортов туристическая инфраструктура; а также сельский или аграрный туризм, когда сельские жители предоставляли условия для 

отдыха горожанам в летние месяцы. Данная тема является сегодня недостаточно разра-ботанной, но в тоже время перспективной для дальнейших исследований представите-лями различных гуманитарных наук. 
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V L A D IM IR  GA N S K I  M i n sk  
THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN WEST BELARUS  

(1921–1939) 
The article discusses the types of tourism that has gained popularity in the interwar period in West Bela-

rus: water tourism in the form of an alloy on the rivers and lakes; children’s and youth tourism in the form of 
lodges, camps and trips; eco-tourism in the form of visits to valuable natural areas; spa and health tourism, 
where function balneological resort was performed Druskininkai, and the climatic resorts – lakes of Braslaw 
and Narach group, where were necessary tourist infrastructure; as well as rural or agricultural tourism, where 
rural residents provided the conditions for the recreation of city dwellers in the summer months. 

Key words:  tourism, history of tourism, Belarus, water tourism, agro tourism, youth tourism, ecotour-
ism, spa-wellness tourism. 
 

ВОЛОДИМИР  ГАНСЬКИЙ  м .  Мі н с ьк  
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У ЗАХІДНІЙ БІЛОРУСІЇ 

(1921–1939 рр.) 
У статті розглядаються види туризму, які набули поширення в міжвоєнний період на терито-

рії Західної Білорусі: водний туризм у формі сплавів по річках і озерах; дитячий та молодіжний ту-
ризм у формі баз відпочинку, оздоровчих таборів та походів; екологічний туризм у формі відвіду-
вання цінних природних територій; курортно-оздоровчий туризм, де функції бальнеологічного ку-
рорту виконували Друскенікі, а кліматичних курортів – озера Браславської і Нарочанской груп, де 
була створена необхідна туристична інфраструктура; а також сільський або аграрний туризм, 
коли сільські жителі надавали умови для відпочинку городянам в літні місяці. 

Ключові  слова :  туризм, історія туризму, Білорусь, водний туризм, аграрний туризм, молоді-
жний туризм, екологічний туризм, курортно-оздоровчий туризм. Стаття надійшла до редколегії 13.11.2017 
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Целью статьи является восстановление биографий офицеров 58-го пехотного Праг-ского полка (58-й пп.), который в 1874–1918 гг. дислоцировался в Николаеве. Научная новиз-на состоит в составлении кратких биографи-ческих справок, содержащих сведения о по-гибших в ходе русско-японской войны 1904–1905 гг. (далее – РЯВ), скончавшихся в пери-од 1905–1914 гг. или позднее от последствий пребывания на фронте. Историография во-проса подробно рассмотрена в 1-й части ста-тьи [15, 65–78]. Во второй части статьи более широко рассмотрены отдельные аспекты междуна-родных отношений в период до, во время, после РЯВ. За время после публикации 1-й части этого исследования вышла статья  Ю. Н. Демьяненко, посвященная биографии участника РЯВ Перепелицына Евгения  Николаевича (7.03.1859, Херсонская губ. (?) – 13.02.1916, Николаев (далее – Н.), (знак † – похоронен по христианскому обряду) † 14.02.1916, Н.), поэтому его биография от-сутствует в данном исследовании [14, 20–26]. В 1-й части статьи рассматривались судь-бы украинца М. С. Шевченко, голландца-бура 

Ван дер-Марье, француза-бура дю Плесси как примеры двойных стандартов избирательно, но целенаправленно, применяемых правяще-ми кругами стран англо-американского мира, их агентами, их японскими союзниками по отношению к лицам, становящимися на их пути к превращению мира в однополярный, где все другие цивилизации были бы лишь вассалами или сырьевыми придатками узкой группы лиц, правящих anglosaxendom'ом. По-казательной в отношении таких агентов к жителям Российской империи является судь-ба одного из представителей высшего сосло-вия – поручика лейб-гвардии Преображен-ского полка князя В. Д. Бутурлина. Он являл-ся единственным сыном генерал-лейтенанта Д. С. Бутурлина и графини Бобринской. Слу-жение его рода Российскому государству на-считывало более 650 лет – с середины XIII ст., когда знатный феодал из Германии перешел вместе с дружиной на службу к князю Алек-сандру Невскому, получив имя Рыкша и бояр-ский титул [76, 2–3]. В истории взаимоотно-шений Украины и России известен его пото-мок – князь В. Бутурлин, глава посольства царя Алексея Михайловича, приводивший к 
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ЮРИЙ ДЕМЬЯНЕНКО г. Николаев  
ОФИЦЕРЫ 58-го ПЕХОТНОГО ПРАГСКОГО ПОЛКА –  

УЧАСТНИКИ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904–1905 гг. 
(ЧАСТЬ ІІ: Л – Я) 

 
Впервые приведены новые факты из биографии 27 офицеров, служивших в разное время в этом 

пехотном полку, их сослуживцев, членов их семей, родственников.. Реконструированы обстоятель-
ства боев под Вафангоу в июне 1904 г., под Мукденом в январе-марте 1905 г. Даны факты о япон-
ских военных тактических новшествах и использовании западных наемников. Пояснены некоторые 
причины успеха японских войск в Мукденской операции, приведена определенная информация о по-
терях русской армии. Впервые приведена информация об  персональной деятельности этих офице-
ров в 19-20 ст., включая годы выпуска из учебных заведений. Приведены данные о рождении, свадь-
бе, смерти или ранении, других обстоятельств воинской службы, даты гибели в бою, отставке.  

Ключевые  слова :  офицер, семья, политическое убийство, русский, японец, биография, воен-
ный советник, наемник, военная гимназия, военная служба, награда, орден, смерть. 
 

«Такой полководец, который, выступая, не ищет славы, 
а отступая, не уклоняется от наказания, который  
думает только о благе народа и о пользе государя,  
такой полководец  –  с о к р о в и щ е  для государства». «Искусство войны»,  С унь-цзы.  Гл.  X ,  12 .  
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присяге гетмана З.-Б. Хмельницкого, козац-кую старшину, мещанство в Переяславе  18–21.01.1654 г., затем приводившего к при-сяге поочередно – Киев, Нежин, Чернигов [17, 34–35]. Такого знатного человека как  В. Д. Бутурлин не вывезти в клетке как бес-паспортного сына вдовы, украинца М. Шев-ченко. Но, в отношении и бедного вдовьего сына М. Шевченко, и обладателя миллионно-го состояния, князя В. Д. Бутурлина, действо-вал один принцип, получивший чёткую фор-мулировку в годы второй мировой войны – «Der Rűsse mus sterben, damit wir leben» («русские дожны умереть, чтобы жили мы»), – гитлеровцы выражались без лукавого Викто-рианского притворства. Судьба самого В. Д. Бутурлина не менее трагична и поучи-тельна чем доля М. С. Шевченко. В 1897 г. бы-ло основано «Русско-английское промышлен-
ное товарищество», в его состав вошло  «13 полных товарищей» (полноправных ак-ционеров), В. Д.  Бутурлин был одним из них. А к началу 1910 г. в живых оставались В. Д. Бутурлин и его зять и наследник, поме-щик Виленской губернии Обрион де Ласси. Остальные акционеры «умерли неестествен-
ной или «случайной» смертью» [76, 2–3]. Пользуясь связями князя в Петербургском высшем свете неизвестное лицо, или группа лиц, прибрало к рукам миллионные состоя-ния русской аристократии. Когда необходи-мость в связях отпала, отставной к 1910 г. поручик был устранен. Прежде всего, недоб-рожелатели разрушили его репутацию, втя-нув его в кутежи и скандальный брак с родст-венницей О. де Ласси, артисткой Зикé. Прой-дя через все этапы тайного унижения (следуя триаде французских выражений: «mal de 
chien», «mal de dent», «mal du siècle» [«маль дэ 
шъян», «маль дэ дан», «маль дю съёкль»] –  (1-е: разг. фр. – «хандра», 2-е: разг. фр. – «страстная любовь», 3-е: фр. – «болезнь ве-
ка» (выражение, обозначавшее прежде всего пресыщение жизнью, отраженное в произве-дениях французских романтиков 19-го ст., возможно другое значение) [52, 643–644], глубоко разочаровавшись в жизни, В. Д. Бу-турлин уехал из С.-Петербурга, поселившись в Виленской губернии. В мае 1910 г. он забо-лел, во время лечения был отравлен зара-

женным шприцем своим лечащим врачем, доктором Владимиром Кирилловичем Пан-ченко (1850 – п. хх.08.1911) и 14.05.1910 г. скоропостижно скончался [75, 4]. Помещик  П. П. О. де Ласси получил в наследство  ок. 8,5 млн. рублей. Доктор Панченко был арестован, а новоиспеченному миллионеру вначале все сошло с рук. Но его иностранные покровители были прежде всего заинтересо-ваны в деньгах, а не в доказательстве неви-новности российского подданного Патрикия Петровича Обриена де Ласси. При дальней-шем рассмотрении уголовного дела по факту отравления В. Д. Бутурлина О. де Ласси и В. К. Панченко были приговорены к лишению всех прав, состояний, преимуществ, ссылке на каторжные работы: 1-й – бесрочно, а 2-й – на 15 лет. Позже, 2-му осужденному, как пре-старелому, каторгу заменили заключением в Петропавловской или Шлиссельбургской крепости [89, 2]. Находясь на каторге О. де Ласси направил ходатайство о переводе в од-ну из тюрем Южной Сибири, одновременно готовя побег с каторги через китайскую гра-ницу. Тайные покровители не оставили его и здесь. При тщательном обыске план побега и инструмент для перепиливания кандалов были найдены, а срок ношения кандалов уве-личен с 6-ти первых лет каторжных работ до пожизненного [92, 3]. Автор статьи склонен сделать предположение, что он сам был лишь подставной фигурой, за его спиной стояла могучая иностранная финансово-промыш-ленная корпорация, наверняка, в союзе в раз-ведслужбой того же, или иного иностранного государства. Возможно этих корпораций (государств) было несколько. Общая сумма «сравнительно честно отобранных» от ак-ционеров денег превышала 50 млн. рублей (т. е. стоимость пяти-шести новейших 12-ти пушечных броненосцев с калибром орудий 305 мм., которых не хватило России в Цусиме, если бы нашелся во флоте адмирал более предусмотрительный и умелый, чем З. П. Рождественский). В 7-ю годовщину гибе-ли адмирала С. О. Макарова на рейде Порт-Артура «Николаевская газета» напечатала статью П. С. Кранова, главы общества обнов-ления флота, который сослался на слова од-ного из японских офицеров флота: «Был у Вас 

ЮРИЙ ДЕМЬЯНЕНКО Офицеры 58-го пехотного Прагского полка – участники Русско-Японской войны 1904–1905 гг. (часть ІІ: Л – Я) 



Р о з д і л  3  В С Е С В І Т Н Я  І С Т О Р І Я  

62 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ІСТОРИЧНІ НАУКИ  

редкий, выдающийся человек, адмирал Мака-
ров, но разве ценили его у Вас?! Многие-ли из 
Ваших офицеров были знакомы с его произве-
дениями, с теми принципами морской войны, 
которым он учил? – Нет. А у нас его книги бы-
ли переведены на японский язык, его тактика 
изучалась и по его-же тактике мы Вас и раз-
бивали» [86, 2]. Можно проанализировать судьбу еще од-ного человека – Дьяченко Н. Н., служащего русского МИДа. Николай Николаевич Дьячен-ко (ок. 1878 – 18.08.1910, Баден-Баден, Герма-ния, † п. 10.09.1910, СПб.), сын п. п. гр., камер-юнкер двора Е.И.В., кол. асессор, секретарь русского посольства в Цетинье, Черногория, в 1909-1910 гг. [11, 806; 12, 861], скончался «скоропостижно» [81, 2]. Он умер, собираясь возвратиться в Черногорию на празднование 50-летия короля Николая I. Неожиданная смерть секретаря посольства осталась загад-кой, иначе как объяснить смерть молодого человека в расцвете сил, принимавшего уча-стие в парфорсных охотах осенью, т. е. не просто здорового, а отменно физически раз-витого, обладавшего железным здоровьем. Видимо, находясь в одном из центров нефор-мального общения европейских политиков, прочих влиятельных лиц (лечебные воды) он, посредством личного общения, узнал та-кую информацию, которая, по мнению «демиургов» нового мирового порядка не должна была стать достоянием обществен-ности, тем более – попасть в Россию, быть опубликованной там. По мнению автора, не-сколько факторов могли повлиять на его смерть: 1) подписание 21.06.1910 г. россий-ско-японского дополнения к конвенкции теж же стран от 17(30).07.1907 г. «по упрочению 
мира на Д. Востоке», об окончательном под-держании status quo в Манчжурии (За Япони-ей оставалась Южная и Центральная Ман-чжурия, откуда русские были вытеснены в ходе РЯВ 1904-1905 гг., за Россией – Северная Манчжурия) [77, 1-2]; 2) особую роль в русско-японском урегулировании на Д. Востоке сыг-рал британский посол в СПб сэр Артур Ни-колсон, который «переиграл» германского посла в СПб графа Пурталеса, втягивая Рос-сию в свою игру и потенциально «при-соединяя» Японию к Антанте (британо-

французско-русскому союзу) 1907 г., т. е. де-лая его четверным и направленным против стран Центрального союза (Германия–Австро-Венгрия–Италия), созданного еще в 1883 г.; 3) правительственная и правая германская пресса немедленно отозвались на подобные действия британского посла: в частности га-зета «Täglische Rundshau» в конце июня  1910 г. опубликовала статью, в которой рас-крыла британские интриги в СПб, предосте-регая Россию от чрезмерного сближения с англо-французским союзом [77, 1–2]. В тоже время, британская интрига привела в прова-лу германской стратегии, которая состояла в отвлечении внимания России от своей евро-пейской части, в частности от западных воен-ных округов, и поиска для себя территори-альной и прочей выгоды на Д. Востоке;  4) Берлинские эксперты были правы в том, что мирное существование Европейского континента в целом было возможно при от-сутствии крупных противоречий между дву-мя континентальными государствами с круп-нейшими полевыми армиями – Россией и Германией. Даже в условиях давно развалив-шегося союза трех императоров от 1815 г., противоречия не были еще настолько выра-жены, чтобы стать причиной мировой войны. Другое дело, что Германия искала для себя выход в переориентации основного внима-ния России в Азию, оставляя Балканы в част-ности, а Европу в целом, в сфере особого вни-мания стран центрального блока. Об этом «стыдливо» умолчивали в «Täglische Rund-
shau», «Berliner Tagenblatt», «Das Nationale 
Deutschland» (статья известного германского военного эксперта графа Ревентлова) [72, 1], прочих рупорах германского милитаризма. Политика отвлечения началась задолго до 1904–1905 гг., даже намного раннее концес-сионного кризиса на реке Ялу в 1903 г. К при-меру – официальный Берлин способствовал конному пробегу японского генерала Фуку-шимы, кадрового разведчика, через всю ев-ропейскую и сибирскую части России еще в 1893 г., т. е. предварительной разведке по-тенциальных возможностей Транссибирской ж/д, и не только. Можно, в догонку к событи-ям 125-летней давности, сказать много неле-стных слов о преступно-бездарной работе 



63 №  2  (44) ,  листопад  2017 

русской контрразведки в конце 19 в., но хода-тайство на проезд Фукушимы, по материалам газет, прибыло все же не из Лондона, а из Берлина [74, 1]. И официальный Лондон, и официальный Берлин, целенаправленно спо-собствовали скорейшей милитаризации Япо-нии, обучению японской армии новейшим тактикам ведения боя, с использованием опыта предыдущих военных конфликтов, в частности англо-бурской войны 1899–1902 гг. (снайпинг, концентрация ударных сил на главных направлениях, лиддитные снаряды, защитная униформа, поддержка рассыпного строя своей пехоты плотной пулеметной стрельбой и т. д.). В 1885–1888 гг. герман-ский майор Меккель (позже – ген.-майор) со-стоял одним из главных иностранных совет-ников, обучавших японскую армию [119]  (ил. 2). Армия микадо подвергалась жесткой муштре, в ней господствовал воистину прус-ский дух чинопочитания и презрительного отношения к жизни нижнего чина – солдата. В мае 1905 г. под Гунчжулином в плен попала целая японская рота, сообщившая сведения о том, чем достигается стремительность и фа-натическое упорство атак: «Офицеры идут ... 
не перед ротами, а позади, с револьверами в 
руках и застреливают каждого повернувшего 
назад нижнего чина. Батальонные командиры 
идут позади батальона и стреляют каждого 
отступающего, не исключая и офицеров. Даль-
ше батальона этот порядок не восходит. Взя-
тая в плен рота принадлежит армии Ноги. 
Офицеры рассказывают, что под Порт-Арту-
ром две роты дважды поворачивали назад; 
тогда Ноги пропустил их маршем мимо ос-
тальных и расстрелял всех до одного» [103, 3]. Представитель же Великобритании, глав-ного японского союзника в этой войне, кад-ровый британский разведчик сэр Иан Стэн-диш Монтегю Гамильтон (ил. 1), занимавший пост генерал-квартирмейстера Военного ми-нистерства в 1902–1904 гг., с самого начала РЯВ находился при штабе командующего японской армией маршала Оямы в качестве военного советника [18, 137–139]. В случаях, где интересы Великобритании и Германии совпадали, они действовали сообща, вытес-няя Россию из Манчжурии японскими рука-ми. В бою под Вафангоу 1-2.06.1904 г. японцы 

стали применять снайперский огонь – вы-стрелами двоек (или сдвоенных двоек) снай-перы поражали офицеров в стрелковых це-пях, стремясь дезорганизовать управление пехотой. В одном из трех русских полков, оказавшихся в самом центре боя – 3-ем Вос-точно-Сибирском стрелковом полку (далее – ВССП), из строя выбыло 22 офицера, в своем большинстве они получили не осколочные, а именно пулевые ранения. Это: ком. бат. – подполк. Федоров Константин Степанович (21.05.1858 – п. хх.01.1906) (ранен в стрелко-вой цепи) [45, 1137; 48, 1015], ротные коман-диры – кап. Раздеришин Павел, Повало-Швайковский Николай, Котловский Василий, Хаскин Михаил, Павловский Павел, Панте-леймонов Михаил, Маховка Дмитрий (ранены), Кудревич Мариан (ранен и остался на поле боя), шт.-к. Лузин Петр (убит), Шоро-хов Сергей (ранен в стрелковой цепи двумя пулями, оставлен на поле боя, после того, как очнулся, нашел в себе силы перевязать себя, пройти 8 верст и выйти к своим) [56, 1], пор. Богданов Владимир (убит), Имшеник-Кондратович Константин, Киринский Ели-сей, Семенов Василий, Редькин Владимир, Семенов Модест, Галчинский Василий, подпо-ручики Луценко Григорий, Нефедовский Ти-мофей, Королев Федор, Дубровский Констан-тин (ранены) [53, 244; 54, 264]. Младший рот-ный офицер 36-го ВССП шт.-к. Задерако Сер-гей Александрович был тяжело ранен пулей в голову на большом расстоянии (читай – пре-
вышающем дальность поражения ружей, нахо-
дившихся на вооружении японской армии – 
Д.Ю.Н.). Газета «Одесские новости» прямо ука-зывает на наличие европейцев в японской ар-мии во время этого боя, но в официальном  10-ти томном исследовании истории РЯВ об этом нет ни слова [31, 70–71, 96–97; 56, 1]. Там же, где британо-германское соперни-чество за колонии прибретало особую остроту, англичане не брезговали испробовать тактиче-ские военные новшества на войсках своего си-туативного германского союзника-соперника по Д. Востоку. К примеру: сообщением из Кап-штадта (Южная Африка) от 17.06.1905 г. было подтверждено, что туземцы в Карасских горах (терр. германской юго-западной Африки,  сопредельной с английской) разбили два  
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значительных германских отряда капитана Зиберта и майора Камтце, причем только убитых германцев насчитывалось около  100 человек (15 офицеров и ок. 85 рядовых и унтер-офицеров) [104, 1]. Соотношение уби-тых офицеров и нижних чинов не 1:20/1:25, а менее чем 1:6. Можно предположить, что в этом бою использовалась та же тактика, что и в сражении под Вафангоу 1–2.06.1904 г. Воз-никает еще несколько отнюдь не риториче-ских вопросов: кто научил местные африкан-ские племена герреро современной тактике боя, не британский ли генерал И.С. Монтегю Гамильтон, бывший в 1899–1900 гг. команди-ром 7-й бригады при осаде Ледисмита [18, 198], заимствовав схожую тактику буров, и не было ли среди африканских туземцев анг-лийских инструкторов и бурских стрелков? Определенные тайные силы, заинтересо-ванные в возникновении и поддержании рус-ско-японского конфликта на Дальнем Восто-ке расправлялись не только с русскими ди-пломатами, по тем или иным причинам не устраивавших хозяев мира, «полудержавных мировых властелинов», но и мстили руками местных исполнителей их семьям. Андрей Федорович Гамбургер известный дипломат, отдавший дипломатической службе более  40 лет и в 1897–1898 гг. в чине действитель-ного тайного советника занимавший пост Статс-Секретаря МИДа [9, 572; 10, 597], был вынуден уйти в оставку до 1900 г., а в 1904 г. скончался. Его вдова, Марцелина Гамбургер, после его смерти была специально признана сумашедшей из-за поддельных документов, предоставленных ее доверенным лицом – присяжным поверенным Станиславом Белза. Он добился изоляции пожилой женщины, которую не выпускали на улицу, держа в за-пертом помещении с темными окнами. По смерти мужа ей полагалось по 20 тыс. руб. дохода и 3 тыс. пенсии, С. Белза пользовался ее деньгами. В декабре 1911 г. она умерла, оставив около 80 тыс. руб. на благотвори-тельность. С. Белза вновь подделал докумен-ты, получив 80 тыс. руб. и драгоценности. Оказалось, что у умершей есть дальние род-ственники, о которых поверенный не знал. Преступные схемы С. Белза были разоблаче-ны, но он успел тайно бежать, предположи-тельно скрывшись в Восточной Индии [93, 4]. 

Случаи гибели или компроментации представителей высшего сословия, особенно из среды русской аристократии в период, как предшествовавший РЯВ 1904-1905 гг., так и предшествовавший 1-й МВ – не единичны. Особенную вражду неких тайных сил вызы-вали представители наиболее знатных родов государства, стоявших на умеренных полити-ческих позициях. Например: после сентябрь-ского 1911 г. убийства премьера П. А. Столы-пина, 3.10.1911 г., в вагоне поезда около Но-вочеркасска, был убит князь П. Н. Трубецкой (род. 5.10.1858 г.), юрист, окончивший И.М.У. в 1881 г., являвшийся депутатом Государст-венной Думы с 1904 г. от партии центристов. Свои политические взгляды он отстаивал твердо, в земельном вопросе защищал дело народного представительства, но не шел дальше славянофильского определения «земле – силу мнения», т. е. проведение посте-пенных реформ через законосовещательные учреждения, способствующие созданию крепких с/х предприятий и устанавливаю-щих заслон земельным маклерам-спекулян-там [90, 3]. Спекуляция землей приводила к разорению мелких собственников и резкому обострению социальных отношений. Проти-воположные случаи помощи крестьянам бы-ли единичны. В 1910 г. 3000 десятин земли Рябушинского сельского общества за неупла-ту % были выставлены на торги крестьян-ским поземельным банком. При открытии торгов всю землю купил выходец из семьи старообрядцев И. Е. Усачев, состоявший глас-ным Саратовского губернского и уездного земств, по 40 руб. за десятину, всего – за 120000 руб. Земельные спекулянты предла-гали ему за эту землю суммы от 300000 руб., но он продал ее прежним владельцам – Рябу-шинскому сельскому обществу за те же 120000 руб., т. к. он всю жизнь провел среди этих крестьян [88, 3].  В конце апреля 1911 г. в Московском го-родском суде был оглашен приговор по делу о получении денег обманом на благотвори-тельные цели. Пользуясь доверием князя  H. Волконского, группа лиц вовлекла его в свои сомнительные финансовые махинации и он, преследуя вначале благие цели, оказы-вая им финансовую помощь, в результате 
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был осужден на 5 мес. арестантских рот. По этому делу главным обвиняемым проходил некий г-н Сенкевич, который был осужден на 18 мес. арестантских рот; остальные обви-няемые получили меньшие сроки: г-н Пиро-гов – 12 мес., г-н Музыченко – 8 мес. [87, 2]. Жертвами агентов тайного мирового за-кулисья становились не только подданные Российской империи, а любое лицо, оказы-вавшее такое влияние на правительство сво-ей страны, которое шло вразрез с интересами тайных обществ. В феврале 1911 г. в Риме была жестоко-показательно убита статс-дама королевы Елены, Джулия Тригоне. Дж. Триго-не, дочь Лючио Таска, князя ди Куто, сестра депутата-социалиста Алессандро Таска ока-зывала смягчающее, миротворческое влия-ние на свою патронессу, та, в свою очередь – на итальянского короля Виктора-Эммануила ІІІ (годы правления – 1900–1946 гг.). Сначала имя статс-дамы подвергалось травле в прес-се, публиковались подметные письма, ее пре-следование в чем-то напоминало травлю А. С. Пушкина международной мафиозной группой Геккерен-Дантес-Нессельроде. Обе ее сестры – графиня Пальма и баронесса Чи-анчифава погибли во время Мессинского землетрясения в декабре 1908 г. Пользуясь трагедией в семье, в завершение травли, ее преднамеренно свели с профессиональным ловеласом, бароном Винченцо Патерно, офи-цером Аостского кавалерийского полка. Част-ная переписка Дж. Тригоне и В. Патерно была перехвачена и подброшена мужу Джулии. Он потребовал развода и ради детей, девочек 7 и 10 лет, статс-дама порвала связь с офицером. В. Патерно удалось заманить Дж. Тригоне в гостиницу возле ж/д вокзала и перерезать ей сонную артерию (по версии официального полицейского отчета, опубликованного в га-зетах), затем он сам либо решил покончить с собой, либо симулировал самоубийство, вы-стрелив в себя из револьвера, но остался в живых. Вскоре «партия войны» в правитель-ственных кругах Италии взяла вверх. После этого партия итальянских националистов Габриэле Д'Aннуцио образовала альянс с «ультрареволюционным» крылом официаль-но расколовшейся в 1912 г. партией социали-стов во главе с Бенито Муссолини, будущим 

дуче фашистской Италии, а умеренное крыло социалистической партии во главе с Биссо-латти, который стоял у истоков основания этой партии в 1882 г., политическая програм-ма которого частично напоминала програм-му русского центриста П. Н. Трубецкого (образование кооперативов, программа взаи-мопомощи мелких и средних землевладель-цев через кредитование своими силами, без использования кредитных ресурсов междуна-родного финансового капитала, широкое раз-витие местного профсоюзного движения) бы-ло оттеснено на обочину политической жизни. В том же 1911 г. Италия начала войну против Османской империи, а к 1912 г. захватила Ли-вию и Додеканесские острова [20, 397; 83, 3]. Но в дальнейшем усилении Италии в Аф-рике не была заинтересована та же Велико-британия. Уже к осени 1911 г. военная кампа-ния итальянцев в Ливии столкнулась с умело направляемым противодействием. Захватив прибежные области Триполи и Бенгази, итальянцы не смогли овладеть областью Се-нуссия, являвшейся буферной зоной между итальянскими и английскими владениями в Северной Африке [20, 397]. Британское Воен-ное министерство не могло допустить ее за-хвата и максимального приближения италь-янцев к границам Египта. В этой области рас-положены очень древние оазисы, известные из истории Древнего Востока, в частности – оазис Сива, который посещал еще Александр Македонский в 332 г. до. н.э. В конце октября 1911 г. возникло малоизвестное в начале  ХХ ст. в Европе и совершенно забытое теперь «дело о телеграмме поручика Монтегю». Бри-танский поручик Герберт Монтегю (случайно или нет – однофамилец того самого И.С. Мон-тегю Гамильтона), находившийся в составе турецкой армии как «доброволец», обойдя итальянскую цензуру, передал через издание «Central News» информацию, что итальянцы убили около 300–400 человек местного му-сульманского населения, среди них – много женщин и детей [91, 2]. Позднее выяснилось, что количество убитых было сильно преуве-личено, было расстреляно несколько воен-ных. Но такое и подобные сообщения приве-ли к масовому росту мусульманских национа-листических движений, чем, в свою очередь, 
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поспешила воспользоваться Германия, уда-рив в спину своего старого союзника по Тройственному союзу 1882 г. – Италию, ради потенциального нового союзника – Осман-ской империи. Последствия такой радикали-зации ощутили и на территории Российской империи. В частности: Департамент МВД че-рез 4-е делопроизводство издал циркулярное обращение от 12.03.1912 г. за № 48047 ко всем губернаторам, генерал-губернаторам, градоначальникам, Варшавскому Обер-полицмейстеру, в котором отмечалось, что, «по сведениям, полученным в редакции та-
тарских газет, присылаемых из Берлина име-
ются воззвания от имени «Братьев мусуль-
ман» проживающих в Германии на арабском 
языке, в которых указывается на бедственное 
положение <их> в Оттоманской империи, на 
территорию которой совершается нападение 
со стороны Италии. Отмечается установлен-
ное Богом повсеместное единение всех мусуль-
ман. Излагается призыв к посильным пожерт-
вованиям имуществом и личными силами на 
поддержку Турецкой империи в войне с Итали-
ей. Берлинский адрес послания: «Dr. Moharrem 
Bey, 155 Ugland Strasse, Berlin» [2, 66]. Такими средствами и методами мировые финансовые воротилы, названные после 2-й мировой войны транснациональными корпо-рациями, их покровители из состава всевоз-можных тайных обществ, их платные наем-ники, толкали страны мира в горнило 1-й мировой войны, а РЯВ, как наиболее мас-штабная по своей величине прелюдия к ней, была названа, причем, в англо-американской же историографии, нулевой мировой вой-ной  – «World War Zero» [120]. Судьба многих из солдат и офицеров Р.И.А., противостоявших агрессивной поли-тике кругов, наживающихся на войнах, до сих пор остается неизвестной. В чатсности, толь-ко в этом году автору статьи удалось восста-новить биографию одного из защитников Порт-Артура Солоникио Ксенофонта Ивано-вича (20.01.1862 – 22.11.1904, П.-Артур), ко-торый с 1904 г. числился пропавшим без вес-ти. К.И. Солоникио 2.10.1903 г. был назначен ком. 10-й роты 27-го ВССП, находился в кре-пости с перого дня ее обороны, 27.01.1904 г. 2.08–14.08.1904 г. – участник обороны Соля-

ной горы. 20.10.1904–10.11.1904 г. – участник обороны Курганной батареи и форта № 2. 13.11.–22.11.1904 г. – подполковник, коман-дир правого боевого участка на Плоской го-ре. 22.11.1904 г. – последний комендант горы Высокая, ключевого пункта обороны, погиб в штыковом бою при отражениии штурма. Из защитников этого рубежа никто не остался в живых, а тело Солоникио не было найдено, т. к. трупы были до такой степени изуродованы японцами, что не представлялось возможности их опознать [22, 387–389; 39, 705; 117; 118]. 
Рассмотрим 2-ю часть биографических 

справок об офицерах 58-го пп. 
Леонард Василий Семенович (ил. 3)  (ок. 1877/1878 – п. хх.01.1910). Из дворян Херсонской губернии. 1888 г. – поступил в Николаевское Александровское реальное училище (НАРУ), курс обучения не окончил [5, Х]. 1898–1902 гг. – подпоручик (подпор.)  58-го пп. [6, 69]. 1903–1904 гг. – поручик (пор.), зав. хлебопекарней полка. Проживал: ул. 3-я Слободская, 70 [7, 99]. Участник РЯВ. 1908–1910 гг. – штабс-капитан (шт.-к.) 24-го ВССП,  6-й ВССД, г. Хабаровск [23, 393; 24, 418]. Награ-ды: 1896 г. – серебрянная медаль «В память 

царствования Императора Александра ІІІ» (с. м. в п. ц. А3). Семья: 17.02.1907 г. «дочери и 
сыновья выражали благодарность за помощь в 
похоронах и всем почтившим память Леонард 
Маргариты Кузьминичны, скончавшейся на 
днях» [66, 1]. 

Максимов Иван Васильевич (ил. 4) (15.03.1862 – 9.11.1914, Н., † 11.11.1914, Н.). Православный. Образование получил в НАРУ, поступив в 1877 г., окончив – в 1880 г. [5, X, XXVI]. 1880–1881 гг. – учеба во 2-м Констан-тиновском ВУ. В службе ВВ с 1.09.1881 г. Под-пор. (ст. 14.08.1884). Пор. (ст. 14.08.1888).  Шт.-к. (ст. 15.03.1898). Капитан (кап.) (ст. 6.05.1900). В 1901-1904 гг. – кап., коман-дир (ком.) 10-й роты 58-го пп. (ул. Николь-ская, 8) [6, c. 68; 7, с. 98]. Участник РЯВ в со-ставе 58-го пп. Был ранен во время боя в логу 16-17.02.1905 г., у д. Баотайцзы, командуя 6-й ротой 58-го пп. [82, 3]. 1906–1912 гг. – кап., ротный ком. 58-го пп. [23, 242; 24, 248; 26, 71]. Подполковник (подполк.) (ст. 6.02.1912). В 1912–1913 гг. – подполк., ком. бат. 59-го пех. Люблинского полка, Одесса [47, 1241].  
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Награды: 1896 г. – с. м. в п. ц. А3; 1906 г. – орд. Св. Влад. 4 ст. с м. и б.; 21.09.1907 г. – орд.  Св. Ан. 3 ст. с. м. и б. [71, 3]; 25.02.1911 г. – орд. Св. Стан. 2 ст. [84, 3]; 1912 г. – светло-бронзовая медаль «100 лет войны 1812 г.» (св.-бр. м. 100 л. в. 1812 г.); 1913 г. – светло-бронзовая медаль «300 лет царствования до-ма Романовых» (св.-бр. м. 300 л. ц. д. Роман.). На авг. 1914 г. – подполк., нач. хоз. части  58-пп., (ул. Б. Морская, 4) [8, 58]. Выйдя в от-ставку в чине полк. проживал в Николаеве. Умер в Николаевском морском госпитале и похоронен на Ник. гор. кладб. [13, 186]. В мет-рической книге (МК) Св. Николаевской (полковой) церкви есть запись о его венча-нии: «7.10.1892 г. пор. 58-го пп. И. В. Максимов, 
православный, 30 лет, 1-м браком и девица 
Александра, дочь умершего кол. советника 
Порфирия Турчанинова, православная, 17 л.,  
1-м браком. Свидетели по жениху: шт.-к. 58-го 
пп. Яков Иванов Макаров и кандидат Петров-
ской академии Владимир Леонтьевич Ольшев-
ский. По невесте: подпор. 58-го пп. Владимир 
Алексиев Вахнин и Василий Евграфов Черен-
ков. Венчал полк. свящ. Феодор Александров»  [3, д. 1149, лл. 22 об-23], в МК Св. Николаев-ской (греческой) церкви есть запись о креще-нии его дочери: «11.07.1894 г. – родилась, 
5.08.1894 г. – крещена Вера. Родители: поручик 
58-го пп. Иоанн Василиевич Максимов и его 
законная супруга Александра Порфириевна 
(оба православного вероисповедания). Воспре-
емники: кол. асс. Димитрий Димитриевич 
Толпегин и вдова кол. сов. Вера Николаевна 
Турчанинова» [3, д. 1193, лл. 54об-55]. 

Малаховский Владислав Рафаилович (ІІІ чтв. ХІХ в. – п. хх.01.1910). 1900–1902 гг. – подпор. 58-го пп. Проживал по адерсу: ул. По-темкинская, 38 [6, 69]. В 1903–1904 гг. – пор. 58-го пп., находился в составе воен. контин-гента на о-ве Крит [7, 100; 30, 108]. Участник РЯВ. 1908-1909 гг. – шт.-к. 17-го ВССП, 5-й ВССД, с. Березовка, близ Верхнеудинска;  1909–1910 гг. – шт.-к. 14-го ВССП, 4-й ВССД,  с. Песчанка, близ Читы [23, 385; 24, 407]. 
Малиновский Владимир Федорович (ок. 1878/1883 – п. хх.08.1914). Православ-ный. Окончил ОдПЮУ. В 1903–1904 гг. – под-пор. 58-го пп. (ул. Рождественская, дом Р.-Бо-городичного Собора) [7, 100]. 30.09.1904 г. – 

отбыл в составе полка на Д. Восток. 17.02.– 24.02.1905 г. – участник боевых действий. 24/25.02.1905 г. – при отступлении от Мукде-на пропал без вести, возможно попал в плен [105, 4]. В апреле 1905 г. Особый отдел Ген-штаба по сбору сведений об убитых и ране-ных солдатах и офицерах в РЯВ сообщил, что поручик В.Ф. Малиновский попал в плен тя-желораненым [102, 3]. 1906 г. – освобожден из плена. 1906–1907 гг. – пор. 58-го пп. В 1908– 1909 гг. – пор. 58-го пп. [23, 242]. 1909– 1910 гг. – шт.-к. 58-го пп. [24, 248; 26, 72; 27, 64; 28, 140]. 1913-1914 гг. – шт.-к., младш. офицер 9-й роты 58-го пп. (ул. Католическая, 12) [8, 58]. Участник 1-й МВ. Награды: 1905 г. – орд. Св. Стан. 3 ст.; 1906 г. – св.-бр. м. в пам. РЯВ; 15.01.1907 г. – орд. Св. Ан. 4 ст. «за отли-чия в делах против японцев» («за б. о.») (ВП по ВВ 15.01.1907 г., с. 5.); 1912 г. – св.-бр.  м. 100 л. в. 1812 г.; 1913 г. – св.-бр. м. 300 л. ц. д. Роман. Был женат, родственница (прием-ная дочь (?) – Малиновская Мария Васильев-на (25.02.1900, Н. – 11.01.1965, Н, †13.01.1965, Н.) (расположение захоронения указано ст. н. с. Николаевского краеведческого музея (НКМ) Т. Н. Губской во время экскурсии 12.08.2014 г.). Дальнейшие сведения о его судьбе очень противоречивы. По одной из версий он эмигрировал в Германию после 1918/1919 г. и умер в Берлине 16.09.1935  г. По другой – к 1918 г. был полковником Добровольческой армии, участником Тер-ского антибольшевистского восстания, с 17.08.1918 г. – находился в офицерском отря-де полковника Литвинова и умер в том же году [116, 96]. 
Мешабенский Александр Николаевич (ил. 5) (30.11.1855, Сороки, Бессарабской губ. – 23.07.1910, Н., † 25.07.1910, Н.). Право-славный. Родился в семье Сорокского 2-й гильдии купца Николая Мешабенского и его законной супруги (на 1881 г. – вдовы) Елены Ивановны [3, д. 1139, лл. 12об-13]. Образова-ние получил в Кишиневской мужской гимна-зии (МГ). В службе ВВ с 10.03.1873 г. как вольноопределяющийся 58-го пп., м. Сороки, Бессарабской губ. [3, д. 1131, лл. 42об-43]. 1875–1876 гг. – учеба в ОдПЮУ. 19.11.1876 г.  – выпущен прапорщиком (прапор.) в 58-й  пп. Подпор. (ст. 14.03.1877). Апрель 1877 г. – 
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январь 1878 г. – участник РТВ, в 58-м пп. в Аккерманском и Бендерском уездах Бесса-рабской губ., в составе армейского корпуса, предназначенного для охраны Черноморско-го побережья [3, д. 1135, лл. 10об-11; 3,  д. 1136, лл. 3об, 6; 79, c. 3]. Пор. (ст. 5.07.1881). Шт.-к. (ст. 15.03.1888) – «за отличия по служ-бе» («за отл.»). Кап. (ст. 15.03.1896) («за 
отл.»). 10.05.1898 г. – ком. 11-й роты 58-пп., вместе с ротой отправлен на Д. Восток, в со-став новосформированного 12-го ВССП [108, 2]. 1898-1900 гг. – ком. роты 12-го ВССП, П.-Артур. 1900-1901 гг. – участник боев в про-винции Печили, Китай. Апрель-июнь 1900 г. – участник обороны г. Тяньцзинь. 4.06.1900 г. – участник штурма фортов Таку возле г. Тянь-цзинь. 1900-1901 гг. – в. г. Далянь (Дальний), подполк., ком. бат. 12-го ВССП [25, 34]. Ценз командования ротой – 10 л. 6 м. [49, 403]. Подполк. (ст. 29.10.1900) («за б. о.») [49, 403]. 1902–1904 гг. – подполк., ком. бат. 4-го бат. 58-го пп. (ул. Потемкинская, 2) [7, 98]. 30.09.1904 г. – выступил с полком на Д.Вос-ток. 5.10.1904 г. – подполк. (ст. 28.10.1900), «за отлично-усердную службу» [79, 3]. 18.02.1905 г. – вступил в командование 58-м пп. после контузии ком. 58-го пп. Абаканови-ча С.К. 19.02.1905 г. – командовал боем у д. Васючжуанцзы. Благодаря его грамотному ко-мандованию полк избежал тактического окру-жения и вынес всех своих в тот день раненых [32, 241; 64, 2; 114, 1]. 20–21.02.1905 г. – в со-ставе Эльтхайзского отряда 2-й Манчжурской армии, участник боя у д. Эльхайза [32, 388, 404]. 22–23.02.1905 г. – командовал 58-м пп. в составе сводного отряда г.-лейт. Гершельмана. 24.02.1905 г. – командовал 58-м пп. в составе сводного отряда г.-майора Мылова, участник боя у д. Тава [33, 17, 22, 24, 51]. 25.02.1905 г. – вернулся к командованию 1-м сводным ба-тальоном 58-го пп. 25.02.1905 г. – в составе того же отряда, участник аръегардного боя в районе дд. Цуэртунь-Тава-Пухэ (в составе сводных батальонов 58-го и 59-го пп. и некот. других частей прикрывал отступление всей  2-й Манчжурской Армии, сорвав задуманное японцами окружение) [33, 130]. 26.02.1905 г. – ком. бат. 58-го пп., в составе сводного отряда (с. с. о.) г.-лейт. Гершельмана, участник аръе-гардного боя у д. Сиченпу [33, 225–226]. 

2.03.1905 г. – в с. с. о. г.-майора Голембатов-ского, участник аръегардного боя у м. Као-линзан [33, 268-269, 281-282]. 3.03.1905 г. – в с. с. о. г.-майора Некрасова, участник тяжело-го и кровопролитного аръегардного боя у дд. Сити-Чингуа (прикрывал отход 8-го А.К. из состава 2-й Манчжурской Армии). В ходе боя был контужен [33, 285; 65, 2]. 1906-1910 гг. – полк., ком. бат. 58-го пп. [23, 242; 24, 248]. На 9-й день после его смерти в полковой Св. Ни-колаевской церкви была отслужена панихи-да, а затем в офицерском собрании – поми-нальный обед [80, 1]. Награды: 1878 г. – св.-бр. м. в м. РТВ; 1894 г. – орд. Св. Стан. 3 ст.; 22.02.1896 г. – с. м. в п. ц.  А.3.; 1900 г. – орд. Св. Ан. 2 ст. с м.; 1904 г. – орд. Св. Стан. 2 ст. «за отл.»; 1905 г. – орд. Св. Влад. 4 ст. с б. и надписью «За 25 лет»; 1905 г. – чин полк. «за отличия в делах против японцев» («за б. о.») [79, 3]; 1906 г. – св.-бр. м. в пам. РЯВ; 1906 г. – Георгиевское золотое оружие [45, 560; 49, 403; 87, 1; 79, 3].  
Навасардиан Карапет Тигранович (1875/1880 – п. хх.04.1906). Армяно-григо-рианин. Родился в семье конторщика Тиф-лисского водопровода (?). Окончил Тифлис-ское ПЮУ(?). 1904 г. – подпоручик Башкадык-Ларского резервного батальона, г. Телави, Тиф-лисской губ. Декабрь 1904/январь 1905 г. – прибыл на Д. Восток. 22.02.1905 г. – офици-ально переведен в 58-й пп [97, 1]. 16–17.02.1905 г. – участник боя в логу при д. Бао-тайцзы, в ходе которого был ранен, остался в строю [63, 2]. 18–25.02.1905 г. – участник аръегардных боев в составе 58-го пп. На 1.01.1909 г. – в запасе/отставке [23]. Награ-ды: 1906 г. – св.-бр. м. в пам. РЯВ. 
Наугольников Константин (? – п. хх.02.1907). Православный. 1905–1907 гг. – прапор. 58-го пп., призван из запаса арм. пех. Участник РЯВ в составе 58-го пп. Награды: 1906 г. – св.-бр. м. в пам. РЯВ; 16.01.1907 г. – орд. св. Стан. 3 ст. с м. и б. (за б. о.) (ВП по ВВ 16.01.1907, с. 6). На 1.01.1909 г. – в запасе/отставке [23]. 
Пассовер Антон Петрович (ил. 6) (13.06.1851, Подольская губ. (?) – 3.01.1922, Н., † 5.01.1922, Н.). Православныи. Граждан-ское образование получил в Немировской МГ, Брацлавский уезд, Подольской губ. В 
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службе ВВ с 23.09.1871 г. вольноопределяю-щимся в 58-м Прагском пп., м. Сороки, Бесса-рабской губ [3, д. 1131, лл. 42об-43]. 1874– 1876 гг. – учеба в ОдПЮУ. 19.11.1876 г. – вы-пущен прапор. в 58-й пп. Подпор. (ст. 14.03.1877). Апрель 1877 г. – январь 1878 г. – участник РТВ, в составе 58-го пп. в Аккерман-ском и Бендерском уездах Бессарабской губ. [3, д. 1135, лл. 10 об-11; 3, д. 1136, лл. 3 об, 6]. Пор. (ст. 29.05.1880). 1882-1883 гг. – полко-вой адъютант 58-го пп. [19, c. 149]; Шт.-к. (ст. 20.03.1885) (за отл.). Кап. (ст. 15.03.1891) [37, c. 251]. В период мая-июня 1895 г. капитан А. П. Пассовер внес денежные пожертвования в пользу пострадавших от пожара на Базар-ной площади города в ночь с 3 на 4 апреля 1895 г. [107, c. 1]. Подполк. (ст. 26.02.1898) («за отл.»). Ценз командован. ротой 58-го пп. – 12 л. 10. м. 26 дн., командовал батальоном  58-го пп. – 5 л. 1. м. 24 дн. [48, c. 1030]. На 1901 г. – подполк., командир 4-го бат. (ул. По-темкинская, 2) [6, с. 67]. В 1903-1904 гг. – на-ходился на о-ве Крит с миротворческой мис-сией [7, c. 98; 30, с. 108]. Участник РЯВ в со-ставе 58-го пп. 15.01.1905 г. – возглавлял ата-ку 1-го бат. 58-го пп., идя впереди батальон-ных цепей с развернутым штандартом южнее д. Бейтайцзы по направлению на важную в стратегическом отношении д. Сандепу (в ян-варе 1905 г. там располагался штаб 5-й япон-ской пех. див.). Если бы своевременно был дан приказ всему 58-му пп. атаковать, воз-можно наступил бы перелом в бою за д. Сан-депу, которую не смогла взять 14-я пех. див. в ходе боев 12–15.01.1905 г. [62, c. 2]. Самостоя-тельно добился практически единичного ло-кального успеха в частях всего 8-го А.К., ата-ковавшего д. Сандепу, заставив японцев отойти к д. Лаботай и потеряв всего 1 челове-ка из батальона раненым (у японцев на этом участке отстутствовала артиллерия) [62, c. 2]. 17.02.1905 г. – участник боя у д. Бейтайцзы,  1-й бат. находился на позиции у д. Дахайтай-цзы, являясь резервом бригады. 17–18.02.1905 г. – участник боя и отступления у д. Дахайтайцзы. 18.02.1905 г. – ранен и конту-жен во время боя при д. Даваньгапу [64, c. 2]. «За отличия в делах против японцев» произ-веден в полк. (ст. 17.02.1905) (ВП по ВВ, 9.09.1905, с. 1). С 20.10.1905 г. по 22.05.1908 г. – 

полк., нач. хоз. части  58-го пп. [49, c. 508]. С 23.05.1908 г. по 3.06.1910 г. – полк., ком. 25-го пех. Смоленского полка 1-й бр., 7-й пех. див., г. Козеницы, Радомской губ. [24, c. 212; 50,  с. 258]. Награды: 1878 г. – св.-бр. м. в пам. РТВ 1877–1878; 1880 г. – орд. св. Стан. 3 ст.; 1892 г. – орд. Св. Ан. 3 ст.; 1896 г. – с. м. в п. ц. А3; 1896 г. – орд. Стан. 2 ст. [45, c. 320]; 17.02.1905 г. – чин полк. («за б. о.»); 1906 г. – св.-бр. м. в пам. РЯВ; 10.02.1907 г. – орд. Св. Ан. 2 ст. с м. («за б. о.») [95, c. 1]. После демобилизации из армии про-живал в Николаеве, полк. в отставке. В 1918– 1921 гг. – в гражданской войне не участвовал, письмоводитель в г. Николаеве, проживал по адресу: ул. Плехановская (Потемкинская), 2. Жил очень бедно. Умер от порока сердца у себя дома [4, л. 15], похоронен на Ник. гор. кладб. Семья: 28.04.1896 – «капитан 58-го пп. 
Пассовер А. П., 45-ти лет, православного веро-
исповедания, сочетался законным 1-м браком с 
вдовою коллежского ассесора Марией Алексан-
дровой Прохоровой, православного вероиспове-
дания, 2-м браком, 38 лет. Свидетелями по же-
ниху были: поручик 58-го пп. Лаврентий Мит-
рофанов Блинов-Панкратов и шт.-капитан  
58-го пп. Теофил Игнатьев Вержбицкий. Свиде-
телями по невесте были: поручик 58-го пп. 
Петр Иосифов Бельвейс и подпоручик 58-го пп. 
Михаил Александров Трубников. Венчал полко-
вой священник 58-го пп. иерей Феодор Александ-
ров Знаменский в полковой церкви» [3, д. 1153, лл. 23об-24]. Жена – Мария Александрова Пассовер (1858/1861 – 27.09.(10.10.)1925, Н., † 29.09.(12.10.) 1925, Н.), умерла «от аппенди-
цита» [3, д. 1687, лл. 2об-3]. 

Пиотровский Яков Павлович (ил. 7) (25.07.1864 – п. хх.02.1910). Римо-католик. Образование получил в РУ и ПЮУ. В службе ВВ с 1885 г. Подпор. (ст. 4.12.1889). Пор.  (ст. 4.12.1893). Шт.-к. (ст. 6.05.1900). В 1900–1901 гг. – младший ротный командир 58-го пп. (ул. Католическая, 12) [6, c. 68]. 1903–1904 гг. – зав. офицерской столовой и хозяин офицерско-го собрания (ул. Глазенаповская, 12) [7, c. 99]. В 1904-1905 гг. – шт.-к. 58-пп., участник РЯВ, уча-стник основных боев в составе полка. 1905 г. – кап. (ст. 4.12.1901) [41, c. 1130]. 1906-1907 гг. – кап. 58-го пп. 1908–1909 гг. – в отставке по  болезни. 1909–6.02.1910 гг. – кап., ротный ком. 58-пп. 7.02.1910 г. – уволен по болезни в чине 
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подполк. [23, c. 242; 24, с. 248; 101, с. 1]. На-грады: 1896 г. – с. м. в п. ц. А3; 1905 г. – орд. Св. Ан. 4 ст.; 1906 г. – св.-бр. м. в пам. РЯВ [41, c. 1130]. Семья: 15.01.1893 г. – «подпор. 58-го 
пп. Пиотровский Я. П., 29-ти лет, католиче-
ского вероисповедания, сочетался законным  
1-м браком с девицей Олимпиадой, дочерью 
умершего поручика Петра Ивановича Денисо-
ва, православного вероисповедания, 1-м бра-
ком, 23 года. Свидетелями по жениху были: 
пор. Димитрий Тарасович Селиваненко и Иван 
Васильевич Белявский. Свидетелями по невес-
те были: пор. Константин Васильевич Борови-
ков и Иван Христофоров Попандопуло. Венчал 
полковой священник 58-го пп. иерей Феодор 
Александров в полковой церкви» [3, д. 1150,  лл. 11 об-12]. 

Пирогов Роман Моисеевич (ІІІ чтв.  ХІХ в., Елисаветград – п. хх.08.1914). Право-славный. Родился в семье мещанина. 1901– 1905 гг. – служба вольноопределяющимся в 58-м пп. 1904-1905 гг. – участник РЯВ в чине зауряд-прапорщика. 16–17.02.1905 гг. – уча-стник боя в логу при д. Баотайцзы.  18–25.02.1905 г. – участник аръегардных бо-ев в составе 58- го пп. 1906–1907 гг. – зауряд-прапорщик 58-го пп. 26.11.1906 г. – участник праздника Георгиевских кавалеров в 58-м пп., знаменосец батальонного штандарта [61, c. 3; 64, с. 2]. Награды: 1905 г. – знак отличия военного ордена (ЗОВО) Св. Георгия 4 ст.; 1906 г. – св.-бр. м. в пам. РЯВ; 1913 г. – св.-бр. м. 300 л. ц. д. Роман. Семья: «23.01.1907 – роди-
лась, 4.02.1907 – крещена Мария. Родители: з.-
прапорщик 58-го пп. Р.М. Пирогов и законная 
жена его Стефанида Иоаннова. Воспреемни-
ки: Киевской губ., г. Звенигорода мещанин 
Александр Ефремов Алтман и Таврической 
губ., Бердянского у., с. Ново-Полтавки кресть-
янка Наталия Данилова Демянко. Крестил 
полковой священник 58-го пп. иерей Михаил 
Феодоров Малявинский» [3, д. 1164, лл. 3об-4]. Участник 1-й МВ (?). 

Поплавский Фаддей Ромуальдович  (ил. 8) (ок. 1865/1870 – до 18.03.1905, Сева-стополь, † до 18/19.01.1905, там же) [22, c. 91; 22, с. 80, прил.]. Римо-католик. 1896-1901 гг. – пор. 58-го пп. 1.06.1901 г. – шт.-к. (ст. с 4.08.1900) [111, c. 2]. 30.09.1904 г. – в составе полка отбыл на Д.Восток. 12.11.1904 г. – при-

был на Д. Восток, на ж/д станцию, г. Мукден [34, c. 36]. 15.11.1904 г. – пеший переход в д. Хаушань. 23.11.1904 г. – в составе 2-й Ман-чжурской армии г.-лейт. Гриппенберга. 25.11.1904 г. – из-за хронического туберкуле-за был отчислен из 58-го пп. переводом в 50-й пех. Белостоцкий полк, расквартированный на южном берегу Крыма, г. Севастополь [22, c. 91; 22, с. 80, прил.]. Во время пребывания в Манчжурии туберкулез обострился. Наибо-лее холодное время во время боевых дейст-вий пришлось на январь-февраль 1905 г.  (–30–35 °C), но слабый здоровьем офицер не выдержал ноябрьских морозов 1904 г.  (–15–20 °C), болезнь прогрессировала, пере-вод в Южный Крым не помог, через несколь-ко месяцев Ф.Р. Поплавский умер. Семья: «21.09.1897 г. пор. 58-го пп. Поплавский Ф. Д., 
30-ти лет, католического вероисповедания, 
сочетался законным 1-м браком с дочерью 
отставного полк. девицей Клавдией Хрисан-
фовой Калагеоргий-Алкалаевой, православной 
веры, 1-м браком, 19 лет. Свидетели по жениху: 
подпоручик 58-го пп. Мечислав Львович Якса-
Квятковский и поручик 58-го пп. Димитрий 
Тарасьевич Селиваненко. По невесте: подпору-
чик Николаевского резервного батальона 
Петр Петрович Кретилин и поручик 58-го пп. 
Сергий Николаевич Азаров. Венчал полковой 
священник 58-го пп. иерей Ф. Знаменский» [3, д. 1154, с. 22об-23]. «12.08.1898 г. – родилась, 
13.09.1898 г. – крещена Зинаида. Родители: 
поручик 58-го пп. Ф.Д. Поплавский и законная 
жена его Клавдия Хрисанфова (урожденная 
Калагеоргий-Алкалаева). Воспреемники: под-
поручик 15-й арт. бригады Алексий Хрисанфов 
Калагеоргий-Алкалаев и жена поручика 58-го 
пп. София Хрисанфова Кишельская. Крестил 
полковой священник 58-го пп. иерей Михаил 
Феодоров Малявинский в полк. церкви» [3,  д. 1155, лл. 4 об-5]. «30.03.1900 г. – родился, 
16.04.1900 г. – крещен Вячеслав. Родители: 
поручик 58-го пп. Ф.Д. Поплавский и законная 
жена его Клавдия Хрисанфова. Воспреемники: 
подполковник 58-го пп. Петр Евгениевич  
Горецкий и дочь полковника Ольга Хрисанфо-
ва Калагеоргий-Алкалаева. Крестил полковой 
священник 58-го пп. М.Ф. Малявинский» [3,  д. 1157, лл. 4об-5]. Награды: 1896 г. – с. м. в п. ц. А3. 
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Прохоров Михаил Васильевич (ок. 1870, Н. (?) – п. хх.09.1914). Православный. Родственник подполковника корпуса флот-ских штурманов преподавателя Николаев-ских мореходных классов Прохорова Алек-сандра Васильевича (1836 –25.11.1913, Н.,  † 26.11.1913, Н.) [1, д. 141, лл. 16-20; 94, с. 1]. 1882-1885/1886 гг. – учащийся НАРУ [5, с. XIII]. Около 1887/1889 гг. – вольноопреде-ляющийся 58-й пп. В 1904–1905 гг. – зауряд-прапорщик 58-го пп., призвал из запаса арм. пех., участник РЯВ. 16-17.02.1905 гг. – участник боя в логу при д. Баотайцзы. 25.02.1905 г. –  в составе сводного отряда г.-майора Мылова, участник аръегардного боя в районе дд. Цу-эртунь-Тава-Пухэпо при обороне и отходе от Мукдена [33, с. 115]. В 1906–1907 гг. – пра-порщик 58-го пп. 17.06. 1907 г. – в ресторане Барбе в Николаеве, в ответ на неоднократ-ные публичные оскорбления служащего Ни-колаевского отделения Санкт-Петербургско-го международного банка Зауэра Германа Михайловича (ІІ пол. XIX в. – 17.06.1907) по-поводу трусости офицеров и рядовых рус-ской армии, застрелил последнего тремя вы-стрелами из револьвера [68, с. 1, 3]. Сам За-уэр, по его же словам на 2-й – 3-й день после объявления войны выехал из Порт-Артура, о ходе боевых действий он судил не лично, а пользуясь материалами прессы [68, с. 1, 3].  М. В. Прохоров был осужден военным судом. Возможной причиной трагедии кроме ос-корблений павших воинов стала еще и лич-ная неприязнь армейского прапорщика к кас-те банкиров отобравших его имущество. Ав-тор статьи по материалам местной прессы установил следующее: 19.12.1900 г. Бессараб-ско-Таврический земельный банк (Одесса, ул. Херсонская, 29) произвел вторичный оконча-тельный торг по распродаже недвижимого имущества в г. Николаев. 41-квартирный дом и земельный участок в 364 кв. сажени, при-надлежавший ранее почетному потомствен-ному гражданину (далее – п. п. гр.) Прохорову Михаилу Васильевичу, заложенный под ссуду в 12 тысяч руб., в этот день был продан [110, с. 4]; также – доведение до самоубийства его родственника – пор. 209-го пех. Николаевско-го резервн. полка Прохорова Михаила Петро-вича (1869 – 11.11.1900, Н., † 13.11.1900, Н.), 

чье имущество было заложено. Как потеряв-ший жилье, которое он арендовал у родст-венников, М. П. Прохоров не смог арендовать новое жилье и застрелился из-за невозмож-ности содержать молодую жену (женился 5.11.1901 г.) «вследствие болезненного состоя-
ния мозга» [3, д. 1157, лл. 15об-16, 28об-29]. Еще один его родственник, лейтенант флота, Прохоров Александр Александрович (6.04.1880, Н. – 14.05.1905, Цусимский про-лив), погиб на броненосце «Князь Суво-ров» [44, с. 636; 59, с. 1]. Сумма таких фактов, сформировавших личное неприязненное от-ношение М. В. Прохорова к «банкирам-спекулянтам», и привела к трагедии в ресто-ране Барбе. На 1.01.1910 г. – М. В. Прохоров снова в составе 58-го пп., в чине прапор. [24, с. 249]. В 1911-1914 гг. – подпор. 58-го пп.  (ул. 5-я Слободская, 52) [26, с. 72; 27, с. 64; 28, с. 141]. Участник 1-й МВ (?). Награды: 1896 г. – с. м. в п. ц. А3; 1905 г. – ЗОВО Св. Георгия 4 ст. (за выход из окружения под Мукденом) [68,  с. 1, 3]; 1906 г. – св.-бр. м. в пам. РЯВ; 1912 г. – св.-бр. м. 100 л. в. 1812 г.; 1913 г. – св.-бр.  м. 300 л. ц. д. Роман. 

Савченко-Осмоловский Петр Федоро-
вич (1868, Херсонская губ. – 10.12.1905, Н.,  † 12.12.1905, Н.). Православныи. Образование получил домашнее. В службу вступил в 1886 г., поступив вольноопределяющимся в 58-й пп. 1888–1890 гг. – учеба в ОдПЮУ. 1900–1901 гг. – шт.-к., зав. учебн. командой 58-го пп., 1903–1904 гг. – шт.-к., полуротный ком. 58-го пп. (ул. Фалеевская, дом Поваляева, напротив телеграфной конторы) [6, с. 68; 7, с. 100]. 1904–1905 гг. – шт.-к., участник РЯВ в составе 58-го пп. До июля 1905 г. – демобилизован по болезни. 10.12.1905 г. – скончался «от острой уремии», застудив почки зимой 1904–1905 гг. в манчжурских окопах [3, д. 1196, лл. 62об-63]. Семья: «26.01.1901 г. шт.-к. 58-го пп. Сав-
ченко-Осмоловский П. Ф., 32-ти лет, право-
славного вероисповедания, сочетался закон-
ным 1-м браком с девицей Александрой Иоан-
новной Поваляевой, дочерью Николаевской 1-й 
гильдии купца, православного вероисповеда-
ния, 1-м браком, 20 лет. Свидетели по жениху: 
подпор. зап. арм. Николай Данилович Гресев и 
кап. 58-го пп. Валериан Августович Янишев-
ский. По невесте: пор. 58-го пп. Николай  

ЮРИЙ ДЕМЬЯНЕНКО Офицеры 58-го пехотного Прагского полка – участники Русско-Японской войны 1904–1905 гг. (часть ІІ: Л – Я) 
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Иосифович (так в д-те) <правильно – Ивано-
вич> Шмуйлов и кол. асс. Виктор Феодорович 
Савченко-Осмоловский. Венчал полковой свя-
щенник 58-го пп. иерей М. Ф. Малявинский» [3, д. 1158, с. 13об-14]. «12.01.1902 г. – родилась, 
27.12.1899 г. – крещена Мария. Родители: шт.-
к. 58-го пп. П.Ф. Савченко-Осмоловский и закон-
ная жена его Александра Иоанновна. Воспре-
емники: Николаевский купец И. Ф. Поваляев и 
Маякского мещанина жена Мария Феодорова 
Рыбакова. Крестил полковой священник 58-го 
пп. М. Ф. Малявинский» [3, д. 1159, лл. 1 об-2]. Их теща и тесть: 1) Поваляева Мария Данилов-на (1859, Н. – 15.12.1894, Н., † 17.12.1894, Н.), жена Николаевского купца Ивана Федорови-ча Поваляева, умерла «от туберкулеза лег-ких»; проживала с мужем и детьми по адресу: уг. Католической и Фалеевской, собственный дом [3, д. 1193, лл. 79 об-80; 106, с. 1];  2) Поваляев Иоанн Феодорович (ок. 1851 – 19.02.1907, Н., † 21.02.1907, Н.), николаевскии купец. После смерти жены проживал с семьей по адресу: ул. Католическая, 36. О его смерти сообщали: жена Дария Ивановна Поваляева, сын Владимир Иванович Поваляев, дочь Александра Ивановна Савченко-Осмоловская (урожденная Поваляева) с детьми [67, с. 1] (расположение захоронения указано ст. н. с. Николаевского краеведческого музея (НКМ)  Т. Н. Губской во время экскурсии 12.08. 2014 г.).  

Сапсай 1-й Михаил Дмитриевич (22.11.1865, Н. – 12.02.1905, cт. Татарская, Омск. губ., пох. 12.02.1905, ст. Обь, той же губ., † 24/25.02.1905, Одесса). Православныи. По-томок ветви известной династии караимов, принявших православие. Гражданское обра-зование получил в НАРУ в 1879–1884 гг. [5,  с. XIV, XXX]. 1884 г. – по окончании курса 6-го кл. НАРУ вступил в службу вольноопреде-ляющимся в 58-й пп. 1884-1886 гг. – учеба в ОдПЮУ, выпущен в 16-й стрелковый полк., Одесса. Прапор. (ст. 27.06.1884). Подпор.  (ст. 14.06.1886). Пор. (ст. 14.06.1890). 1887–1897 гг. – подпор., пор., мл. ротный оф., пол-ковой казначей. 1897-1900 гг. – шт.-к. (ст. 15.03.1896), и. д. ком. 5-й роты 16-го стрелк. п. [29, с. 109; 39, с. 424]. 1900–1901 гг. – ком. 5-й роты 16-го стрелк. полка, участник боевых дей-ствий в Китае. 1900–1901 гг. – участник боев у Синь-Мынь-Тиня и брода через р. Ляо-Хэ. Рота 

под его командованием отражала попытки восставших ихэтуаней (боксеров) овладеть важной стратегической позицией, нанося им потери. Неоднократно рота сама предприни-мала поиски на сопредельной территории, срывая попытки овладеть бродом, рассеивая нападавших. Кап. (ст. 6.05.1900) [40, ч. 1,  с. 655]. 1902–21.01.1905 гг. – кап., командир  5-й роты 16-го стрелк. полка, Одесса. За  время командования ротой (1897–1905 гг.) сделал ее образцовой и лучшей в полку, в ней постоянно проходили практику молодые офицеры, выпущенные из училищ. 22.01.1905 г. – выступил вместе с полком на Д. Восток [57, с. 3]. В ночь с 11 на 12 февраля 1905 г. – трагически погиб во время пожара в офицерском вагоне эшелона № 39 прикреп-ленного к 52-му поезду Сибирской ж/д, по пути следования на театр военных действий между станцией Татарская и разъездом Та-рышкпа. Огонь возник внезапно в смешан-ном офицерском вагоне 1-го и 2-го классов после полуночи, распространившись на дру-гие вагоны. От огня офицеры и нижние чины спасались через разбитые окна и одну из две-рей, вторая оказалась заблокирована скопле-нием личных и полковых вещей. Капитан Сапсай находился у выхода и помогал эвакуи-роваться остальным, но сам погиб. При окон-чании пожара его обгорелое тело было най-дено в 3-м от выхода купе. Четверо других офицеров получили сильные травмы и ожо-ги. При экстренной остановке поезда на разъезде Тарышкпа много людей находив-шихся в вагонах получили травмы при рез-ком торможении. Первая помощь была оказа-на врачом, следовавшим в эшелоне. Огонь распространился на другие вагоны, чьи пас-сажиры также вынуждены были спасаться прыжками из окон или переходом в негоря-щие вагоны. Официально объявленной при-чиной пожара стало отсутствие средств по-жаротушения и общий слабый наздор со сто-роны администрации Сибирской ж/д, в поез-де отсутствовал сопровождающий от ж/д. Этот случай поразительно похож на случай 1904 г. на Самаро-Златоустовской ж/д, во время заведования ею инженера Павловско-го, когда по пути следования к месту службы живьем сгорели более десятка новобранцев. 
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Диверсия на пути следования была возмож-на, но не была доказана (вспомните миссию японского генерала Фукушимы в 1893 г.) [95, с. 4; 96, с. 4]. Награды: 1896 г. – с. м. в п. ц. А3; 1900 г. – орд. Св. Стан 3 ст. с м. и б.; 1901 г. орд. Св. Ан. 3 ст. с м.; 1902 г. – с. м. «За поход в Китай». Семья: был женат на Анне Григорь-евне (урожденной Леонтьевой). Семья про-живала в Одессе в 1901-1905 гг. [57, с. 3]. 
Секачев Евграф Степанович (ил. 9) (10.12.1863, Херсон (?) – п. хх.10.1914). Право-славный. Образование получил в Херсонской классической МГ. В службе ВВ с 24.09.1880 г. 1882–1884 гг. – учеба в ОдПЮУ. Выпущен в  58-й пп. Подпор. (ст. 1.09.1884). Пор. (1.09.1888). С 1.09.1890 г. по 13.02.1894 г. – учитель гимнастики и военного строя в НАРУ [5, с. 49; 41, с. 657]. Шт-к. (ст. 6.05.1900). Кап. (ст. 6.05.1901). [42, с. 374; 47, с. 826]. Ценз ко-мандования ротой – 7 л. 10 мес. На январь 1902 г. – шт.-к. 58-го пп., начальник команды визуальной разведки, («глазной команды») (ул. Никольская, 2) [6, с. 68]. 1903–1904 гг. – ком. 3-й роты 58-го пп, в миротворческой миссии на о-ве Крит [7, с. 98; 30, с. 108]. В 1904–1905 гг. – кап., ком. 3-й роты 58-го пп. Участник РЯВ в составе 58-го пп. 30.09.1904 г. – отбыл с полком на Д. Восток. 17-18.01.1905 гг. – вместе с ротой 58-го пп. отражал ночную ата-ку японцев при дд. Гуцзяцзы-Бейтайцзы в составе сводного отряда подполковника 57-го пп. Н.И. Гвайта [62, с. 2]. 18.01.1905 г. – участ-ник боестолкновения при д. Бейтайцзы, ра-нен при артобстреле, находясь в порядках боевого охранения [40, ч. 2, с. 107; 55, с. 890]. В 1908–1910 гг. – кап. 58-го пп. [23, с. 242; 24, с. 248]. 1910 г. – подполк. (ст. 26.02.1910), на-значен ком. бат. в 53-й пех. Волынский п.,  г. Кишинев. 17.01.1912 г. – переводится в  60-й пех. Замосцкий п., Одесса (ВП по ВВ от 17.01.1912, с. 3). 1912–1914 гг. – подполк.  60-го пех. Замосцкого п., Одесса (ул. Преобра-женская 2) [28, с. 216]. Награды: 1896 г. – с. м. в п. ц. А3; 15.07.1907 г. – орд. св. Стан. 3 ст. с м. и б. («за б. о.») [100, с. 1]; 1907 г. – орд.  Св. Влад. 4 ст. с. м. и б.; 1909 г. – орд. Св. Стан. 2 ст.; 10.02.1910 г. – орд. Св. Ан 3 ст. («за 

отл.») [73, с. 3]; 1912 г. – св.-бр. м. 100 л. в. 1812 г.; 1913 г. – св.-бр. м. 300 л. ц. д. Роман. [47, с. 826]. 

Сластовников Александр Степанович (Стефанович) (5.06.1853 – п. хх.01.1905). Православный. Общее образование получил дома, военное – в ПЮУ. Прапор. (ст. 16.01.1877). Подпор. (ст. 14.11.1879). Пор. (8.07.1884). Шт.-к. (15.03.1891). В 1892– 1894 гг. – шт.-к., младш. ротн. офиц. 58-го пп. 1897 г. – в службе ВВ, но в 58-м пп., 209-м Ник. рез. бат. не служил. Кап. (ст. 15.03.1898). В 1898 г. – направлен на Д.Восток. В 1902– 1903 гг. – кап., ротный ком. 5-го ВССП. [39,  ч. 1, с. 304].  5-й ВССП находился в П.-Артуре до нач. РЯВ, был определен как часть гарни-зона Квантунского п-ва [35, с. 95]. На 1.01.1905 г. – кап. 33-го ВССП. Участник боев на р. Шахэ и обороны Мукдена [40, ч. 1,  с. 192]. Семья: «10.09.1893 – шт.-к. 58-го пп. 
Сластовинов (так в д-те) А.С., 41-го г., право-
славного вероисповедания, сочетался закон-
ным 1-м браком с девицей Марией, дочерью 
умершего тит. сов. Адриана Калюжного, пра-
вославного вероисповедания, 1-м браком, 35 
лет. Свидетели по жениху: пор. 58-го пп. 
Лврентий Митрофанов Блинов-Панкратов и 
шт.-кап. 58-го пп. Иосиф Шевчик. По невесте: 
подполк. 58-го пп. Андрей Вадимов Фрост и 
кол. регистр. Димитрий Афанасьев Афонский. 
Венчал полк. свящ. 58-го пп. иерей Феодор 
Александров» [3, д. 1151, лл. 11об-12]. 

Спиридонов Василий Антонович (ил. 10) (26.07.1864 – 11.01.1913, Н., † 12.01.1913, Н.) [3, д. 1618, лл. 35об-36]. Пра-вославный. Образование получил в НАРУ в 1879–1881/1882 гг., курса не окончил [5,  с. XIV, XXX]. 13.07.1884 г. – поступил вольно-определяющимся в 58-й пп. Окончил ОдПЮУ. Выпущен в 58-й пп. Подпор. (ст. 2.10.1890). Пор. (ст. 2.10.1894). Шт.-к. (ст. 6.05.1900). 1900–1904 гг. – шт.-к. 58-го пп., полковой ка-значей (ул. Аптекарская, 2) [6, с. 68; 7, с. 99]. Кап. (ст. 2.10.1902). 30.09.1904 г. – отбыл в со-ставе полка на Д. Восток. 16.02.–3.03.1905 г. – участник боев в составе полка. Отличился 24.02.1905 г. – участник боя у д. Тава, когда была сорвана 1-я попытка японцев осущест-вить окружение частей в районе насыпи ж/д. 1906–1912 гг. – кап., ротный командир 58-го пп. (ул. Аптекарская, 2/2) [26, с. 71; 27, с. 63]. Ценз командования ротой – 14 л. 5 мес. [43, с. 717]. Награды: 1896 г. – с. м. в п. ц. А3; 1905 г. – 
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орд. Св. Ан. 4 ст.; 1906 г. – св.-бр. м. РЯВ;  1907 г. орд. Св. Стан. 3 ст. м. б.; 1912 г. – св.-бр. м. 100 л. в. 1812 г. [42, с. 892]. Семья: «10.09.1893 – подпоручик 58-го пп. Спиридо-
нов В. А., 29-ти лет, православного вероиспо-
ведания, сочетался законным 1-м браком с 
девицей Глафирой, дочерью умершего подпо-
ручика Александра Стычинского, православ-
ного вероисповедания, 1-м браком, 24 лет. 
Свидетели по жениху: подпоручик 58-го пп. 
Михаил Иванович Трубников и конторщик Ге-
оргий Иванович Вахрушев. По невесте: пору-
чик 58-го пп. Константин Васильевич Борови-
ков и подпоручик того же полка Михаил Алек-
сандрович Стычинский. Венчал полковой свя-
щенник 58-го пп. иерей Феодор Александ-
ров» [3, д. 1150, с. 12об-13]. «25.10.1899 г. – 
родилась, 27.12.1899 г. – крещена Людмила. 
Родители: пор. 58-го пп. В.А. Спиридонов и за-
конная жена его Глафира Александровна. Вос-
преемники: лейтенант в отставке барон 
Александр Александрович Рено и дочь поручи-
ка флотских штурманов Елисавета Алексан-
дровна Стычинская. Крестил полковой свя-
щенник 58-го пп. М .Ф. Малявинский» [3, д. 1156, лл. 12об-13]. «11.01.1901 г. – родился, 
31.01.1901 г. – крещен Всеволод. Родители: 
шт.-к. 58-го пп. В.А. Спиридонов и законная 
жена его Глафира Александровна. Воспреем-
ники: пор. 58-го пп. Дмитрий Антонович Спи-
ридонов и жена отставного лейт. Анна Иоси-
фова баронесса Рено. Крестил полковой свя-
щенник 58-го пп. М. Ф. Малявинский» [3, д. 1158, л. 1об-2]. «20.03.1902 г. – родилась, 
26.03.1902 г. – крещена Галина. Родители:  
шт.-к. 58-го пп. В. А. Спиридонов и законная 
жена его Глафира Александровна. Воспреем-
ники: пор. 118-го пех. Шуйск. п. Николай Алек-
сандрович Стычинский и жена пор. Елисавета 
Иоаннова Спиридонова. Крестил полковой 
священник 58-го пп. М. Ф. Малявинский» [3,  д. 1159, лл. 3об-4]. «23.06.1902 г. – умерла  
Галина, дочь шт.-к. 58-го пп. В.А. Спиридонова «от острого воспаления желудка и кишек», († 23.06.1902, Н.) [3, д. 1159, лл. 26об-27]. 

Спиридонов Дмитрий Антонович (1873/1874 – 25.05.1906, Н., † 26.05.1906, Н.). Православный. Образование получил в НАМГ, курса не окончил, поступил вольнооп-ределяющимся в 58-й пп. 1890-е гг. – учеба в 

ОдПЮУ. Выпущен прапорщиком в 58-й пп. (?). 1900-1901 гг. – пор., мл. ротн. офицер 58-го пп. (ул. 2-я Слободская, 36); 1903-1904 гг. – пор., зав. сводным полк. лазаретом. Прожи-вал: ул. Аптекарская, здание лазарета [6,  с. 69; 7, с. 99]. 30.09.1904 г. – выступил в со-ставе полка на Д. Восток. 16–17.02.1905 г. – участник боя в логу. Был ранен, строя не по-кинул. Во время боевых действий заболел туберкулезом, по возвращению в Николаев скончался от последствий ранения и тубер-кулеза [3, д. 1163, лл. 21об-22; 60, с. 1]. Награ-ды: 1896 г. – с. м. в п. ц. А3; 17.02.1905 г. – чин шт.-капитана («за б. о.»); 1905 г. – орд.  Св. Стан. 3 ст. с м.; 17.07.1905 г. – утверждает-ся пожалованный Главкомом чин капитана (ст. 2.10.1902). «за б. о». (ВП по ВВ 17.07.1905, с. 2); 1906 г. – св.-бр. м. РЯВ. Два внеочеред-ных звания за полугодие – это награда за умелое командование полковым лазаретом и эвакуацию почти всех раненых полка, в отли-чие от некоторых других частей, чьи раненые оставались в поле, попадая в руки японцев. Семья: «25.02.1903 г. – родилась, 25.02.1903 г. – 
крещена Вера. Родители: пор. 58-го пп. 
Д. А. Спиридонов и законная жена его Елисаве-
та Иоанновна. Воспреемники: шт.-к. 58-го пп. 
Василий Антонович Спиридонов и дворянка 
Вера Феодорова Чунихина. Крестил полковой 
священник 58-го пп. М. Ф. Малявинский» [3,  д. 1160, л. 1об-2]. «23.06.1902 г. – умерла Вера, 
дочь пор. 58-го пп. Д.А. Спиридонова «от преж-
девременного рождения», († 25.02.1903, Н.)  [3, д. 1160, лл. 46об-47]. 

Терентьев Евгений Петрович (ил. 11) (22.05.1864, Херсонская губ. – 17.02.1905, д. Баотаицзы, † до 24.02.1905, братское клдб., Мукден). Православный. Образование полу-чил домашнее, курса не окончил. Окончил Одесское ПЮУ. В службе с 1882/1884 г. Под-пор. (ст.1.09.1886). Пор. (ст. 1.09.1890). Шт.-к. (ст. 15.03.1895). Кап. (ст. 6.05.1900). 1901– 1904 гг. – кап., ком. 12-й роты (Спасско-Вокзальное Шоссе 32, д. Часовникова) [6,  с. 68; 7, с. 98; 39, ч. 2, с. 426]. 1904–1905 гг. – кап., командир 11-й роты 58-го пп. 30.09.1904 г. – отбыл в составе 58-го пп. на Д. Восток. 16.02.1905 г. – участник боя в логу у д. Бао-тайцзы. 11-я рота под его командованием находилась в ближнем резерве, в 500 м. от 



75 №  2  (44) ,  листопад  2017 

передовой позиции. После отражения первых 3-х дневных атак 9-й и 10-й ротами, 11-я и  12-я роты вступили в бой, отбив еще несколь-ко атак вечером 16.02.1905 и до полуночи 17.02.1905. Погиб смертью храбрых в ночь с 16 на 17 февраля 1905 г. от разрыва гранаты, брошенной с близкого расстояния, когда ата-кующие японцы ворвались в 1-ю линию око-пов и дело дошло до штыков [63, с. 2; 82, с. 3]. Награды: 1896 г. – с.м. в п. ц. А3; 30.07.1901 г. – орд. Св. Стан. 3 ст. («за отл.») [112, с. 2];  1906 г. – орд. Св. Влад. 4 ст. с. м. и б. (?) 
Тихонов Михаил Прокофьевич (ил. 12) (19.05.1866, Н. – п. хх.12.1915). Православный. Образование получил в НАРУ в 1880–1886 гг., 6-й кл. не окончил, поступил вольноопреде-ляющимся в 58-й пп. [5, с. XVI, XXXI]. 1886– 1887 гг. – учеба в ОдПЮУ. Подпор. (ст. 1.09.1887). Пор. (ст. 1.09.1891). Шт.-к. (ст. 6.05.1900). 1897–1902 гг. – подпор., пор., в 1901–1902 гг. – шт.-к. 58-го пп. (ул. Потем-кинская, 3) [6, с. 68; 7, с. 100]. С 12.11.1904 г. – на Д. Востоке. 18.02.1905 г. – участник боя у  д. Даваньганьпу. 21.02.1905 г. – участник боя у д. Эльхаза. 22.02.-6.03.1905 г. – участник ос-новных боев в составе 58 пп. Кап. (ст. 6.05.1905) (ВП по ВВ 7.05.1905, с. 3) («за б. 

о.»), позже старшинство в чине изменено (ст. 6.05.1901). В 1906–1911 гг. – кап. 58-го пп. [42, с. 541; 43, с. 407]. 1908-хх.08.1912 гг. – кап., ротный командир 58-го пп. (ул. Католи-ческая, 3) [23, с. 242; 26, с. 71; 27, с. 63]. В 1913–1914 гг. – кап. 58-го пп. После выхода в от-ставку в июле 1914 г. Е. П. Перепелицына, ис-полнял обязанности ком. 2-го бат. 58-го. пп. [8, с. 58]. Награды: 1896 г. – с. м. в п. ц. А3; 1905 г. – орд. Св. Ан. 4 ст.; 1905 г. – орд. Св. Стан. 3 ст. с м. и. б.; 1906 г. – св.-бр. м. РЯВ; 1912 г. – св.-бр. м. 100 л. в. 1812 г.; 1913 г. –  св.-бр. м. 300 л. ц. д. Роман. На август 1914 г. – подполк., нач. хоз. части 58- пп. [8, с. 58]. 
Тодареев Семен Гаврилович (ил. 13) (21.06.1851 – п. хх.11.1907, Павлоград (?)). Православный. Образование получил в гим-назии, курса не окончил. В 1872 г. поступил вольноопределяющимся в пехотный полк ОдВО. Прапор. (ст. 3.12.1872). 187(?) г. – окон-чил ОдПЮУ по 1-му р. Подпор. (ст. 5.07.1876). Пор. (ст. 14.03.1877). Участник РТВ 1877–1878 гг. Шт.-к. (ст. 15.03.1879). С 19.05.1879 г. 

по 3.03.1901 г. – командир роты 58-го пп. Кап. (ст. 15.03.1890). Подполк. (ст. 26.02.1901). На 1901-1904 гг. – и. д. зав. хоз. 58 пп. (ул. Ни-кольская, 57) [6, с. 67; 7, с. 98]. 30.09.1904 г. – отбыл в составе полка на Д.Восток. ВП по ВВ от 12.11.1904 переведен из 58-го пп. в 135-й пех. Керчь-Еникальский полк (ВП по ВВ от 12.11.1904, с. 7). С 3.03.1901 (в послужном списке, фактически – с декабря 1904 г. по 1.01.1905 г. – ком. бат. 135-го пех. Керчь-Еникальского п., 2-й бриг. 34-й пех. див.,  г. Павлоград, Екатеринославской губ. На 1.01.1905 г. – женат, 3 детей [45, с. 608].  Награды: 1878 г. – св.-бр.м. РТВ; 1887 г. – орд. Св. Стан 3 ст.; 1896 г. – с. м. В п. ц. А3; 1898 г. – орд. Св. Ан. 3 ст.; 1905 г. – орд. Св. Стан. 2 ст.; 1906 г. – т.-бр. м. РЯВ [38, с. 144; 45, с. 608]. Семья: жена, сын – Тодареев Александр Семе-нович (? – п.хх.12.1915), в 1914 г. – подпор., мл. офицер 6-й роты 58-го пп. (ул. Католиче-ская 16/1) [8, с. 59]. А. С. Тодареев – участник 1-й МВ. 
Филиппов  Андрей  Семенович (23.11.1872 – п. хх.09.1914). Православный. Родился в семье священнослужителя, ориен-тировочно – в Таврической губ. Окончил Ду-ховное училище. В службе ВВ с 22.07.1891 г. Окончил ОдПЮУ, выпущен в 23-й пех. Низов-ской п., 2-й бриг., 6-й пех. див., около г. Ост-ров. Подпор. (ст. 21.06.1894). Пор. (ст. 21.06.1898). Шт.-к. (ст. 21.06.1902). С перево-дом в 58-й пп. назначен полуротным коман-диром. 1904–1905 гг. – шт.-к. 58-го пп. 30.09.1904 г. – отбыл в составе 58-го пп. на  Д. Восток. 16-17.02.1905 г. – участник боя в логу при д. Баотайцзы, в ходе которого был ранен, остался в строю [63, с. 2]. 18–24.02.1905 г. – уча-стник аръегардных боев в составе 58-го пп. 24/25.02.1905 – при отступлении от Мукдена пропал без вести.  В апреле 1905 г. Особый отдел Генштаба (ГШ) по сбору сведений об убитых и раненых солдатах и офицерах в РЯВ сообщил, что шт.-к. А. С. Филиппов попал в плен легкораненым [102, с. 3; 105, с. 4]. 1906 г. – освобожден из плена. На 21.06.1906 г. – кап. 1906–1910 гг. – кап. 58-го пп. [23, с. 242; 24,  с. 248; 27, с. 63-64]. 1912-1914 гг. – кап., на-чальник учебн. команды 58-го пп. (ул. 2-я Слободская, 8) [8, с. 58; 28, с. 140]. Участник 1-й МВ. Награды: 1896 г. – с. м. в п. ц. А3; 1905 г. – 
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орд. Св. Ан. 3 ст. м. и б.; 1906 г. – св.-бр. м. в пам. РЯВ; 1907 г. – орд. Св. Ан. 4 ст. (ВП по ВВ 15.01.1907, с. 5) («за б. о.»); 1909 г. – орд. Св. Влад. 4 ст. м. б.; 1912 г. – св.-бр. м. 100 л. в. 1812 г.; 1913 г. – св.-бр. м. 300 л. ц. д. Роман. [43, с. 1278]. 
Филянович Петр Францевич (ил. 14) (1853 – 22.07.1907, Н., † 24.07.1907, Н.). Римо-католик. Окончил Киевский кадетский кор-пус и 3-е военное Александровское училище по 1-му разряду, офицерскую школу «успеш-

но» [45, с. 232]. В службу вступил в 1873 г. 1877-1878 гг. – участник РТВ. Кап. (ст. 23.06.1886). В 1886–1896 гг. - кап., ротный ком. 59-го пех. Люблинск. п., Одесса [36,  с. 478; 37, с. 179]. Подполк. (ст. 14.05.1896). 19.01.1897-27.06.1900 гг. – подполк., ком.  2-го, позже – 3-го бат. 58-го пп. [6, с. 67; 109,  с. 2]. 27.06.1900 г. – сдал обязанности комбата 3-го бат. 58-го пп. отправившись на уком-плектование Читинского пех. полка на Д. Вос-ток [45, с. 232; 109, с. 2]. 1900–1901 гг. – уча-стник боевых действий в Китае. 1904–1905 гг. – подполк., ком. бат. 12-го Барнауль-ского Сибирского стрелк. полка [45, с. 232]. 1904–1905 гг. – участник РЯВ. На 1907 г. – полк. в отставке, проживал в Николаеве [69, с. 1]. Награды: 1878 г. – св.-бр.м. РТВ; 1884 г. – орд. Св. Стан 3 ст.; 1895 г. – орд. Св. Ан. 3 ст.; 1896 г. – с. м. В п. ц. А3; 1902 г. – с. м. «За поход в Китай» [45, с. 232]; 23.03.1905 – орд. Св. Стан. 2 ст. с м. «за отличия в делах против японцев» [98, с. 1]; 1906 г. – св.-бр. м. в пам. РЯВ. В семье сын – Филянович Владимир Пет-рович, выпускник НАМГ 1906 г. [16; 21, с. 105]. 26.07.1907 г. – его вдова Анжелика Вла-диславовна и сын Владимир Петрович выра-зили благодарность командиру 58-го пп. полк. А. Д. Нечволодову за помощь в похоро-нах мужа и отца [70, с. 1]. 
Шабаев (Шибаев) Григорий Илларио-

нович (ил. 15) (31.03.1859 – 31.12.1917, Н.,  † 4.01.1918, Н.). Православныи. Получил до-машн. образование, окончил ОдПЮУ. Выпу-щен в 56-й пех. Житомирский п., 2-й бриг.,  14-й пех. див., г. Тирасполь [50, с. 504]. В службе ВВ с 2.04.1875 г. Прапор. (ст. 24.07.1877). Участник РТВ, участник обороны горы Шипка. Подпор. (ст. 8.11.1879). Пор. (ст. 15.03.1883). В 1887 г. – переведен в 58-й пп. 

Шт.-к. (ст. 15.03.1890). 1896–1897 гг. – шт.-кап. 58 пп., младш. ротн. офицер. Кап.  (ст. 15.03.1898). 1900–1901 гг. – окончил стрел-ковую школу, «успешно». 1901–1902 гг. – кап. 58-го пп., ком. 3-й роты (ул. Одесская, 2) [6,  с. 68]. В период с 1900 по 1902 гг. – комендант-ский адъютант города [50, с. 504]. Ценз коман-дования ротой – 12 л. и 7 мес. 6.02.1902 г. – про-изведен в подполк. (ст. 6.02.1902) с перево-дом на Д. Восток во 2-й крепостной Владиво-стокский полк. 8.05.1902 г. – в офицерском собрании ком. 58-го пп. полк. М. А. Пряслов и офицеры полка чествовали его вместе с ухо-дящим в отставку кап. 58-го пп. Игнатием Степановичем Писанко [113, с. 2]. В 1902–1903 гг. – подполк., ком. бат. 2-го крепостн. Владивост. п. 1904–1905 гг. – участник РЯВ, ком. 30-м ВССП. Назначен ком. Посъетского пех. п. (ВП по ВВ. от 14.07.1905, с. 2). 14.07.1905–20.01.1906 гг. – ком. Посъетского пех. п. (В списке полк. на 1912 г. опечатка – указана дата вступления в должн. ком. По-съетск. полком «14.03.1905»). 18.02.1906–14.10.1906 гг. – ком. Хабаровского рез. бат. Полк. (ст. 20.01.1907). 20.01.1907–26.06.1910 гг. – ком. Благовещенского рез. бат. 26.06.1910–1.06.1912 гг. – ком. 38-го Сибирск. стрелк. п. [50, с. 504]. На март 1914 г. – в спи-сках полк. РИА не числился [51, с. I-LХVII]. В 1914–1917 гг. – отставной ген.-майор, прожи-вал в Николаеве, умер от «от грудной жа-бы» [3, д. 1628, лл. 142об-143]. Награды: ав-густ 1877 г. – орд. Св. Ан. 4 ст. [50, с. 504]; окт. 1877 г. – представлен к орд. Св. Ан. 3 ст. с м. б. [113, с. 2]. 1879 г. – орд. Св. Стан. 3 ст. с м. б.; 1883 г. – чин пор. («за отл.»); 1901 г. – орд.  Св. Стан 2 ст.; 1905 г. – орд. Св. Ан. 2 ст.;  1907 г. – чин полк. («за отл.»); 1910 г. – орд. Св. Влад. 3 ст.; медали: 1878 г. – св-бр. м. РТВ; 1896 г. – с. м. в п. ц. А 3; 1906 г. – бр. м. РЯВ; 1912 г. – св.-бр. 100 л. в. 1812 г., 1913 г. –  св.-бр. 300 л. д. Роман. [50, с. 504]. Брат:  
Шабаев Александр Илларионович (ил. 16) (ок. 1875 – 25.04.1901, Н., † 26.04.1901, Н.), по-ручик 58-го пп., умер «от острого злокачест-венного малокровия» [3, д. 1158, лл. 25об-26].  

Шерстяков Владимир Тимофеевич  (ил. 17) (ок. 1874, Елисаветград – до 30.06.1905, † до 30.06.1905). Старообрядец. Ро-дился в семье Елисаветградского 2-й гильдии 
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купца. 1885 г. – поступил в НАРУ, курса не окончил [5, с. ХVIII]. 1890-е гг. – вольноопре-деляющий 58-го пп. 1897-1898 гг. – подпор. 58-го пп. 1900-1901 – пор. 58-го пп., мл. рот-ный командир (ул. Рождественская, 45) [6,  с. 69]. 1903-1904 гг. – пор., зав. «охотничей ко-мандой» полка (развед. рота). 30.09.1904 г. – отбыл в составе полка на Д. Восток. Развед. рота под его командой находилась на передо-вых позициях полка вместе с частью 4-й ро-ты под командой полуротного командира пор. Курылло Сигизмунда Антоновича (30.07.1873/29.07.1874 – п. хх.01.1916). 15– 21.12.1904 г. – в сторожевом охранении пози-ций (с. о. п.), на р. Шахэ, у д. Хаушань. 21– 24.12.1905 г. – в с. о. п., у дд. Сентайцзы–Гуцзяцзы. С 25.12.1904 г. по 3.01.1905 г. – с. о. п., у дд. Гуцзяцзы-Паусентунь. 3-9.01.1905 г. – в с. о. п., д. Эртхайцзы, застава задержала япон-ского шпиона. 10.01.1905 г. – сильная снеж-ная буря на сторожевой позиции между дд. Эртхайцзы-Сехантайцзы, были заготовлены дрова, удалось избежать массовых обмороже-ний. 12.01.1905 г. – участник первого крупно-го боестолкновения 4-й роты 58-го пп. у  д. Сацери, 1-го населенного пункта ближнего к дд. Сандепу-Бейтайцзы. 16.01.1905 г. – уча-стник боя 1-го батальона 58-го пп. у д. Бей-тайцзы, ближней к дд. Гуцзяцзы-Паусентунь. 16–17.02.1905 гг. – участник боя в логу при  д. Баотайцзы. 18.02.1905 г. – участник боя у  д. Дахайтайцзы. 19.02.1905–24.02.1905 г. – участник оборонительных боев в составе пол-ка при обороне Мукдена. В феврале 1905 г. – переименован шт.-к. «за отличия в делах про-тив неприятеля». 25.02.1905 г. – участник боя под Мукденом, в ходе которого был ранен. ВП по ВВ от 8.03.1905 г. – переведен в 57-й пех. Модлинский полк за значительной убылью офицеров в нем. В одном из боев в апреле/мае 1905 г. был ранен вторично. Скончался в одном из военных госпиталей от последствий ранений [62, с. 2-3; 63, с. 2; 64, с. 2; 115, с. 1].  Награды: 1896 г. – с. м. в п. ц. А3; 1905 г. – орд. Св. Стан 3 ст. с м. и б. 
Якса-Квятковский Мечислав Львович (ил. 18) (ІІІ чтв. ХІХ в. – 6.03.1905, сан. поезд севернее г. Сыпингай, Манчжурия). Римо-католик. 1900–1901 гг. – пор. 58-го пп., в 1903–1904 гг. – пор., адъютант 4-го бат. 58-го пп. 

(ул. Потемкинская, 38) [6, с. 68; 7, с. 98]. 30.09.1904 г. – выступил с полком на  Д. Восток. 15.01.–18.02.1905 г. – в дивизион-ном резерве, в составе 1-го бат. 58-го пп. 19.02.1905 г. – вступил в командование 1-й ротой 1-го сводного бат. 58-го пп., у д. Васюч-жуанцзы [32, с. 241; 64, с. 2]. 20–21.02.1905 г. –  в составе Эльтхайзского сводного отряда (с. с. о.) 2-й Манчжурской армии, участник боя у д. Эльхайза [32, с. 388, 404; 64, с. 2].  22–23.02.1905 г. – в с. с. о. г.-лейт. Гершельма-на; 24.02.1905 г. – в с. с. о. г-майора Мылова, участник боя у д. Тава [33, с. 17, 22, 24, 51]. 25.02.1905 г. – в том же отряде, участник аръ-егардного боя в районе дд. Цуэртунь-Тава-Пухэ [33, с. 130]. 26.02.1905 г. – в с. с. о. г.-лейт. Гершельмана, участник аръегардного боя у д. Сиченпу [33, с. 225–226]. До 1.03.1905 г. – шт-к. «за боевые отличия в аръегардных делах в период 18-26.02.1905 г.» [65, с. 1]. 2.03.1905 г. – в с. с. о. г.-майора Голембатовского, участник аръегардного боя у м. Каолинзан [33, с. 268– 269, 281–282]. 3.03.1905 г. – в с. с. о. г.-майора Некрасова, участник аръегардного боя у  дд. Сити-Чингуа (прикрывал отход 8-го А.К. из состава 2-й Манчжурской Армии). В ходе боя был смертельно ранен [33, с. 285; 65, с. 2]. Был женат. В семье жена, сестры, братья [114, с. 1]. Награды: 1896 г. – с. м. в п. ц. А3; 1905 г. – орд. Св. Стан 3 ст. с м. и б. (?) 
Ясинский Альбин-Мариан Мартович (1879/1880 – п. хх.01.1912). Римо-католик. 26.05.1903–23.09.1904 гг. – подпор. 58-го пп., находился в составе военного контингента на о-ве Крит [7, с. 100; 30, с. 108]. 1904–1905 гг. – подпор. 58-го пп. 16-17.02.1905 г. – участник боя в логу у дд. Баотайцзы-Бейтайцзы, в ко-торых 2-я и 3-я роты понесли наибольшие потери, в строю каждой из них в строю оста-лось не более 30–40 солдат. 17–18.02.1905 гг. – участник боя при дд. Сенхайтацзы-Дахан-тайцзы. 18.02.1905 г. – участник боя у дд. Да-ваньгапу-Дахайтайцзы. Вечером 18.02.1905 г. – вступил в командование 2-й ротой 1-го свод-ного бат. 58-го пп., составленного из остатков 2-й, 3-й, 6-й, 9-й и 10-й рот. 19.02.1905 г. – на позициях у д. Васючжуанцзы [32, с. 241, 404; 64, с. 2]. 20.02.1905 г. – командир роты в со-ставе Эльтхайзского отряда, занявшего излу-чину р. Хуньхэ от южной окраины д. Мадяпу 

ЮРИЙ ДЕМЬЯНЕНКО Офицеры 58-го пехотного Прагского полка – участники Русско-Японской войны 1904–1905 гг. (часть ІІ: Л – Я) 
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до д. Печенцзы включительно. 20–21.02.1905 г. – участник боя у д. Эльхайцза. 24.02.1905 г. – участник боя у д. Тава, где несколько раз бы-ли отбиты попытки японцев овладеть насы-пью ж/д. [33, с. 22, 24, 51]. В 1906–1911 – по-ручик 58-го пп. [23, с. 242; 24, с. 248; 26, с. 72]. Февраль 1911 г. – шт.-к. 58-го пп. А.-М. Ясин-ский переведен в Заамурский пограничный округ Отдельного корпуса пограничной стра-жи [85, с. 3]. Семья: «19.07.1909 г. – пор. 58-го 
пп. Ясинский Альбин Мартынович, 29-ти лет, 
католического вероисповедания, сочетался 
законным 1-м браком с потомственной дво-
рянкой Марией Михайловной Волькенау 
(урожд. Морачевской), разведенной по 1-му 
браку, 2-м браком, православного вероиспове-
дания, 26 лет. Свидетели по жениху: подполк. 
58-го пп. Петр Александров Августов и  
пор. 58-го пп. Владимир Юлианович Буркардт. 
По невесте: младш. ординатор Ник. морск. 
госпит. надв. сов. Владимир Николаевич Федо-
ров и шт.-к. 58-го пп. Сигизмунд Антонович 
Курылло. Венчал полковой священник 58-го пп. 
иерей Михаил Малявинский»  [3, д. 1614, лл. 16об-17]. Награды: 1906 г. – св-бр. м. РЯВ.  В данной статье рассмотрели некоторые аспекты международных отношений до, во время, после РЯВ, способы нагнетания меж-дународной напряженности, способы конку-рентной борьбы за Манчжурию и другие спорные территории в период до начала 1-й МВ, практические действия по устранению неугодных лиц, противодействовавших фи-нансовой олигархии; восстановил в целом биографии 27 офицеров 58-го пп., ни одна из которых не исследовалась раннее местными краеведами, уточнив причины их смерти и места захоронений 12 из них. 
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Y U R I Y  D E M ' Y A N E N K O  M y k o l ai v   
OFFICERS OF THE 58-TH PRAGSKIY INFANTRY REGIMENT – THE PARTICIPANTS 

 OF THE RUSSIAN-JAPANESE WAR IN 1904–1905  
(PART II: L – YA)  

Facts from biographies of 27 infantry officers served in this regiment in different years, other military-
men of this regiment, members of their families and relatives are announced at first. Circumstances of war 
battles near Te-li-ssu (Wafangou) in June 1904, in Mukden operation in January-March 1905 are recon-
structed. Facts about Japanese military tactical innovations and Western mercenaries participation in ac-
tion are given. Some reasons of Japanese victory in Mukden operation are explained. Certain information 
about Russian losses is given. Information from State Archives about their personal activity in the XIX–XX cc. 
are published at first, including years of graduation from military educational establishments. Dates of 
birth, wedding, death or wound, other episodes of military service, dates of killing in action, dates of retire-
ment are mentioned. 

Key words:  officer, family, assasination, Russian, Japanese, biography, military advicer, mercenaries, 
militaryman, war service, award, death.  
ЮРІЙ  ДЕМ ’ЯНЕНКО  м .  М ик о л а ї в  

ОФІЦЕРИ 58-ГО ПІХОТНОГО ПРАЗЬКОГО ПОЛКУ – УЧАСНИКИ  
РОСІЙСЬКО-ЯПОНСЬКОЇ ВІЙНИ 1904–1905 рр.  

(ЧАСТИНА ІІ: Л – Я) 
Вперше надані нові факти із біографій 27 офіцерів, які в різний час служили в цьому піхотному 

полку, їх сослуживців, членів їх родини, родичів. Реконструйовані обставини боїв під Вафангоу у чер-
вні 1904 р., під Мукденом у січні-березні 1905 р. Подані факти використання японцями військових 
тактичних іновацій та застосівання західних найманців. З'ясовані і пояснені деякі причини успіху 
японських військ у Мукденській операції. Наведена певна інформація про втрати російської армії. 
Вперше подана інформація про персональну діяльність офіцерів полку 19-20 ст., включаючи роки 
випуску із учбових закладів, Повідомлені дані про народження, одруження, смерть, поранення, інші 
обставини військової служби, дати загибелі в бою, відставку.  

Ключеві  слова :  офіцер, родина, політичне вбивство, росіянин, японець, біографія, військовий 
радник, найманець, військова гімназія, військова служба, нагорода, орден, смерть. Стаття надійшла до редколегії 10.10.2017  

ЮРИЙ ДЕМЬЯНЕНКО Офицеры 58-го пехотного Прагского полка – участники Русско-Японской войны 1904–1905 гг. (часть ІІ: Л – Я) 



Р о з д і л  3  В С Е С В І Т Н Я  І С Т О Р І Я  

84 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ІСТОРИЧНІ НАУКИ  

УДК 614.885(=162.1):94(477.86)”1921/1939” 
ОЛЕГ ОЛІЙНИК  м. Івано-Франківськ yuliao@meta.ua 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКОГО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА  
НА ТЕРИТОРІЇ СТАНІСЛАВІВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА  

У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1921–1939 рр.) 
 

У статті висвітлено діяльність Польського Товариства Червоного Хреста на території Ста-
ніславівського воєводства у міжвоєнний період. Проаналізовано історичні умови, які впливали на 
функціонування товариства у міжвоєнній період на цих землях. Охарактеризовано основні напрям-
ки діяльності даної організації, серед яких виокремлено протиепідемічну та соціальну роботу Чер-
воного Хреста на Прикарпатті. Висвітлено взаємини червонохресних структур з польською місце-
вою адміністрацією. Розглянуто організаційну структуру, чисельний склад та фінансове станови-
ще відділів Польського Червоного Хреста та його молодіжних гуртків у даному воєводстві. 

Ключові  слова: епідемія, молодіжні гуртки, Прикарпаття, Польський Червоний Хрест, со-
ціальна робота, Станіславівське воєводство, статут. У міжвоєнний період на території утворе-ного владою Другої Речі Посполитої Станісла-вівського воєводства розгортає свою діяль-ність Польське Товариство Червоного Хреста. У зв’язку з наслідками нещодавніх збройних конфліктів (Перша світова війна, Польсько-українська війна) та відсутністю військових дій в даний період його діяльність значно відрізнялась від роботи червонохрестних ор-ганізацій на цих теренах в попередні періоди.  Діяльність Польського Червоного Хреста майже не досліджена в українській історіог-рафії. Фрагментарно це питання зачіпається тільки в працях присвячених розвитку меди-цини в Галичині. Зокрема, дана проблема ви-світлюється у статті «Стан охорони здоров’я у Станиславівському воєводстві 1921–1939 рр.» та дисертаційному дослідженні на тему: «Розвиток системи охорони здоров’я в Гали-чині: Історичний аспект (1918–1939 рр.)»  Л. Давибіди. Вже під час польсько-української війни на території Східної Галичини свою роботу, окрім українського, започатковує також і польське товариство Червоного Хреста. Впро-довж даного конфлікту воно розгорнуло свою діяльність на захоплених поляками зем-лях краю. Також його представники опікува-лись умовами утримання польських військо-вополонених на території ЗУНР. Зокрема, ве-ликого розголосу набули здійснені під егідою 

Червоного Хреста взаємні відвідини україн-ськими і польськими жінками таборів поло-нених в січні і лютому 1919 р. [2, 193].  Саме в 1919 р. офіційно виникає Польсь-ке Товариство Червоного Хреста. Зокрема, на нараді 18 січня 1919 р. відбувається утворен-ня Польського Товариства Червоного Хреста, створюється Тимчасовий Комітет, розпочато розробку проектів статуту організації. Після затвердження статуту товариства 27 квітня 1919 р. було обрано його Головну Раду, а  24 липня 1919 р. Міжнародний Комітет Чер-воного Хреста зареєстрував та визнав Поль-ське Товариство Червоного Хреста, як єдину червонохресну організацію на всій території польської держави. В 1927 р. Польське Това-риство Червоного Хреста змінило назву на Польський Червоний Хрест [1].  Після захоплення польською армією Схід-ної Галичини, відбувається організаційне утвердження на цій території Польського Че-рвоного Хреста. Основою для виникнення польських червонохрестних організацій в Галичині стало Галицьке Товариство Черво-ного Хреста, яке було автономною філією ав-стрійського Червоного Хреста. До цього това-риства належали поляки, українці та євреї. На загальних зборах 30 липня 1919 польські члени Товариства вирішили перейменувати товариство на Малопольський Відділ Польсь-кого Червоного Хреста [8, 23]. Його структура 
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та діяльність приводилась у відповідність до статуту Польського Товариства Червоного Хреста.  У 1921 р. Польська влада в Східній Гали-чині запровадила єдиний для всієї держави поділ на воєводства та утворення три воє-водства – Львівське, Станіславівське і Терно-пільське. Увесь край у складі держави було названо Східною Малопольщею [11, 282]. Піс-ля цього Малопольський Відділ Польського Червоного Хреста перетворено в Округ Львів Польського Червоного Хреста у підпорядку-ванні, якого перебували філії у всіх трьох воє-водствах, що знайшло своє відображення у документації червонохресних організацій  [9, 4; 23; 34].   Згідно із статутом Польського Товарист-ва Червоного Хреста від 1921 р. Округові під-порядковувались Місцеві відділи, які створю-вались у повітах воєводств. Вони могли вини-кати з ініціативи влади П.Т.Ч.Х., соціальних інституцій або приватних осіб. В останньому випадку вимагалось затвердження Головного або Окружного Комітету. Для утворення місце-вого відділу потрібно найменше 200 членів  [9, 5]. Його діяльністю керували Загальне зіб-рання членів місцевого відділу та Місцевий Комітет. У статуті також вказувалось – «Метою товариства є: а) під час війни: 1) співпраця з польською військовою владою в наданні допо-моги пораненим та інвалідам…. б) в час спо-кою: … 2) надання допомоги військовим інвалі-дам, 3) співпраця з держаними установами та соціальними організаціями в заходах .. санітар-них, гігієнічних і т.п. 4) співпраця з держаними установами та соціальними організаціями в наданні всілякого роду? допомоги у випад-ках  … епідемій і катастроф …» [9, 15]. У міжвоєнний період за умов відсутності військових конфліктів діяльність Польського Товариства Червоного Хреста в Галичині про-явилась у виконанні другої групи зазначених у статуті завдань. Особливо актуальною в цьому регіоні була протиепідемічна робота організації. Важкі соціально-економічні умо-ви, до яких спричинилися спочатку війни, а потім економічна криза 1929–1933 рр., надто мала зона покриття воєводства медичною допомогою, відсутність у його мешканців елементарних знань санітарних  норм і пра-

вил особистої гігієни призводили до частих спалахів інфекційних хвороб. Найбільш по-ширеними з них були грип, кір, віспа, черев-ний та висипний тиф, дифтерія, червінка (дизентерія), скарлатина, різні венеричні за-хворювання, туберкульоз. Зокрема щодо останнього – у міжвоєнний період на україн-ських землях під владою Польщі чисельність хворих на цю недугу коливалася в межах  200–250 тисяч, причому цей показник був у 1,5–2 рази більшим, аніж у центральних воє-водствах [5, 182–187]. Зважаючи на складний санітарно-епідемічний стан, особливо на загрозу поши-рення висипного тифу по всій території Польщі, Міністерство Громадського Здоров’я 1 серпня 1919 р. прийняло рішення про ство-рення спеціальної організації для боротьби з цією епідемією – Цекадуру. На території Схід-ної Галичини діяла експозитура комітету із центром у Львові в якості виконавчого орга-ну МГЗ в боротьбі з епідемією. Цекадур здійс-нював керівництво і координацію діяльності усіх інституцій, метою яких було подолання пошесті, в тому числі і Товариства Червоного Хреста. Представники Червоного Хреста вхо-дили до складу комітету. Саме Червоний Хрест за підтримки громадськості здійснив значний внесок у боротьбі з тифом. За потре-би організація розгортала невеликі шпиталі безпосередньо у заражених тифом селах. Зок-рема, такий лікувальний заклад розташову-вався у с. Виноград Коломийського повіту Станіславівського воєводства.  Разом з тим Л. Давибіда зазначає, що не варто переоцінювати значення тифозних шпиталів, вказуючи на брак матеріальних засобів для надання допомоги пацієнтам [4, 108; 110; 112].  Про недоліки в роботі Польського Черво-ного Хреста також свідчить звернення Окру-гу Львів до воєвод від 11 червня 1929 р. В ньому зокрема зазначається, що на теренах 46 повітів на які поширюється повноваження  Львівського Округу П.Ч.Х. активними є заледве 22 відділи, а кількість членів П.Ч.Х та Молодіж-ного Кола П.Ч.Х в Східній Малопольщі (Гали-чині) значно менша ніж в інших польських  громадських організаціях регіону [9, 34]. Так до прикладу у запитальниках відправлених  

ОЛЕГ ОЛІЙНИК · Діяльність Польського Червоного Хреста  на території Станіславівського воєводства у міжвоєнний період (1921–1939 рр.) 
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Станіславівському воєводі повітовими старос-тами вказується, що в Городенківському від-ділі нараховується 65 членів [9, 43], в Долин-ському – 50 [9, 45], в Коломийському – 52  [9, 51], в Сколівському – 310 [9, 56], в Снятин-ському – 100 [9, 58], в Стрийському – 74 [9, 64]. Крім того, станом на 1.7.1929 р. в Богородчан-ському [9, 36], Жидачівському [9, 47], Косівсь-кому [9, 53], Тлумацькому [9, 66] та Рогатин-ському [9, 55] повітах не було відділень П.Ч.Х., які б проводили активну роботу, а це майже третина повітів (5 із 16) воєводства.  Не однаковим було і фінансове становище різних місцевих відділів П.Ч.Х. на Прикарпатті. Зокрема, станом на 1.7.1929. в касі Долинського відділу було 45 злотих [9, 45], Городенківсько-го – 112 злотих 86 грошів [9, 43], Сколівського – 298 злотих 28 грошів [9, 56], в Турківському – 113 злотих 77 грошів [9, 67]. Серед майна відді-лів в запитальниках про діяльність іноді вика-зується місячники Польського Червоного Хрес-та та пропагандистські брошури [9, 43]. Проте в ряді даних документів інформація про інвентар відділів відсутня [9, 49; 56; 67].   У своєму зверненні до повітових старостів Станіславівський воєвода вказує на неналежне розуміння громадськістю воєводства важливо-сті для армії і суспільства діяльності Польсько-го Червоного Хреста в мирний час [9, 59].  Певний вплив на таке становище цієї ор-ганізації мав і етнічний склад населення Ста-ніславського воєводства. Польський характер даної гуманітарної організації не міг не відби-тися на її сприйнятті місцевим у абсолютній більшості українським населенням [3; 12]. Окрім відділів П.Ч.Х. на території Станіс-лавівського воєводства також діяли молодіж-ні гуртки (кола) П.Ч.Х. Перші у світі молодіжні гуртки Червоного Хреста самоорганізувалися в Канаді в 1914 р. з метою надання допомоги солдатам і їхнім родинам; потім подібні орга-нізації почали розгортатись і в інших країнах, а в 1920 р молодіжне коло (гурток) виникло і в Польщі. В Другі Речі Посполитій нараховува-лось 500 кіл, що в порівнянні з іншими держа-вами, навіть меншими від Польщі, такими як Австрія, Угорщина, Чехословаччина було не-великою кількістю.  Молодіжні кола Польського Червоного Хреста підпорядковувались Комісії Відділу 

(в повіті), як підпорядковувались Окружна Комісія (у воєводстві), а на чолі всієї організа-ції стояла Головна Комісія (в столиці), як кері-вна і наглядова інституція.  Для створення кола потрібно було зібрати групу молодих людей, викласти цілі і методи роботи записати цих членів і вибрати Раду, вислати протокол засідання для затверджен-ня відповідного відділення комісії. Головує на Раді доросла особа, як правило вчитель, а ін-ших членів Ради обирають з посеред молоді. Такий гурток утворювала група неповно-літньої молоді, що нараховувала неменше 15 осіб. Коло могло виникнути з ініціативи влади П.Ч.Х., членів П.Ч.Х., школи чи самої мо-лоді. На першому організаційному засіданні, яке відбувається під головуванням запроше-ного ініціаторами повнолітнього члена П.Ч.Х., члени гуртка вибирають з поміж себе, залежно від необхідності 3–7 членів Ради кола [10, 7]. Діяльністю кола керувала Рада, яка укла-дала відповідну програму роботи, що підлягає розгляду і затвердженню або змінам на зага-льних засіданнях кола. Обсяг роботи в колах не був суворо визначеним, але вимагалась адаптація його до місцевих умов.  Серед головних напрямків роботи кіл в статуті Молодіжної організації Польського Червоного Хреста визначались: гігієна здоро-в’я, соціальна робота і допомога нужденним, та відносини з колами в Польщі і закордоном.  У цілому напрямки роботи молодіжних гуртків П.Ч.Х. в Галичині співпадали з означе-ними в статуті організації. Так зокрема, гігіє-нічна і доброчинна (благодійна) секції вказані як активні секції в доповідях про діяльність гуртків в школі ім. королеви Ядвіги в Станіс-лавові [6, 10], в школі № 2 в Галичі [6, 25], в школі ІІ ступеня в Посічі [6, 19] та в школі ім. королеви Ядвіги в Рогатині [6, 1].   У сфері гігієни та охорони здоров’я моло-діжні організації П.Ч.Х. окрім іншого слідкува-ли за чистотою в школах, закуповували ліки та опікувались власними або шкільними аптечками [6, 25; 1; 36; 44]. Багато уваги молодіжні гуртки П.Ч.Х. при-діляли соціальній роботі,  про що свідчать ве-ликі в порівнянні з загальними витратами видатки на цей напрям роботи. До прикладу в гуртку в школі с. Посіч станом на 1938–1939 
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навчальний рік з 63 злотих витрат на соціаль-ну роботу припадало 55 злотих [6, 18]. Досить часто ці видатки були спрямовані на придбан-ня подарунків для малозабезпечених учнів до Дня Святого Миколая. Так, зокрема, гурток в школі ім. королеви Ядвіги в Рогатині у 1938 р. на вказані потреби витратив 19,50 злотих [6, 2]. Зазвичай до Дня Святого Миколая бід-ним дітям дарували куплені або зібрані кола-ми одяг (шапки, шарфи, рукавички) та шкіль-не приладдя [6, 44].  Дані організації також здійснювали опіку над занедбаними могилами, ставлячи на них хрести та запалювати свічки [6, 25; 10]. Крім того, майже в кожному гуртку діяла секція охорони природи.  Чисельний склад молодіжних гуртків П.Ч.Х. на Прикарпатті досить різнився. Так, станом на 1938-1939 навчальний рік в школі ім. королеви Ядвіги в Станіславові нарахову-валось 430 членів [6, 10], в школі № 4 в Станіс-лавові – 491 [6, 32], в школі № 2 в Галичі –  220 [6, 25], в школі в с. Сілець – 190 [6, 7], в шко-лі с. Посіч – 56 [6, 19], в с. Опришівці – 30 [6, 52], а  станом на кінець першого півріччя 1933 р. в  с. Нижнів – 82 [7, 3] і 26 – в Отинії [7, 13].  Відрізнялись і фінансові можливості різ-них місцевих організацій. Зокрема, згідно із фінансовими звітами за 1938–1939 навчаль-ний рік доходи гуртка в школі № 2 в Галичі становили 225,78 злотих [6, 24]; в школі ім. королеви Ядвіги в Рогатині – 196,29 [6, 2]; в школі с. Посіч – 66,88 [6, 18]; в школі в  с. Нижнів – 29,89 [6, 73]; в школі в с. Сілець – 4,80 [6, 9]; в с. Чукалівка – 4,20 [6, 56], в свою чергу Отинійська філія у фінансовому звіті станом на кінець першого півріччя 1933 р. вказує тільки 2 злотих доходів [7, 13]. В цілому чисельність, а відповідно і фінан-сове становище відділів Червоного Хреста та його молодіжних гуртків у Станіславівському воєводстві в міжвоєнний період досить коли-валась в залежності від розмірів населених пунктів. Також дані організації користувались певною підтримкою та сприянням польських органів місцевої влади, про що свідчать і їхня зацікавленість поточним станом справ у цих структурах [9, 59]. Крім того, червонохрестні організації отримували підтримку централь-них польських органів влади. Зокрема, Мініс-

терство внутрішніх справ просило Станіславів-ського воєводу про опіку і допомогу Польсько-му Червоному Хресту у його діяльності [9, 28]. Отже, впродовж міжвоєнного періоду в Станіславівському воєводстві Польський Чер-воний Хрест зосереджував свою увагу в основ-ному на боротьбі з епідеміями різних інфек-ційних захворювань і соціальній роботі. Ця діяльність була актуальною для даного регіо-ну і отримувала схвалення та підтримку гро-мадськості, місцевих і центральних органів влади. Проте складні соціально-економічні умови та певна втрата зацікавленості робо-тою Червоного Хреста в мирний час не сприя-ли зростанню чисельності товариства та роз-мірів членських внесків. Все це призводило до того, що багато місцевих організацій мали до-сить обмежені ресурси, а деякі відділи і взага-лі не проводили активної роботи.  
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O L E G  O L Y I NI K  I v a n o - F r a n k i v sk   
THE ACTIVITY OF THE POLISH RED CROSS  

IN THE TERRITORY OF STANISLAVIV VOIVODSHIP  
IN THE INTERWAR PERIOD (1921–1939)  

The article considers the activity of the Polish Red Cross Committee in the Stanislaviv Voivodship in the 
interwar period. Author analizes the historical conditions that influenced the functioning of the society in 
the interwar period on this territory. The main directions of activity of this organization are characterized. 
Special attention was paid to the anti-epidemic and social work of the Red Cross in the Carpathian region. 
The relationship between members of  Red Cross Committe and the Polish local administration are dis-
cussed. The organizational structure, numerical composition and financial situation of the departments of 
the Polish Red Cross and its youth circles in this voivodship are considered. 

Key words:  epidemic, youth circles, Prykarpattya, Polish Red Cross, social work, Stanislaviv voivod-
ship, statute. 
 
ОЛЕГ  ОЛЕЙНИК  г .  И в а н о - Ф р а н к о в ск  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЬСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА  
НА ТЕРРИТОРИИ СТАНИСЛАВОВСКОГО ВОЕВОДСТВА  

В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1921–1939 гг.)  
В статье отражена деятельность Польского Общества Красного Креста на территории 

Станиславовского воеводства в межвоенный период. Проанализированы исторические условия, 
которые влияли на функционирование общества в межвоенной период на этих землях. Охаракте-
ризованы основные направления деятельности данной организации, среди которых выделены про-
тивоэпидемическая и социальная работа Красного Креста на Прикарпатье. Освещены взаимоот-
ношения краснокрестных структур с польской местной администрацией. Рассмотрено организа-
ционную структуру, численный состав и финансовое положение отделов Польского Красного Кре-
ста и его молодежных кружков в данном воеводстве. 

Ключевые  слова :  эпидемия, молодежные кружки, Прикарпатье, Польский Красный Крест, 
социальная работа, Станиславовское воеводство, устав. Стаття надійшла до редколегії 08.11.2017 
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ПИТАННЯ ПОМІСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ  
У МАТЕРІАЛАХ ПЕРІОДИКИ УКРАЇНСЬКОЇ  
ДІАСПОРИ США ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 
Стаття розглядає українську періодику США як традиційного презентатора питання ство-

рення Єдиної Помісної української церкви, дискусійний майданчик для представників різних позицій. 
Проаналізовані публікації свідчать про те, що статус Помісності сприятиме вирішенню як  стано-
вища українських релігійних громад за океаном, так і сприятиме збереженню національної іденти-
чності закордонних українців.  

Матеріали україномовної діаспорної періодики США свідчать про те, що сьогодні в Україні та 
діаспорі поступово зростає запит на національну Церкву, яка могла б об’єднати суспільство, оскі-
льки роз’єднаність українських церков дискредитує імідж України в світі, є постійним джерелом 
суспільної напруги, становить потенційну загрозу національній безпеці України. Тому створення 
Української Помісної Церкви також відповідає й інтересам національної безпеки України. 

Ключові  слова :  національна ідентичність, українська діаспора США, українська церква,  
україномовна періодика. 

Розділ  4 
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО 

Сьогодні життєво необхідним для Украї-ни, яка перебуває, фактично, в умовах війни, є об’єднання українських церков у єдину Со-борну Помісну Церкву. Щоб протистояти ро-сійській агресії, передусім в поширенні ідеї великодержавного «русского мира», потрібна духовна єдність української нації. За останні чотири роки українці переконалися, що саме Українська церква є таким центром духовно-го спротиву, а отже і фактичним центром для об’єднання всіх вірян у нашій державі. Доля української церкви була різною – їй доводилося переживати періоди гонінь і зане-паду, розквіту і духовного піднесення. Після проголошення Україною незалежності про створення єдиної Помісної Церкви говорили багато хто: були як прихильники, так і катего-ричні противники цієї ідеї, були й ті, які сприй-мали це як нереальну чудову мрію. Коли народ здобуває державність, він претендує, щоб  

церква була названа відповідно до держави – так, як це відбулося у Грузії, Румунії, Сербії то-що. Однак Україна пішла своїм шляхом і цер-ковні питання стали ще одним пунктом, відк-ладеним до вирішення «на потім, до кращих часів» людьми, які так і не збагнули, що це «краще потім» так і не прийде саме внаслідок нерозв’язання статусу Української православ-ної церкви і перетворення релігії в пропаган-дистську зброю колишнього «старшого брата». Українська діаспора у США вже давно під-німає питання створення Єдиної Помісної української церкви, сподіваючись, що такий статус вирішить одночасно і становище укра-їнських релігійних громад за океаном, сприя-тиме збереженню національної ідентичності закордонних українців. Українська періодика США традиційно стала презентатором вище-наведеної ідеї, дискусійним майданчиком для представників різних позицій. 
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Свого часу питаннями української діаспо-ри та її періодики у вітчизняній науці займа-лися В. Губарець [1], В. Євтух [12], Б. Лановик [6], у тому числі духовний аспект став одним із предметів розгляду у роботах Н. Мерфі [7], І. Недошитко [9], В. Чекалюк [12] та ін. У кон-тексті збереження національної ідентичності представляють інтерес праці Л. Нагорної [8], М. Обушного [10] та ін.  Тим не менше у сучасному науковому дискурсі відсутні дослідження, об’єктом розг-ляду яких стали б матеріали україномовної періодики США на предмет створення Єдиної Помісної української церкви. Через те метою нашої статті є спроба аналізу періодики укра-їнської діаспори США у контексті порушення питання щодо необхідності об’єднання украї-нських церков в одну Помісну.  Друковані матеріали, передусім, висвіт-люють ті історичні події, що привели до роз-колу української церкви: 1686 р., коли у гане-бний спосіб центр українського православ’я з Києва було перенесено у Москву, а сама релі-гія стала інструментом русифікації, денаціо-налізації, втрати ідентичності, що вдалося лише частково подолати у 1921 р. з проголо-шенням автокефалії. Сьогодні, із настанням незалежної України, Константинополь зрозу-мів, що надаючи їй незалежний український Патріархат у контексті Вселенської Патріар-хії, протидіє у такий спосіб Московському па-тріархату у його підтримці імперських споді-вань Росії та унеможливлює його вплив в українській державі. Крім того, кожне засі-дання церковної Ради митрополії УПЦ в США піднімає й обговорює питання Помісної укра-їнської православної церкви, вважаючи його пріоритетним як в діаспорі, так і в Україні. Розділення УПЦ в Україні після смерті Патріар-ха Мстислава на УПЦ (КП) і УАПЦ є негатив-ним явищем не тільки для церкви, а й для держави загалом. Хоча досі конфлікт залаго-дити не вдалося, на Соборах висловлюються про те, що вибір одного патріарха – необхід-ний. Це дасть можливість зміцнити станови-ще незалежної УПЦ як в Україні, так і за кор-доном, підвищить її престиж, допоможе відве-рнути широкі маси від московських впливів.  На думку члена Ради Святослава Личика, процес ускладнюється ще й відвертим мані-

пулюванням служителями УПЦ (МП) свідомі-стю мільйонів українців, зокрема у таких ве-ликих центрах як Києво-Печерська та Почаїв-ська лаври, відсутністю інформації, особливо на Півдні та Сході України, про вже проробле-ну роботу щодо прискорення там процесу об’єднання православних церков. Зі свого бо-ку, УПЦ у США та діаспорі підготувала кілька резолюцій та прохань, які були спрямовані до Вселенського патріарха, бо саме він затвер-джуватиме остаточне рішення про надання українській церкві статусу Помісної, і звер-нення до очільників православних церков в Україні про їх більшу активність у вирішенні цього актуального для українців питання. Проте це процес дуже довготривалий і вима-гає врахування багатьох чинників, у тому чи-слі і на державному рівні: Московський патрі-архат має всебічну підтримку своєї країни, українська церква позбавлена підтримки уряду, члени якого на початку 90-х років ми-нулого століття були переважно колишніми атеїстами без досвіду у конфесійних справах. Для останніх, як пишуть періодичні видання, значно прийнятніший Московський патріар-хат, аніж раптово виринула УПЦ (КП), яка не тільки призводить до неспокою у суспільстві, а ще й наважується висувати вимоги та пре-тензії до влади.  Єпископ Даниїл відзначає також дуаліс-тичність у сучасному християнському світі, коли за всією обрядовістю інколи втрачаємо суть віри. А певні вчинки духовних лідерів можуть відштовхнути молодше покоління, та й старше, від церкви. Зі свого боку, УПЦ в США та діаспорі вважає, що вона може відіг-рати важливу роль у налагодженні взаємоз-в’язку між державою та національною  церквою. Об’єднаний світовий український єпископат, підтримуваний Вселенською Пат-ріархією, стане тією силою, що не тільки сприятиме утворенню єдиної церкви в Украї-ні, а й впливатиме на уряд останньої з метою стимулювання прихильності до української церкви в їх державі. Сам Константинопольський Патріарх зве-рнув увагу духовних українських лідерів на те, що, передусім, потрібно знайти спільну мову між собою, а вже потім говорити про всесвітнє визнання українського православ’я. 
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Поки у ньому панують егоїстичні наміри ду-ховних лідерів, держава не зацікавлена в об’єднаній церкві, бо так їй легше контролю-вати і маніпулювати народом, у якого немає власного духовного лідера. На початок минулого століття Україна не тільки була поділена між імперіями, поділ був і конфесійний – на заході греко-католики, а на сході православні російської церкви. Од-нак опубліковані матеріали свідчать про нур-тування складних процесів в українському релігійному житті, які автори статей поясню-ють як жорсткою антирелігійною політикою радянської влади, так і пізнішою політичною лібералізацією незалежної України. Десь від 1995 р., на хвилі модерного релігійного під-несення, у діаспорній пресі з’являються пуб-лікації, присвячені перемовинам між україн-ськими церквами різних юрисдикцій, що шу-кали шляхи зреалізувати автокефальну кон-цепцію в українському релігійному житті. Пізніше остання була розширена у концепцію єдиної помісної церкви. Це означає, що церк-ва має бути прив’язана до певної території, нації, держави. Свого часу велися переговори між УПЦ (МП) та УАПЦ, коли певні історичні події, втручання політики в українське цер-ковне життя, що зробили очільником УПЦ (КП) Філарета, призвели до розколу в україн-ському православ’ї, спричинили міжцерковні конфлікти. Автори дописів пояснюють це, певним чином, одіозністю фігури самого Фі-ларета, який в часи СРСР був місцеблюстите-лем Патріаршого престолу в Москві, але після 1991 р. став активно відстоювати окреміш-ність УПЦ та послідовно її впроваджувати, а також висловлювати бажання змінити відно-сини із УГКЦ, сівши за стіл переговорів. Авто-ри дописів вже у ХХІ столітті висловлюють думку, що саме чотири існуючі в Україні цер-кви можуть створити базу для утворення по-місної церкви, зважаючи на спільні точки в їх доктрині та традиції – УПЦ (МП), УПЦ (КП), УАПЦ, УГКЦ. Однак цілком зрозумілим стає і той факт, що тривалі перемовини, певні сві-тоглядні орієнтири ідеологів цих церков, ку-льтурні та цивілізаційні пріоритети їх очіль-ників роблять ідею об’єднання досить прима-рною найближчим часом. Тому вихід вбача-ють саме у знаходженні релігійного порозу-

міння між однодумцями. У досліджуваних статтях вважається, що найбільш близькими до об’єднання є УПЦ (КП) та УАПЦ. УГКЦ до-ведеться зробити кілька практичних кроків, щоб об’єднати православний концепт поміс-ності та католицьку ідею вселенськості. Од-нак УПЦ (МП), якщо до цього додати й остан-ні події в Україні, є не тільки політичним ін-струментом, а рішучим противником автоке-фалії, бо, на думку її ідеологів, помісність вже існує на основі єдності із РПЦ. Однак, згідно із друкованими матеріалами, у 2011 р. у резиде-нції Константинопольського патріарха Собор глав п’яти найдавніших православних церков визнав неканонічними твердження РПЦ що-до її претензій на Україну і наголосив на не-обхідності дотримуватися тих канонічних кордонів, які були на момент утворення наці-ональних церков. Як бачимо, беззаперечним є той факт, що українські християни сьогодні діляться, передусім, не за конфесіями, а як прибічники різних політичних, світоглядних позицій. Зважаючи на вищевикладене, авто-ри статей вважають, що наявність на терито-рії Галичини церков УПЦ (КП), УАПЦ, УГКЦ робить надзвичайною її роль у всеукраїнсь-ких релігійних процесах, оскільки тут можна обґрунтувати та апробувати різні моделі створення єдиної помісної української церк-ви, спочатку на парафіяльному рівні, а вже потім і на рівні глав церков. За даними соціо-логічних опитувань, наведених у статтях, бі-льшість населення України підтримала б спробу реалізації такої концепції та структу-ри, що б її втілювала. У 2014 р. газета «Міст» надрукувала матеріал, який засвідчив розу-міння необхідності цієї ідеї в українському суспільстві. Очільники Рівненської ОДА та п’ятеро представників різних конфесій впер-ше за історію незалежності України підписа-ли Меморандум щодо створення робочої гру-пи, яка буде напрацьовувати механізм об’єд-нання конфесій. Документ містив ряд поло-жень про визнання України цілісної та праг-нення до такої ж єдиної церкви, засудження агресивних дій Росії, розпалювання міжкон-фесійної ворожнечі, право на релігійне само-виявлення згідно із Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації».  Як зазначено у публікації з цього приводу,  
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у підписантів були благі наміри, однак такий прецедент створив дещо дивну реакцію в Го-ловній канцелярії УПЦ (МП), коли голова ін-формаційного відділу з обуренням прокомен-тував підписання Меморандуму та звинува-тив у всьому Київський патріархат, при цьо-му допускаючи грубі помилки у трактуванні історичних подій та виправдовуючи свяще-ників, які благословляли на війну терористів ЛНР і ДНР. Однак початок покладено, ще один щабель утворення єдиної церкви подо-лано, похитнувши таким чином твердиню «русского міра». Візит до Києва Вселенського Патріарха Варфоломія І з приводу 1020-річчя хрещення Русі знову дав могутній поштовх щодо обго-ворення у суспільстві ідеї єдиної української церкви. Причому цей візит спричинив пев-ний перелом у свідомості багатьох вірян: де-хто навіть не знав про існування Вселенсько-го Патріарха, а його присутність з нагоди та-кої дати в Україні свідчить, що саме з Києва християнство поширилося на решту слов’ян-ських територій, а не з Москви. Це важлива річ для самоідентифікації, європейського ви-бору українців. Крім того, Блаженніший Лю-бомир Гузар офіційно брав участь у всіх захо-дах за участю Варфоломія І, що дало можли-вість на сторінках періодики вчергове обго-ворити питання об’єднання українських цер-ков, куди УГКЦ як церква київської традиції має входити беззаперечно, якщо зважити на те, що її глава навіть оприлюднив та надіслав іншим очільникам українських церков своє-рідну дорожню карту щодо створення єдиної помісної української церкви [2].  Тому від 2001 р. періодичні видання українців США документують щорічну дво-денну зустріч українських православних і ка-толицьких ієрархів Північної Америки з ме-тою обговорення питань, що стосуються окремих єпархій і митрополій, та окреслити кроки, які можна зробити задля зближення цих церков і показати таким чином приклад церковному життю в Україні. Для цього свя-щеник з кожної Церкви робить презентацію про особливості своєї віри, щоб потім можна було обговорити ті проблемні вузли, де важ-ко дійти згоди. Духовні особи надзвичайно задоволені з таких зустрічей, де потрібно  

бути богословсько зрілим, готовим відкину-ти своє нерозуміння «іншого», вміти прислу-хатись до нього. Спочатку ці зібрання задуму-валися з метою ознайомлення священиків різних конфесій між собою, а у 2011 р. було вирішено створити постійну Українську пра-вославно-католицьку богословську консуль-тацію для підготовки детального аналізу пи-тань, що мають розглядатися вже на самих зустрічах.  Єпископ Даниїл у своєму інтерв’ю газеті «Час і Події» вважає, що Україна все-таки мо-же існувати гармонійно при наявності різних конфесій, бо між ними є значно більше спіль-ного ніж відмінного у національному, духов-ному, моральному прагненні. Єдине: духовні українські лідери мають не боятися підтри-мувати і розвивати власні засади при одноча-сному запозиченні корисних для нас тради-цій інших культур, народів, християнських осіб, які вони набули протягом свого існуван-ня. Крім того, Майдан для більшості українсь-ких християн та представників інших конфе-сій став символом єднання та перекреслив стереотип щодо неможливості міжконфесій-ного діалогу, це перший крок до євхаристій-ної єдності.  Сьогодні зустрічі Української православно-католицької богословської консультації пре-зентують як каталізатори для відродження актуальної національної релігійної ідентич-ності. У 2015 р. учасники зустрічей зробили висновок, що в Україні церква має повернути собі втрачені позиції в суспільстві, окреслили шляхи заохочення щодо стабілізації та вста-новлення у ній незалежності церковного життя, особливо у контексті агресії з боку Росії, відповідність духовних установ викли-кам сучасності. Події на Майдані та війна про-ти України засвідчили, наскільки нам потріб-на та власна церква. Тому юридичне неви-знання української автокефалії іншими пра-вославними церквами турбує багатьох, у то-му числі і в діаспорі США, що знайшло своє відображення у друкованих матеріалах періо-дичних видань. Наприклад, один з найвідомі-ших українських богословів, церковних ана-літиків, речник УПЦ (КП) архієпископ Євстра-тій Зоря у своєму інтерв’ю, надрукованому у газеті «Міст» та «Час і Події» розповів про  
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відсутність юридичних прав Москви щодо УПЦ, причини небажання нашого сусіда від-пускати Україну з-під свого впливу, шляхи визнання українських церков на прикладі промовистого прецеденту з православною церквою у Польщі (1924) [3; 4; 5]. Таким чином, матеріали діаспорної періо-дики США свідчать про те, що сьогодні в Україні та діаспорі поступово зростає запит на національну Церкву, яка могла б об’єднати суспільство. Після Майдану ми поступово ру-хаємось до тієї моделі, яка є в Польщі (тільки у напрямі православ’я. – Л. Б.), де католи-цизм – це частина національної ідентичності: якщо ти поляк, ти католик» (Н. Зайцева-Чіпак). Сучасний канонічний статус УПЦ (МП) дозволяє використовувати її як однин з по-тужних «ресурсів впливу» політики Російсь-кої федерації в Україні. З іншого боку, роз’єд-наність українських церков дискредитує імідж України в світі, є постійним джерелом суспільної напруги, становить потенційну загрозу національній безпеці України (сепаратизм, поширення проросійської ідео-логії тощо). Тому створення Української По-місної Церкви цілком відповідає інтересам національної безпеки України, через те у цьо-му питанні одностайна позиція вищого керів-ництва держави є вкрай необхідна.  
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L E S Y A  B IL OV U S  T e rn o pi l  
MATTER OF UKRAINIAN UNIFIED INDEPENDENT CHURCH  

IN UKRAINIAN DIASPORA’S PERIODICALS OF THE USA AS THE FACTOR  
OF NATIONAL SELF-IDENTITY 

In the article Ukrainian periodicals of the USA are treated as a traditional platform of different points of 
view about establishing of the Ukrainian Unified Independent Church. The analysed articles prove that Uni-
fied Independency will improve the status of Ukrainian religious communities over the ocean as well as save 
the national identity of foreign Ukrainians. 
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Nowadays published materials of Ukrainian diaspora highlight the increasing interest to the National 
Church in Ukraine and abroad. The author of the research suggests that the National Church can unite the 
society taking to the consideration the fact that separation of Ukrainian churches discredits the image of 
Ukraine in the world, causes strong social tension and can harm the national security of Ukraine. That is 
why the establishing of Ukrainian Unified Independent Church meets the interests of national security of 
Ukraine. 

Key words:  Ukrainian Unified Independent Church, national identity, Ukrainian diaspora of the USA, 
Ukrainian periodicals. 
 
ЛЕСЯ  БИЛОВУС  г .  Т е р н о п о ль  

ВОПРОС ПОМЕСНОЙ УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ В МАТЕРИАЛАХ  
ПЕРИОДИКИ УКРАИНСКОЙ ДИАСПОРЫ США КАК ОДИН  
ИЗ ФАКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

Статья рассматривает украинскую периодику США как традиционный презентатор вопроса 
создания единой поместной украинской церкви, дискуссионную площадку для представителей раз-
ных позиций.  

Проанализированные публикации свидетельствуют о том, что статус поместности будет 
способствовать решению как положения украинских религиозных общин за океаном, так и способ-
ствовать сохранению национальной идентичности иностранных украинцев. 

Материалы украиноязычной диаспорной периодики США свидетельствуют о том, что сегодня 
в Украине и диаспоре постепенно растет запрос на национальную Церковь, которая могла бы объ-
единить общество, поскольку разобщенность украинских церквей дискредитирует имидж Украи-
ны в мире, что является постоянным источником общественного напряжения и представляет 
потенциальную угрозу национальной безопасности Украины. Поэтому создание Украинской Поме-
стной Церкви также отвечает и интересам национальной безопасности Украины. 

Ключевые  слова :  национальная идентичность, украинская диаспора США, украинская цер-
ковь, украиноязычная периодика. Стаття надійшла до редколегії 11.11.2017  УДК 929(470)«Вернадський» 
ЄВГЕН МЕЛЬНИКОВ  м. Миколаїв  

РОЗДУМИ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО  
ПРО РЕВОЛЮЦІЮ І НАУКУ  

Сучасну науку не можливо уявити без вкладу цього вченого – В. І. Вернадського, одного із свідків 
переходу від імперського до комуністичного суспільного життя. Невтомного шукача наукової іс-
тини, борця за нові відкриття, з якими пов’язана сучасна буденність та нове неосяжне майбутнє.  

Ключові  слова :  геохімія, психосфера, ноосфера, антропосфера.  
Немає нічого сильнішого за спрагу пізнання, та сили 
сумніву. Цей пошук, це прагнення – є основою всієї науко-
вої діяльності, шукаючи правди, я відчуваю, що можу 
вмерти,  можу згоріти шукаючи її але мені важливо 
знайти, і якщо не знайти, то прагнути знайти її, цю 
правду, яка б вона не була гірка, приманлива та скверна.  В.  І .  Вернадський Дослідження постаті та наукових здобут-ків В. І. Вернадського є актуальними і на сьо-годнішній день та викликають багато супере-чок серед дослідників. Неопрацьованим зали-шається науковий доробок вченого як в галу-зі природничих наук, так і його суспільно-

політична діяльність і пов’язанні з нею роз-думи. Історико-біографічний портрет вчено-го відобразили у своїх наукових працях на-ступні дослідники: Гумілевський Л. І. [1], Ро-сов В. [2], Агафонов В. К. [3], Галімов Е. М. [4], Гирич І. Б. [5], Казначеєв, В. П. [6]. 
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Сучасну науку важко уявити без праць видатних вчених-достойників минулого і сьогодення, які залишили нащадкам великі наукові відкриття та багатий спадок, який слід доповнювати новими знаннями. Кожна людина є свідком свого часу, виконуючи за своє коротке життя конкретну соціальну роль, не виключенням із цього є і науковці – невтомні шукачі нових істин. На зламі істори-чних епох, саме у період великих суспільних змін та стрімкого пожвавлення науково –  технічного процесу, з’являється нове поко-ління вчених, відкриття і досягнення яких увійшли у світовий фонд знань. Саме в такий час жив та працював визначний вчений та суспільно-політичний діяч, своєрідний «Ломоносов ХХ сторіччя», першовідкривач нових наукових галузей знання, та засновник радянської Академії наук [3, 129]. Володимир Іванович Вернадський про-жив довге та плодотворне життя, ставши не тільки свідком але і учасником в процесах докорінних змін у контрастних суспільних і культурних епохах, та історичних поворотах і переломах. Народився він у 1863 р. в Петер-бурзі, в родині професора політекономіки Івана Васильовича Вернадського, людини ліберальних політичних поглядів. Дитинство майбутнього вченого проходило у Харкові, де він пішов у гімназію. Вченого ще з малечку цікавили всі прояви суспільного життя, щоб їх пізнати він рано навчився читати і став знайомитися з важкими для свого віку книга-ми. Здавалося, що не існує жодної галузі люд-ського знання і сфери діяльності, котру зали-шив він без своєї уваги. Він з дитинства захо-плювався історією, географією,  астрономією, математикою, мовами, літературою та мисте-цтвом, також дуже полюбляв українську ку-льтуру, особливо йому подобалися народні пісні та театр. З самого  дитинства і до остан-ніх років свого життя В. Вернадський вів що-денник, в результаті такого самозвіту він не залишив за порогом осмислення  нічого по-справжньому важливого в своєму житті.  У 1876 р. В. Вернадський повертається до Петербургу і після закінчення гімназії посту-пає на фізико-математичний факультет уні-верситету, де в той час працюють провідні російські вчені, такі як: Д. Менделєєв, А. Бут-

леров, В. Докучаєв, І. Сеченов та багато інших. Саме в них, майбутній вчений пройшов голо-вну і важливу наукову і творчу школу. Своїм головним вчителем В. Вернадський вважав В. Докучаєва , засновника нової науки генетич-ного ґрунтознавства, який дав йому поштовх для власних наукових звершень [5, 737]. Окрім природничих дисциплін В. Вер-надський слухав лекції з філології, юриспруде-нції, астрономії, історії. В студентські роки він входив до університетського науково-літературного товариства, яке сприяло куль-турному розвитку та розширювало естетич-ний кругозір вченого. Також, Вернадський входив до «братства» студентів різних факуль-тетів Петербурзького університету, яких об’є-днувало загальне розуміння сенсу і мети жит-тя. Члени «братства» обговорювали загально-людські і соціальні проблеми, розмірковуючи о шляхах просвітництва народу, намагаючись організувати допомогу голодуючим селянам. Головна ідея «братства» базувалась на вченні Л. Толстого про земельні комуни, одна з яких була створена у Тверській губернії, та отрима-ла назву «Приютіно». Саме завдяки діяльності цієї комуни, Вернадський декілька років разом з іншими членами товариства вивчав життя і  побут сільського населення.  Наукова кар’єра В. Вернадського стрімко розвивалася, в 27 років він став професором мінералогії та кристалографії в Московсько-му університеті. До цього часу вже мав багато наукових публікацій з різних галузей знань. В 34 роки Вернадський захищає докторську дисертацію, а в 49 років його обирають ака-деміком [6, 37].  Вчений відзначав, що історію планети можна розглянути як історію інтенсивних змін матерії в одному місці світового просто-ру, і цей хід без сумнівів відбувається з біль-шою правильністю. Вже тоді в усвідомленні Вернадського мінералогія з традиційної і  давньої дисципліни переходила в нову дина-мічну форму геохімії – науки про геологічну історію, перетворення і круговорот хімічних елементів на Землі. Засновником цих нових наукових знань став В. Вернадський, який ці-кавився динамічною геологією земної поверх-ні. Його приваблювали питання вивчення  рельєфу, новітніх льодовикових і алювіальних 
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відкладень, і від них перехід до самого верх-нього покрову, до ґрунту. Саме так, до пізнання біосфери як області життя, підійшов Вернадський, вбачаючи в ній особливе природне тіло, яке існує в гармоніч-ній єдності живих організмів та мінеральних заснувань «які поглинають» трансформовану в земні  процеси животворчу енергію сонця. Вчений вивчав живі організми як своєрідні явища, маючи на увазі перш за все геохімічний аспект (з позицій фізики або філософії понят-тя «жива речовина» є вразливою) [9, 11]. Також, В. Вернадський розвинув ідею про космічну і планетарну роль живих організмів як перетворювачів сонячної енергії. Живі ор-ганізми, з геохімічної точки зору, на думку вченого, не є випадковим фактором в хіміч-ному механізмі земної кори, вони засновують його суттєву та невід’ємну частину та нероз-ривно пов’язанні з кістяною матерією земної кори, з мінеральними гірськими породами. Виходячи з таких посилань та даних геології, вчений сформулював та обґрунтував сміливу ідею про геологічне вічне життя, підійшовши до цієї проблеми з особливою увагою.  На думку дослідника всі відомі геологам горні породи, навіть найстародавніші, несуть на собі сліди життєдіяльності. Через десяти-річчя висунута думка В. Вернадського почи-нає отримувати визнання. В 20-ті роки ХХ ст. науковець почав розробляти вчення про жи-ву речовину з позицій кристалохімії і законів симетрії. Простір живої клітини різко диси-метричний, або інакше кажучи, для нього ха-рактерне закономірне порушення симетрії.  Розвиваючи ці ідеї, В. Вернадський при-йшов до висновку про принципіальну неод-норідність простору часу, яке підпорядкову-ється принципу дисиметрії. Цей же принцип дисиметрії він поширив і на пізнання загаль-них закономірностей побудови нашої плане-ти, земної кори, біосфери. З геохімічних пози-цій підійшов Вернадський до пізнання не тільки земної кори але і людства. Пізніше вчений розвинув дану тему стверджуючи, що земна поверхня перетворюється на «культурну землю» і різко змінює свої влас-тивості. Змінюючи характер хімічних проце-сів людина виконує роботу космічного харак-теру. Вона є все більш значущим фактором в 

мінеральних процесах земної кори та посту-пово змінює їх напрямок [6, 135]. Біосфера – де тільки існує вода, де повітря і земля перетинаються та змішуються – там можна знайти життя, в багатьох формах. В ме-жах біосфери у людини народилась сфера ро-зуму і розуміння, яка намагається розтлумачи-ти і пояснити космос. Вчений дає цьому понят-тю назву «психосфери». Для В. Вернадського людина була і залишається носієм розуму. Він вірив, що перевтілення природи буде передба-чено, без заподіяння шкоди. Однак у своїй дія-льності людина доволі часто використовує наданий природою розум для знищення собі подібних та зруйнування біосфери.  На думку В. Вернадського людиною керує не стільки розум, скільки воля, бажання, віра, потреби. Вчений усвідомлював, що людина сама відчужується від природи, використову-ючи умовні цивілізації з нерозривним  кров-ним зв’язком всього людства [9, 13]. Вчений стверджував, що саме рух історії посилює вплив людини на біосферу, та спри-яє до виконання конкретних дій. Люди пізна-ючи закони природи і вдосконалюючи техні-ку, почали виступати як сила, що перетворює навколишній світ. Ідеальні розумові реально-сті, творчі відкриття, духовні, художні, науко-ві ідеї поступово почали матеріально втілю-ватись в природі, в побудовах знарядь та ма-шин, наукових комплексах, творах мистецт-ва. В таких змінах, В. Вернадський вбачав са-му появу людини в ряду висхідних життєвих форм, наголошував, що еволюція переходить до нових засобів психічного і духовного по-рядку. Саме еволюція, в першій мислячій іс-тоті справила не бувале знаряддя свого пода-льшого розвитку – розум, здібний глибино пізнавати і перетворювати себе і світ.   Вчений вказує, що людина стала кульміна-цією спонтанної, несвідомої еволюції, а разом з тим якимось початком нового, розумно спря-мованого етапу самої еволюції. З першою дум-кою людини про світ і себе, з першого прості-шого винаходу, людські ідеї і проекти форму-ються, охопивши всю планету в інформацій-ний потік знань. Висуваючи концепції та тео-рії, людина отримує образне уявлення про ноосферу, яка ніби накладається на біосферу, надаючи для неї перетворюючий вплив [6, 91]. 
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Ноосфера як і людина ще далеко не дос-конала, вважав В. Вернадський, в певному сенсі є кризовою, але вона постійно розвива-ється. На початку ХХ ст. розпочали діяти ма-теріальні фактори, сприятливі для розвитку ноосфери і здійснення ідеалу свідомо актив-ної еволюції. Вся Земля не просто перетворе-на і заселена у важкодоступних і несприятли-вих місцях людиною, що зуміла проникнути у такі стихії як земля, повітря, вода. Вчений стверджував про швидке освоєння людиною навколоземного простору, за допомогою но-вих наукових відкриттів і винаходів.  Інший фактор – єдність людства, до якого відносять ідеї рівноправ’я і братерства всіх лю-дей як шляхетної моральної ідеї, проголошеної світовими релігіями і великими філософськи-ми системами. Вчений закріплює цю ідею знач-но глибоко, представляючи її як природний факт, біологічно виражаючи у виявленні всіх людей як єдиного цілого по відношенню до іншого живого населення планети [9, 14]. Перебуваючи «далеко від свого втілення» ця єдність як стихійне природне явище проби-ває собі шлях, не дивлячись на всі об’єктивні, соціальні і міжнаціональні протиріччя і конфлі-кти. Створюється загальнолюдська культура, виникають сходні форми наукової, технічної і побутової цивілізації. Це проявляється у об’єд-нані сучасних транспортних засобів, ефектив-ними лініями зв’язку та передачі інформації.  Наукова думка за твердженням вченого, такий же закономірно неминучий наслідок еволюції живої речовини, як і людський ро-зум. Однак світові війни довели,  що наука може служити і антиноосферним силам. Вже під час Першої світової війни, В. Вернадський став свідком «раніше не відомого застосуван-ня наукового знання» з метою військового знищення. Він передбачив, що відкриття нау-кою смертоносних засобів несе в собі ще біль-ші біди, якщо вони не будуть обмежені силою людського духа і більш сучасною суспільною організацією [6, 100]. У кінці ХХ ст. головні, важливі і необхідні наукові розробки і досягнення людства ухо-дять в тінь, їх головне місце займають фантас-тичні засоби вбивства і знищення. Образ сучас-ного «науково побудованого людства» не сті-льки притягує скільки відтискає, бо на рахунку 

головної сили науки атомні і нейтронні бомби, і реальна загроза генетичних маніпуляцій.  З розвитком ноосфери і зростанням твор-чих досягнень накопичуються руйнівні мож-ливості, які загрожують підірвати саме жит-тя. З метою зупинення негативних процесів, В. Вернадський пропонував створити «інтернаціонал вчених», котрий виховував моральну відповідальність серед науковців за використання наукової роботи і відкрит-тів, що суперечать ідеї ноосфери. Захистити та роззброїти негативну науку, обмежити її смертоносні плоди, вважав вчений, можна тільки наукою захисного і охоронного харак-теру [6, 102]. Для В. Вернадського наука була не просто областю діяльності, професійним заняттям, хоча він розумів, що сама наука побудована на рутинній роботі багатьох тисяч маловідо-мих або взагалі безіменних працівників. Нау-ку він сприймав як важливу частину сучасної культури, а людей які нею займаються – тво-рцями великої справи та невтомними відкри-вачами майбутнього. На його думку, наука з «біосфери» трансформується у «ноосферу», створену перш за все ростом наукового розу-міння та соціальної  праці людства.  З нових позицій В. Вернадський поглянув на історію науки, яка завдяки науковому знанню  та історичному руху проявляється з нового боку, який до сих пір не був достатньо усвідомлений. Сама по собі наука, сприяє не тільки  покращенню природного середовища і життя людського. Вона використовується суспільством і окремими соціальними  група-ми для мети далеко не шляхетної, таких як утримання влади, накопичення капіталів, посилення військової потужності країни, за-хоплення інших народів і держав, екстенсив-ного використання природних багатств. Пи-тання в тому, які соціальні групи і з якою ме-тою використовують (або не використову-ють) досягнення науки [10, 88]. Про таке використання науки В. Вернад-ський намагався не думати та не висловлю-ватись на цю тему. В нього була зовсім інша мета:  показати велич наукової думки і ті мо-жливості, котрі вона відкриває перед людст-вом. Вчений вірив в науку, в її необхідність та високе значення для людства, яке постійно 
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користується плодами її діяльності. В цьому і біда сучасного людства, що воно всупереч надіям В. Вернадського та його переконан-ням, зробило науку засобом для отримання максимального прибутку та прискорення те-хнічного прогресу з метою здобування мате-ріальних благ.  Однак В. Вернадський був ентузіастом науки, а тому і висував на перший план саме її. При цьому він постійно займався наукови-ми дослідженнями. Навіть в роки громадян-ської війни В. Вернадський проводив важливі науково-організаційні заходи. Влітку 1917 р., він займав посаду міністра народної освіти в Тимчасовому уряді, а через рік став засновни-ком комісії природничих виробничих сил України та Української Академії наук [8, 27]. З 1919 р. В. Вернадський працює в Сімфе-рополі, очолив Таврійський університет і ство-рив при ньому лабораторію з вивчення геоло-гічної діяльності живих організмів. В кінці цьо-го року, він написав важливу в теоретичному і практичному аспектах роботу «О задачах гео-хімічного дослідження Азовського моря та  його басейну». У 1921 р. в Петрограді очолив комісію з історії науки, філософії та техніки при російській Академії наук (РАН), а згодом і  «Державний радієвий інститут» [5, 738]. Вчений ніби не звертав уваги на те, при якій владі він працює. Ще за часів Російської імперії він створив при Академії наук радієву комісію у 1910 р. За часів Першої світової вій-ни став одним з ініціаторів створення та го-ловою Комісії з вивчення виробничих сил Росії. Ця організація плідно працювала і при радянській владі, метою якої було викорис-товування  природничих ресурсів, та відкрит-тя нових родовищ мінеральної сировини (в тому числі радіоактивної). В подальшому за-снував цілий ряд академічних комісій, лабо-раторій, інститутів. Його, по праву можна вважати визначним організатором вітчизня-ної науки.  В цьому зв’язку постає питання про полі-тичні погляди вченого, його уподобання та розчарування. Тим більш, він був членом  Державної ради (від наукових організацій) при царському уряді, був прибічником парла-ментаризму, свої переконання вчений не  змінював все своє життя. Навіть активно  

займався політичною діяльністю, ставши од-ним із засновників нелегального Союзу зві-льнення (1903 р.) пізніше змінену в консти-туційно – демократичну (кадетську) партію. З неї він вийшов у 1918 р. і більше не входив в жодну з політичних партій [7, 18]. В емігрантських колах, його часто та  несправедливо критикували за співпрацю з більшовиками, але В. Вернадський був на від-мінну від багатьох емігрантів, перш за все патріотом держави, та ентузіастом вітчизня-ної науки. Він працював на благо свого наро-ду і для всього людства, виходячи із своїх  уявлень про велику роль наукової думки в суспільстві [3, 131].  Для В. Вернадського найбільш гостро по-стало питання про еміграцію в роки грома-дянської війни, під час якої він знаходився в тилу білогвардійських військ. Із щоденника вченого знаходимо наступне: він був переко-наний, що Біла армія є тією рушійною силою, на відміну від більшовизму, без якої не мож-ливе нормальне державне функціонування. Слід підкреслити, що В. Вернадський був при-бічником ідеї «єдинодержавності» і завжди виступав за міцну державу, в якій можуть бу-ти широко розгорнуті наукові дослідження.  У 1920 р. він записує у свій щоденник про моральне падіння білогвардійського руху, в якому вчений вбачає розклад пов’язаний з відсутністю ідейного змісту. Але на думку вченого, на відміну від більшовиків, при біло-гвардійцях було легше жити і творити куль-турним людям. Він зробив метою свого жит-тя наукову творчість, а тому постійно думав про належне матеріальне забезпечення, мож-ливість мати свою наукову школу або геохі-мічний інститут. Коли вчений переконався, що більшовики перемогли, і відроджують на нових засадах державність, це стало для ньо-го вагомим доводом для того щоб залиши-тись на батьківщині [4, 16]. На батьківщині він був авторитетним вченим, академіком, а на заході можливо, був змушений задовольнятися становищем хоча і поважного але другорядного та несамостій-ного спеціаліста. Такі були думки вченого стосовно еміграції. Через три роки, перебува-ючи з дружиною та донькою у Парижі, вче-ний зазнав серйозної ідеологічної обробки з 
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боку російських емігрантів, які ненавиділи радянську дійсність. Вони обіцяли вченому наукову лабораторію з вивчення живої речо-вини, у зв’язку з чим відправили листа Г. Фо-рду, в надії отримати гроші на відкриття обі-цяного підприємства [7, 18]. У той час радянська Росія тільки ще від-роджувалась після втрат та розрухи, але нау-кові установи вже почали більш менш норма-льно працювати. Про це свідчить сам факт фінансового забезпечення, та виїзд радянсь-ких вчених в закордонні відрядження. Про-цес переоцінки життєвих пріоритетів у В. Ве-рнадського розпочався в роки громадянської війни, і завершився висновком, не тільки про можливість, але й необхідність співпрацюва-ти із самими жорстокими правителями, якщо таке співробітництво буде корисним для нау-ки, країни і народу в цілому. Вчений відчував, що відрив від батьківщини позбавить його зв’язку з рідною культурою і власним наро-дом. Така втрата нічого не значить для вче-ного-ремісника, але може бути нищівною для вченого творця, яким був В. Вернадський. З часом втілювалися в життя плани та ідеї В. Вернадського, щодо організації та заснуван-ня нових наукових інститутів. Вчений був далеким від політичної боротьби, саме тому він займався тією справою яка приносила йому задоволення та натхнення, та сприяла 

великим науковим відкриттям для всього людства.  
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ON THE REVOLUTION AND SCIENCE  
Modern science can not be imagined without the significant contribution of this scientist, one of the wit-

nesses of the transition from imperial to communist social life. A tireless seeker of scientific truth, and a 
fighter for new discoveries, which are associated with modern everyday life and a new incomprehensible 
future. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ В. И. ВЕРНАДСКОГО О РЕВОЛЮЦИИ И НАУКИ 
Современную науку нельзя представить без вклада этого ученого – В. И. Вернадского, одного из 

свидетелей перехода от имперской к коммунистической общественной жизни. Неутомимого иска-
теля научной истины и борца за новые открытия, с которыми связаны современная повседнев-
ность и новое непостижимое будущее. 

Ключевые  слова :  геохимия, психосфера, ноосфера, антропосфера.  Стаття надійшла до редколегії 10.10.2017  
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ДЕРЖАВНЕ ТА МІСЦЕВЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ  
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КИЄВА ХVІІІ – ПОЧ. ХХ ст.:  
ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ  

ВЛАДИ (ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ) 
 

У статті розглядаються трансформації адміністративно-законодавчого устрою, який існу-
вав на території Києва під час його історико-містобудівного розвитку протягом ХУІІІ – на поч. 
ХХ ст. Піднімається питання значного впливу нормативно-законодавчого підґрунтя на формуван-
ня структурних елементів міста, функціонування державних органів з контролю та нагляду за 
місцевим чиновництвом і осередками самоврядування, розширення фортифікаційних укріплень та 
казарм гарнізону за рахунок міських земель, перепланування давніх місцевостей і забудову у вільних 
межах, поширення мереж інженерної інфраструктури та шляхів сполучень, а також на життя 
міста у інших сферах (економіки, промисловості, фінансів). 

Ключові  слова :  Київ, адміністративно-законодавчий устрій, нормативно-правові акти, дер-
жавне управління, міське самоврядування, міський культурний ландшафт, Російська імперія, Геть-
манщина. Питання адміністративного впливу на містобудування Києва ХVІІІ – поч. ХІХ ст. мало велике значення для розвитку міста, однак залишається малодослідженим аспект рекон-структивного відтворення впроваджених но-рмативно-законодавчими актами змін у те-риторіальних межах міста і відповідно визна-чення їх наслідків для ландшафту. Аналіз публікацій вказує, що у наукових, науково-популярних і публіцистичних пра-цях тривалий час простежується брак промі-жної ланки між вузькогалузевими та загаль-нокраєзнавчими виданнями [9; 60; 63], при цьому динамічно зростає науковий інтерес до міждисциплінарних досліджень [15; 42; 40; 8; 27]. Таким чином, наше дослідження дозволяє інтегрувати достатньо відомі, але неповні, та мало відомі напрацювання дослі-дників щодо окремих законодавчо-нормативних актів та рішень виконавчих ор-ганів різного рівня, їх локальної взаємодії, а отже, висвітлити трансформації та візуально-просторові вияви останніх у межах історич-них місцевостей Києва, що і визначає актуа-льність нашого дослідження. Стаття присвячена вивченню етапів фор-мування адміністративно-законодавчого уст-рою, який діяв на території Києві у контексті історичного процесу містобудівного розвит-

ку міста. Метою статті є визначення впливу прийнятих нормативних актів та практики їх виконання на формування міського ландша-фту Києва ХVІІІ – поч. ХХ ст. Предметом дослі-дження є вплив державних і міських законо-давчо-регулятивних актів, діяльності вико-навчо-розпорядчих органів з їх реалізації та окремих керівних посад на напрямки розвит-ку і конфігурацію адміністративного устрою та територіального поділу Києва. Завдання полягають у розгляді перебігу запроваджен-ня, проблем реалізації та фактичних наслід-ків законодавчих і виконавчих нововведень, змін розташування та характеристик забудо-ви залежно від накладених обмежень та обо-в’язків, централізації підпорядкування згідно нормативних чинників. До методів аналізу належать: власне історичний, логіко-аналі-тичний, описовий та статистичний. Матеріа-лом дослідження слугували архівні дані, нау-кові, публіцистичні та краєзнавчі праці з то-пографії, містобудування, пам’яткознавства, архітектури та києвознавства. Джерельну базу багатьох наукових праць із загальних історичних, політичних, військо-вих та економічних питань становили доку-менти-пам’ятки, які складали нормативну основу правового ладу у ХVII–XVІІІ ст. на те-риторії автономії Гетьманщини. Серед них 
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рукописне «Согласие книги Статута малорос-сийских прав с Государственным российским уложением» у вигляді таблиці-характери-стики з коментарями до Литовського Стату-ту, який з місцевими відмінностями діяв у Києві та по Лівобережній Україні тривалий час, а згодом зі змінами затвердженими мос-ковським царем Олексієм Михайловичем та згідно із законами Російської імперії аж до переходу на останні [72].  Згадані джерела користуються стійким науковим інтересом, про що свідчать напра-цювання з кола наукових напрямків у сфері державного та місцевого управління Війська Запорізького у Московському царстві 2-ї пол. XVII–XVIII ст., а згодом – частини Південно-Західного краю Російської імперії XIX – поч. XX ст., з опрацюванням їх законодавчого су-проводу, включно з увагою до самоврядуван-ня міст, зокрема, Києва. Також, згадане стосу-валося спектру питань з перебудов внутріш-нього багаторівневого адміністративного устрою на засадах організації війська, форму-вання сильного центрального керівництва з жорстким підпорядкуванням нижньої місце-вої ланки, нарощування повноважень і обо-в’язків регіональних органів з нагляду за сус-пільним ладом, а також звуження прав та привілеїв міст з особливим статусом [17; 46; 18; 69; 78–83; 68; 20]. Наслідки таких рішень на фоні постійних змін зовнішніх військово-політичних пріори-тетів вищого керівництва, які мали вигляд нормативних актів, відбивалися на принци-пах розвитку українських міст, зокрема, Киє-ва. За результатами наукових розвідок істо-рико-містобудівного розвитку Києва, можна побачити, що процес адміністрування тери-торій торкався багатьох аспектів функціону-вання міста. Так, державне та міське адмініс-тративне регулювання, спираючись на вер-тикаль владних інститутів та підконтрольне місцеве самоврядування, розповсюджувалося на військово-безпекову (землі військового призначення з фортифікацією, казарми для розміщення гарнізону і поліції), економіко-фінансову (грошовий обіг, податки та торгів-ля), соціально-територіальну (етно-націо-нальний, релігійно-конфесійний і класово-становий склад населення, земельне право власності та її приналежність, межі розселен-

ня і площа поселень), будівельно-архітек-турну (ансамблі міської житлової, громадсь-кої та культової забудови в оточенні примісь-ких селищ) і інженерно-інфраструктурну (вулично-дорожня мережа, поштовий та еле-ктричний зв’язок, сухопутний і водний тран-спорт, санітарні служби) сфери міського жит-тя, а також існування окремих місцевостей, впливаючи на формування міського культур-ного ландшафту [36; 57; 54; 56; 55; 64; 8; 63; 39; 29; 14; 4]. Згадані сфери життя Києва з часом набу-вали більшого значення для функціонування міста, напрацьовували власну специфіку та отримували свої відмінні особливості, ніж у інших містах, що знайшло віддзеркалення у ґрунтовних наукових пошуках вужчої спеціа-лізації. Так, оборонний комплекс мав найбі-льший вплив на місто, тому й найскладнішим було узгодження принципів управлінських структур міської адміністрації з військовою. Перевага схилялася на бік останньої, особли-во, при розширенні фортифікаційних укріп-лень, забезпеченні потреб гарнізону, компле-ктуванні армій та мобілізації, встановленні багатьох обмежень на час будівництва, пос-тачанні в умовах військового стану, залучен-ні містян до боротьби з диверсантами [32; 65; 45; 44; 67; 43; 5; 66].  Увага до регулювання забудови та нагля-ду за архітектурною стилістикою споруд спо-чатку майже не приділялася, хоча й була ос-новою існування міста, але згодом роль цієї сфери відповідальності міської влади поси-лилася з її виходом на перший план. Більшою стає вага адміністративних обмежень як бу-дівельного, так і архітектурно-естетичного характеру – регламентації вигляду споруд, введення обов’язкових типових проектів, узагальнення містобудівного досвіду у пра-вилах забудови [77; 6; 41; 40; 73; 71].  Не останню роль у місті відігравало регу-лювання у інженерній та інфраструктурній галузях, реалізації багатьох енергетичних, постачальних і транспортних проектів за до-помогою концесійних контрактів, проведен-ня робіт з благоустрою та покращення  санітарного стану вулиць, розвитку реміс-ничої торгівлі і кредитного промислового виробництва, які з розвитком технологій швидко поширювалися Києвом [26; 34; 9; 28].  

ВОЛОДИМИР НАУМЕНКО · Державне та місцеве адміністративне управління  розвитком Києва ХVІІІ – поч. ХХ ст.: основні нормативні акти та виконавчі органи влади (історіографічний аспект) 
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Створення та розвиток міського адмініст-ративного апарату під наглядом державних органів, а також видання і впровадження но-рмативно-правових актів, що регулювали їх діяльність, з точки зору законодавчої і управ-лінської специфіки, варто відмітити окремо. Загальнодержавні закони та акти, царські укази і урядові накази, губернські цивільні та військові приписи, міські положення та пра-вила, думські постанови і статути (розряди), генеральні плани міста та його окремих те-риторій пройшли довгий шлях від Литовсь-ких статутів Х – кін. ХVІІ ст., через перехід на російське право протягом ХVІІІ ст. і реформи у ХІХ ст. до часткової лібералізації та демілі-таризації регулювання деяких сфер міського життя положеннями кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Так, про нормативне регламентування діяльності органів державної та місцевої влад свідчать історичні джерела, що у ХVІІІ ст. увійшли до законодавчих основ управління містом та самоврядних прав його мешканців. Зокрема, грамота короля Польського і князя Литовсь-кого Сигізмунда-Августа жителям Києва на підтвердження їм прав і вольностей наданих Сигізмундом І та королем Олександром (1545 р.), грамота російського царя Олексія Михай-ловича жителям Києва на підтвердження їх прав і вольностей (1654 р.), універсал гетьма-на Б. Хмельницького жителям Києва на права і вольності (1654 р.) [21; 23; 24; 22].  Доповнюючи інформацію з першоджерел, значні напрацювання дослідників вказують і на пізніші документи, що відображають масш-табні державницькі плани, зокрема, щодо Киє-ва. Такі заходи було направлено на реорганіза-цію управління містом відповідно до реалій часу «Городовим положенієм» 1785 р., побудо-ву системи нагляду, санкціонування, інспекту-вання, підзвітності у будівельно-ремонтній, пожежно-охоронній, охороні здоров’я та еконо-мічній сферах закріпленої з 1873 р. централь-ними актами «Городових положеній» 1870 і 1892 рр., відповідно до «Обязательних постано-вленій», контроль над вирішенням суперечок серед привілейованих мешканців, вигідне ре-формування міського самоврядування, а також на обмежений перехід на виборні функціональ-ні посади [49; 50; 15; 25; 16; 59; 58; 70; 76]. Зважаючи на складність у реалізації ви-мог центральної влади, варто звернути увагу 

на місцевих виконавців та наглядачів за до-триманням законодавства на місцях. Зокре-ма, до останніх можна віднести введення до-даткової керівної та контролюючої надбудо-ви у межах «країв» Російської імперії на чолі з генерал-губернаторами, які поширювалися одразу над кількома офіційними адміністра-тивно-територіальними одиницями – губер-ніями, що вже мали власні адміністрації – правління і начальників – цивільних та війсь-кових губернаторів, а також роль інституту предводителя дворянства у такій ієрархії [75; 42; 74; 3; 61; 60; 19; 33; 1; 2]. У такій ситуації «представниками народу» виявлялися виборщики магістрату під керівни-цтвом війтів, яких постійно супроводжували суперечки з воєводською адміністрацією та козацькою старшиною. Магістрат згодом пос-тупився повноваженнями, окрім міщанського суду, до відміни магдебурзького права, на ко-ристь загальноміської думи на чолі з міським головою, які обиралися колом виборців зі ста-нів мешканців під поліцейським наглядом. Но-вообраною думою обиралася управа, що також, як і міське зібрання, знаходилася під керівниц-твом міського голови, на яку покладалися кан-целярські та чиновницькі функції [53; 51; 52; 30; 27; 31; 10; 7; 13; 37; 38; 62; 11; 12]. Позитивним для підвищення якості та естетичної виразності форм міської забудови стала відмова від практики найму будівни-чих та архітекторів на певний час керівника-ми міста, краю чи особисто заможними замо-вниками для зведення приватних споруд з дозволу міністерств або центральної влади, і введення посади міського архітектора. Пер-ший час архітектор за штатом займав 1 поса-ду, згодом через навантаження, апарат було розширено до 4 архітекторів з 1 «головним міським архітектором», а пізніше – окремим «міським інженером» [35; 47; 48]. Отже, ієрархія управління містом впро-довж історичного розвитку складала кілька керівних ланок, зокрема, державну – від геть-манської, старшинської до згодом царської адміністрацій і російського уряду, а також місцеву – від магістрату з війтами та бургомі-страми, козацького полкового і воєводського до згодом губернського, міського думського зібрання та управи, голови (градоначаль-ника) і гласних. Таким чином, виявлено, що 
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при усій заплутаності та неврегульованості система управління містом у ХVІІ – поч. ХVІІІ ст. все ж мала ознаки підзвітності місце-вої влади давнім та новим становим групам населення. В результаті впливові містяни ра-зом із керівництвом магістрату здійснювали невеликі локальні, з точки зору загальномі-ського розвитку, проекти з поліпшення гос-подарства, зокрема, будівництва шляхів, вну-трішніх мереж та річкових переправ. У ХVІІІ та до сер. ХІХ ст. відбувалася пос-тупова централізація влади у місті, ліквідову-валися будь-які зв’язки місцевого населення з призначеними із столиці керівниками. Ува-га нових управлінців та намісників зосере-джувалася на грандіозних військових і транс-портних проектах, а господарство міста пере-кладалося на плечі громади, як наслідок, пос-тупово занепадаючи. Варто зауважити, що за цей час періодично відновлювався частковий вплив на місто станового принципу, а саме, перманентна заборона та поновлення повно-важень гетьманських полковників, магіст-ратських урядників, згодом реальної вибор-ності міської думи, наділення повноваження-ми предводителів дворянства та дворян, які давали поштовх місцевому розвитку на при-ватних засадах, супроводжуваному будівниц-твом господарських та промислових споруд. Законодавчий супровід різноманітними ука-зами та постановами уряду значно збільшив-ся, але не на користь їх зв’язності та відповід-ності один одному і іншим попереднім актам. У 2-й пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. відбулося повернення самоврядуванню багатьох відіб-раних у нього повноважень та обов’язків, які державна машина виконувала невдало, від-даючи пріоритет справам державної ваги, у яких повна монополія та увага уряду залиша-лася незмінною. Законодавство стало більш стандартизованим, видачу обмежених видів правил стосовно Києва та інших міст дозво-лялося вести міським думам, але у такому вигляді, які б не суперечили законам та пози-ції губернаторів. Хоча суперечливості у нових актах позбутися не вдалося, натомість для зняття відповідальності була прийнятною практика посилання на документи поперед-ників різного терміну давності.  Таким чином можна підсумувати, що  1) нормативна неврегульованість переростає 

у надмірну забюрократизованість при супро-воді державних та міських справ. На фоні цьо-го значно швидше розвивалися концесії у коо-перації з приватними підприємцями, зокрема, у міському господарстві та інфраструктурі;  2) військове управління, яке ніби мало окрему структуру, але фактично дублювало цивільну владу, пройшло шлях від козацьких полковни-ків, воєвод московських військових залог до російських комендантів Києва, військових гу-бернаторів та генерал-губернаторів. Попри все, військове призначення Києва з часом за-кономірно поступилося місцем промисловому та інфраструктурному розвитку; 3) набрали значної ваги фінансово-економічні органи управління, а саме у регламентації торгівлі, виробництва, митниці, податків, дозволів, оренд, банків, будівельних концесій; 4) етніч-ні, соціальні та релігійні обмеження, що вста-новлювалися вищою і намісницькою владою шляхом видачі спеціальних дозволів за виня-ткові заслуги або навпаки заборон на посе-лення окремим групам та меншинам, зніма-лися по мірі збагачення їх представників та переходу з найнижчих станів до вищих, які могли собі дозволити будівництво власних садиб у раніше закритих заможних частинах міста; 5) стає актуальним регулювання забу-дови та введення будівельних правил, а місь-кий архітектор, повноваження якого раніше виконували приватні архітектори на запро-шення гетьманів, їх колеги з губернського правління, міські інженери, комітети міської думської управи з господарства, шляхів спо-лучень та будівництва, займає логічну нішу у структурі самоврядування Києва. Фактично, якщо раніше усе будівництво велося за нака-зом з центру, незважаючи на місцеві особли-вості, то згодом, зі зростанням ваги місцевого керівництва, стає вагомою думка міста, особ-ливо у тих питаннях, що давалися на відкуп місцевому самоврядуванню і не мали держав-ної ваги (цивільна інфраструктура, приватна забудова). Загалом, практика адмініструван-ня та управління розвитком міста, які мали різні форми та найменування впродовж двох-сотлітнього історичного періоду розвитку, знайшли логічне відображення у сучасному урбанізованому комплексі Києва.  У перспективі результати дослідження планується застосувати при вивченні історії 

ВОЛОДИМИР НАУМЕНКО · Державне та місцеве адміністративне управління  розвитком Києва ХVІІІ – поч. ХХ ст.: основні нормативні акти та виконавчі органи влади (історіографічний аспект) 
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містобудування та культурного ландшафту Києва, а саме фізико-географічних (топографія та гідрографія), інфраструктурно-господар-ських (регламентація використання терито-рій), військово-політичних (особливий статус укріплень та стратегічних місцевостей) та сус-пільно-ідеологічних (благоустрій центральних вулиць і запустіння околиць) візуально-просторових аспектів згаданого періоду. 
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V O L O D YM Y R  N A U M E N K O Ky iv   
THE STATE AND LOCAL ADMINISTRATIVE MANAGEMENT  

OF THE DEVELOPMENT OF KYIV DURING THE PERIOD 18TH – 20TH CENTURIES:  
THE MAIN NORMATIVE ACTS AND EXECUTIVE AUTHORITIES 

(HISTORIOGRAPHICAL ASPECT)  
The article deals with the transformation of the administrative-legislative system that existed on the 

territory of Kyiv during its historical urban development during the period 18th – 20th centuries. The ques-
tion of the significant influence of the regulatory legislative acts on the formation of structural elements of 
the city, functioning of state bodies of control and supervision of local government officials and self-
governing bodies, the expansion of fortifications and barracks of the garrison at the expense of urban lands, 
replanning of ancient areas and buildings in the free boundaries, the proliferation of networks of engineer-
ing infrastructure and routes, as well as city life in other areas (economy, industry, finance).  

Key words:  Kyiv, administrative-legislative system, regulatory legislative acts, state administration, 
city self-government, urban cultural landscape, Russian Empire, Hetmanate.  
ВЛАДИМИР  НАУМЕНКО  г .  К и е в   

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КИЕВА ХVІІІ – НАЧ. ХХ ст.:  

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
 ОРГАНЫ ВЛАСТИ (ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)  

В статье рассматриваются трансформации административно-законодательного строя, 
который существовал на территории Киева во время его историко-градостроительного разви-
тия в период XVIII – нач. ХХ вв. Поднимается вопрос значительного влияния нормативно-
законодательной базы на формирование структурных элементов города, функционирование госу-
дарственных органов по контролю и надзору за местным чиновничеством и центрами самоуправ-
ления, расширение фортификационных укреплений и казарм гарнизона за счет городских земель, 
перепланировку древних местностей и застройку свободных пределов, распространение сетей ин-
женерной инфраструктуры и путей сообщений, а также на жизнь города в других сферах 
(экономики, промышленности, финансов).  

Ключевые  слова :  Киев, административно-законодательное устройство, нормативно-
правовые акты, государственное управление, городское самоуправление, городской культурный 
ландшафт, Российская империя, Гетманщина. Стаття надійшла до редколегії 11.11.2017 
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ПЕРЕГЛЯД РАДЯНСЬКИХ ОЦІНОК ІСТОРІЇ  
ПОВОЄННОГО РОБІТНИЦТВА УРСР (1946–1965 рр.) 

СУЧАСНОЮ УКРАЇНСЬКОЮ ІСТОРІОГРАФІЄЮ 
 

На переконання сучасних вітчизняних науковців, адміністративно-командна система негатив-
но впливала на виробничу діяльність робітників, неухильно вела до зниження результативності 
промислового потенціалу України. Це викликало соціальне невдоволення, породжувало байдужість 
і розчарування серед робітництва. Вчені прийшли до висновку, що посилення соціальної напружено-
сті стримувалось ідеологічними і репресивно-наказовими методами роботи партійно-державного 
апарату. Системним висновком новітньої української історіографії є умовивід про те, що виробни-
ча діяльність індустріальних виробників, їх трудова і громадсько-політична активність стриму-
валась повновладдям бюрократичного управлінського апарату. В буднях «будов комунізму», в тіні 
очевидних пріоритетів військово-промислового комплексу складалась самознищувальна економіка, 
яка ігнорувала потреби робітника. 

Ключові  слова :  УРСР, робітничий клас, повоєнна відбудова, історіографія, методологія. 

З набуттям Україною незалежності та становленням суверенної вітчизняної науки розроблення робітничої тематики представ-никами соціально-гуманітарної сфери зага-льмувалось, ставши непрестижним. Увагу науковців міцно і надовго привернули до се-бе ті події та сторінки вітчизняної історії, які прийнято називати «білими» – сфальсифіко-вані, малодосліджені або не досліджені взага-лі. До того ж позбавлення робітництва декла-рованого статусу «гегемона суспільства» і ролі «головного локомотива на шляху до ко-мунізму», зменшення чисельності, деморалі-зація й пасивність самих робітників також зменшили мотивацію дослідників займатись цією проблематикою. Однак попри очевидну втрату позицій і відчутне зменшення обсягів друкованої (а нині й електронної) продукції, робітнича тематика продовжує залишатися «в обоймі» дослідження повоєнного розвитку України. Об’єктивність, мультикультурність і незаангажованість, можливість обрати будь-яку з наявних у сучасній світовій історичній науці методологію дослідження стимулюва-ли перегляд радянських оцінок повоєнного робітництва УРСР поза принципом партійно-сті. Можливість уперше за довгі роки створю-вати історичні знання задля науки, а не для 

обґрунтування політичного курсу сприяла оновленню поглядів на, здавалось би, повніс-тю опрацьовані та вичерпані теми. Кардинальні теоретико-методологічні й концептуальні зміни у вітчизняній історич-ній науці породили ряд дискусій стосовно самої дефініції «робітничий клас». Навіть протягом радянського періоду в історичних і соціологічних дослідженнях точилися поле-міки з приводу меж робітничого класу, тобто за яким критерієм слід наповнювати змістом це поняття. З «реабілітацією» в новітній час західних соціологічних концепцій знаряддя останніх долучені до зазначеної дискусії.  У сучасній світовій науці існує три основ-ні й суттєво відмінні варіанти визначення терміну «робітничий клас». Комплексний аналіз цих варіантів дефініцій здійснений провідним соціологом О. Симончук. У першо-му, найширшому, значенні робітничий клас – це сукупність працівників найманої праці – людей, які продають свою працю заради отримання матеріальної винагороди і зале-жать від власників засобів виробництва. Од-нак подібне визначення зазнає потужної кри-тики через надто широке трактування як со-ціальної бази, так і сучасних процесів дивер-сифікації, коли численні наймані працівники 
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стають власниками акцій компаній, хоча й не мають права контролювати їх діяльність [5, 7]. У другому (найбільш застосовуваному і в захід-ній, і в радянській соціології) значенні робітни-чий клас – це люди, зайняті фізичною працею. Нарешті, робітничий клас у найвужчому розу-мінні – це працівники, зайняті фізичною пра-цею у промисловості. Саме це третє значення – промислові робітники – найчастіше зустріча-ється в спеціальній літературі, закріпилося во-но й у громадській думці. Дослідниця О. Симон-чук підтримує позицію, що дефініція «робіт-ничий клас» наповнювана різним змістом зале-жно від того, який стратифікаційний критерій акцентований дослідником [5, 8]. Зміни в соціальній структурі та соціаль-них верствах робітників, основні напрямки і механізми, тенденції й перспективи, галузеві та формаційні особливості цих змін просте-жені А. Заблоцькою. Згідно з її концепцію, в соціальному відношенні запропоновано ро-зрізняти робітників за характером і змістом праці (зайняті механізованою, ручною пра-цею, ремонтники і наладники), за рівнем ква-ліфікації (низької, середньої і високої), зага-льної освіти (чотири ступені – від нижчої, ніж неповна середня, до вищої), за розміром заро-бітної платні (низько-, середньо- і високооп-лачувані). За наведеною системою, соціальна структура складається з верств чотирьох пе-рерахованих вище типів, і кожен робітник входить до всіх чотирьох. Ці верстви взаємо-пов’язані і водночас автономні, їх можна вва-жати характерними для індустріальної стадії розвитку економіки, яка наздоганяє провідні західні країни. А. Заблоцька доводить, що в соціальній структурі робітників у досліджу-ваний нами період наявні два протилежні за вектором спрямованості процеси: диференці-ація й інтеграція, тобто збільшення розбіж-ностей та їхнє зменшення. Перша тенденція переважає у структурних змінах за характе-ром і змістом праці, друга – за рівнем загаль-ної освіти і зарплатні. У сфері професійної кваліфікації безумовної переваги одного з цих процесів дослідниця не виявляє [2, 5]. Проаналізувавши історичні умови форму-вання і функціонування системи освіти працю-ючої молоді та підлітків у повоєнний період, науковець Г. Кучеренко відзначила, що розго-

ртання мережі шкіл робітничої та сільської молоді відбувалося у складних політичних і соціально-економічних умовах. На їхній робо-ті, як і на функціонуванні всієї освітньої галу-зі, негативно позначалися брак приміщень, опалення, підручників і шкільного приладдя. Мали місце факти безвідповідального став-лення працівників освітніх відомств до про-блем навчання трудящої молоді та підлітків, не завжди створювалися необхідні умови для навчання молоді у вечірніх школах з боку ке-рівників виробничих колективів. Водночас навіть в умовах труднощів об’єктивного і су-б’єктивного характеру в 1943–1950 рр. в Україні в цілому сформовано дієздатну мере-жу вечірніх шкіл робітничої молоді, що дало змогу охопити навчанням більшість молодих людей і підлітків, які мали бажання здобути загальну середню освіту без відриву від ви-робництва. За підрахунками Г. Кучеренко, в 1950 р. кількість шкіл досягла 4896, а учнів у них – 286600 осіб. Не в останню чергу попу-лярність вечірніх шкіл серед робітничої мо-лоді та підлітків у повоєнні роки пов’язана з тим, що за навчання в старших класах не бра-лася плата, як у денних школах. Вечірні шко-ли відповідали прагненню молодих людей, зайнятих на виробництві, одержати середню чи семирічну освіту без відриву від виробни-цтва, що відкривало перед ними шлях для продовження навчання в технікумах і вищих навчальних закладах [4, 16]. Спроба дослідити роль робітництва Укра-їни, насамперед, його виробничу діяльність і внесок у розвиток промисловості республіки в 1953–1958 рр., запропонована Н. Ткачук: дослідниця розкриває причини піднесення і згасання трудової активності робітників, по-зитивні й негативні чинники в системі підго-товки кадрів як об’єктивного, так і суб’єктив-ного характеру. Значна увага в цій розвідці приділена проблемам підготовки і підвищен-ня кваліфікації робітничих кадрів, від яких у значній мірі залежало високопродуктивне ви-користання і подальше вдосконалення техні-ки збільшення випуску промислової продукції, зниження її собівартості і поліпшення якості. Н. Ткачук показує спробу по-новому поставити і розв’язати ці питання в 1950-ті рр., аналізує роботу загальноосвітніх шкіл, технічних учи-
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лищ, технікумів, що готували робітників, по-єднуючи виробниче навчання (з елементами інженерно-технічної підготовки) з трудовим, політехнічним і фізичним вихованням. Різни-ми формами навчання, що забезпечували під-готовку нових кадрів робітників і підвищен-ня їх кваліфікації, було охоплено велику кіль-кість трудівників безпосередньо на виробни-цтві, і внаслідок значних успіхів у цій справі в 1953–1958 рр. з’явилось чимало робітників нових професій, пов’язаних зі зростанням те-хнічного рівня підприємств. За підрахунками дослідниці, якщо в 1951 р. в республіці було підготовлено 475 тис. нових робітників, то в 1958 р. – 511 тис., підвищили кваліфікацію відповідно 673 тис. і 872 тис. чол. [6, 15]. На думку історика, при всій недосконалості, поло-винчастості реформ у галузі управління і під-готовки кадрів в умовах хрущовської «відлиги», вони все ж до певної міри активізу-вали виробничу діяльність робітників, що сприяло підвищенню продуктивності праці й інших техніко-економічних показників проми-словості України. Дослідником Б. Буяком здійснено ґрунтов-ний аналіз такого напряму забезпечення кад-рової політики в західноукраїнському регіоні як переведення туди великої кількості робіт-ників зі східних областей та інших республік СРСР. Істориком робиться акцент на тому, що шефство східних областей відбувалось шля-хом закріплення представників партійних і комсомольських організацій за відповідними західними областями УРСР задля посилення асиміляції і русифікації. У той же час Б. Буяк наголошує на тому, що в значній мірі дані лю-ди погано обізнані з особливостями того регіо-ну, куди їх направляли. Не компетентні в тій чи іншій галузі, допускали серйозні помилки, зловживання, з їх боку мало місце і упередже-не ставлення, недовіра до місцевих кадрів [1, 126]. Не дивлячись на вказані недоліки, Б. Буяк приходить до висновку, що працівники промисловості західноукраїнського регіону в повоєнний період отримали всі реальні мож-ливості для підвищення свого культурно-освітнього рівня, ліквідоване безробіття, мало місце формування матеріального добробуту та соціального забезпечення, що у свою чергу сприяло швидкій індустріалізації [1, 178]. 

Науковець В. Король, комплексно дослі-дивши функціонування навчальних закладів системи державних трудових резервів під час повоєнної відбудови економіки України вста-новив, що їх організація, структура управлін-ня і діяльність повністю відповідали існуючій у ті часи тоталітарній моделі держави і суспі-льства та плановій адміністративно-команд-ній економіці. Вчений відзначив, що вони зіг-рали ключову роль у відтворенні кадрового потенціалу індустріального робітництва, а також призвели до вимушеної міграції та ур-банізації юнацтва, сприяла його русифікації та заідеологізованому мілітаризованому ви-хованню, їх діяльність значно вплинула на радянізацію молоді з територій, приєднаних під час Другої світової війни [3, 17]. Отже, на переконання сучасних вітчизня-них дослідників, адміністративно-командна система негативно впливала на виробничу дія-льність робітників, неухильно вела до знижен-ня результативності промислового потенціалу України. Це викликало соціальне невдоволен-ня, породжувало байдужість і розчарування серед робітництва. Вчені прийшли до виснов-ків, що посилення соціальної напруженості стримувалось ідеологічними і репресивно-наказовими методами роботи партійно-державного апарату. Свобода як акт вибору, совість і думки особистості робітника ігнорува-лись. Поняття «свободи» визнавалось право-мірним тільки щодо колективного суб’єкта. Для робітника воно означало пристосування до колективу, до існуючої обстановки. Така ре-алізація «свободи» послаблювала, а в більшості випадків зводила нанівець творчі починання робітників в управлінні виробництвом. Систе-мним висновком сучасних дослідників є умови-від про те, що виробнича діяльність індустріа-льних виробників, їх трудова і громадсько-політична активність стримувалась повнов-ладдям бюрократичного управлінського апа-рату. Політика крайнього статизму призвела до того, що вищою цінністю у функціонуванні виробництва стали не інтереси робітників, не цінності людини і людської праці, а саме дер-жави, її військова могутність. В буднях «будов комунізму», в тіні очевидних пріоритетів війсь-ково-промислового комплексу складалась са-мознищувальна економіка, яка ігнорувала потреби робітника. 
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DMYTRO NEFYODOV Mykolaiv  

THE REVIEW OF THE SOVIET ASSESSMENTS 
 OF THE UKRAINIAN SSR POSTWAR WORKING CLASS HISTORY  
(1946–1965) BY THE MODERN UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY  

According to the opinion of modern domestic scientists, the administrative-command system negatively 
influenced the production activity of the workers, steadily led to the decrease in the productivity of Ukraine’s 
industrial potential. This caused social discontent, gave rise to indifference and frustration among the work-
ers. Scientists came to the conclusion that the strengthening of social tension was restrained by ideological, 
repressive and command work methods of the party-state apparatus. The systematic conclusion of the mod-
ern Ukrainian historiography is that manufacturing activity of industrial producers, their labor and socio-
political activity was restrained by the authority of the bureaucratic administrative apparatus. In everyday 
“communism building”, in the shadow of obvious priorities of the military-industrial complex there was a 
self-destructive economy that ignored the needs of the working class. 

Key words:  Ukrainian SSR, working class, postwar reconstruction, historiography, methodology. 
 
ДМИТРИЙ  НЕФЁДОВ  г .  Н и к о л а е в  

ПЕРЕСМОТР СОВЕТСКИХ ОЦЕНОК ИСТОРИИ ПОВОЕННОГО  
РАБОЧЕГО КЛАССА УССР (1946–1965 гг.) СОВРЕМЕННОЙ  

УКРАИНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИЕЙ  
По мнению современных отечественных ученых, административно-командная система нега-

тивно влияла на производственную деятельность рабочих, неуклонно вела к снижению результа-
тивности промышленного потенциала Украины. Это вызвало социальное недовольство, порожда-
ло безразличие и разочарование среди рабочих. Ученые пришли к выводу, что усиление социальной 
напряженности сдерживалось идеологическими и репрессивно-повелительными методами рабо-
ты партийно-государственного аппарата. Системным выводом новой украинской историографии 
является умозаключение о том, что производственная деятельность индустриальных рабочих, 
их трудовая и общественно-политическая активность сдерживалась полновластием бюрократи-
ческого управленческого аппарата. В буднях «строек коммунизма», в тени очевидных приорите-
тов военно-промышленного комплекса состояла самоуничтожающая экономика, которая игнори-
ровала потребности рабочего. 

Ключевые  слова :  УССР, рабочий класс, послевоенное восстановление, историография, мето-
дология. Стаття надійшла до редколегії 10.10.2017 
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УДК 94(477). 
ВІРА РЕВЕНКО м. Миколаїв  
ІСТОРІОГРАФІЯ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО  

НАСЕЛЕННЯ УРСР В ПОВОЄННЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ:  
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ В ПЕРІОД ХРУЩОВСЬКОЇ 

«ВІДЛИГИ» 1953–1964 рр. 
 

У статті досліджується стан наукової розробленості теми. Представлено розвиток українсь-
кої радянської історичної науки з проблеми повоєнного селянства в період хрущовської відлиги. Ав-
тор дійшла висновків, що радянська історіографія того часу мала зацікавленість лише в аграрній 
історії та написанні праць присвячених складнощам відбудови сільського господарства в перші 
повоєнні роки, відсуваючи на другий план дослідження повсякденності життя села.  

Ключові  слова :  сільське населення, повсякденність, повоєнна відбудова, історіографія, наука, 
література. Серед драматичних сторінок української історії ХХ століття найтрагічнішими є роки пов’язані з Другою світовою війною та періо-дом після її завершення. Післявоєнна темати-ка набула значної популярності в історіогра-фічних дослідженнях останніх років. І це  зовсім не випадково, справа тут в тому, що своєрідність поведінки, думок, ментальність радянської людини завжди викликали заці-кавленість до «радянського феномену». У різ-них джерелах заходи радянської влади, по відбудові сільського господарства, у повоєн-ний період розглядають по-різному: їх або критикують, або підтримують. Тому, перед нами стоїть завдання критичного осмислен-ня тієї доби, для відновлення правдивої істо-ричної картини.  Історіографію радянського періоду обра-ної теми можна поділити на три періоди:  1) 1940-і –1953-х рр., 2) 1953-х рр. – середина 1980-х рр., 3) друга половина 1980-х рр. – поча-ток 1990-х рр. Кожен період мав власну специ-фіку щодо змоги користуватися джерельною базою, результатами науково-пошукової робо-ти, характері висвітлення й оцінок. З 1953 р., після смерті Й. Сталіна, відбува-ється зменшення ідеологічного тиску, розпо-чинається період накопичення історичних знань про українське селянство. У період хру-щовської «відлиги» у дослідженнях вітчизня-них істориків повоєнних років стало більше критичних матеріалів про стан розвитку сільського господарства. Це пояснюються 

передусім необхідністю критики культу Й. Сталіна та підведенням наукової основи під стрижнем «крутого піднесення» сільсько-го господарства, який став один із основним напрямків внутрішньоекономічної політики уряду [1]. Одночасно з цим характерною ри-сою публікацій того часу було: відсутність будь – якої полеміки, надмірне самолюбуван-ня, вихваляння, ігнорування неактуальної з погляду радянських істориків тематики міс-цевого самоврядування та повсякденності. У цей період вперше висвітлюється тема побуту. Так, книга В. Г. Синиціна [2] присвяче-на проблемам становлення та розвитку побу-ту села. Автор розглядає побут як одну із осно-вних сфер життєдіяльності людини, яка має надзвичайно важливе значення для форму-вання особистості, задоволення її найважливі-ших життєвих потреб, розкриває багатогранні повсякденні відношення. Дослідник характе-ризує побут як специфічну форму дозвілля, під час якої людина використовує матеріальні і духовні блага, задля відновлення своїх сил.  Культуру і побут сільських трудівників, їх матеріальне становище, відбудову і розвиток сільського господарства, відновлення матеріа-льно-технічної бази села та його громадсько – політичне життя, досліджували І. М. Волков [3] та М. А. Вілцан [4]. Однак вчені уникали гово-рити про вкрай негативний вплив голоду  1946 р. на становище сільських мешканців. Загальні відомості про життя колгоспного селянства України містять ряд праць 1953–
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1958 рр., в яких на прикладі окремих облас-тей і районів висвітлюється розвиток сільсь-кого господарства та соціалістичне змагання трудівників села в цілому по республіці [5]. Однак, працям присутня одноманітність і ко-піювання викладеного матеріалу, висвітлен-ня теми здійснено переважно на окремих по-зитивних прикладах, без достатнього враху-вання недоліків.   Загалом другий період характеризується активізацією досліджень з історико – партій-ної проблематики, саме через призму діяльно-сті комуністичної партії на селі розглядається хід відбудови різних галузей соціальної сфери. У контексті своїх наукових інтересів торка-лись окремих аспектів цієї теми П. І. Денисен-ко [6], М. В. Коваль [7], А. Ф. Ларін [8].  Діяльність компартії України в сфері ма-теріально-побутового життя досліджували  І. Кожукало [9], В. Юрчук [10], Є. П. Талан [11], М. І. Буцько, М. І. Лавринович [12]. Так, у пра-ці В. І. Юрчука, досліджено різні аспекти пар-тійної та ідеологічної роботи комуністичної партії України в повоєнний період. Праці Є. П. Талана, М. І. Буцько, М. І. Лавриновича містили деякий фактичний матеріал і були досить об’єктивними щодо стану колгоспно-го села, але у них присутні перебільшення щодо швидкої відбудови соціальної інфра-структури села та досягнення нею в кількіс-ному і якісному плані довоєнного рівня, а то й перевершення його. Прикладом є моногра-фія Є. П. Талана [11], в якій автор істотно за-вищує оцінки в рості економіки колгоспів та культурно-побутовому будівництві сільських населених пунктів. Слід зазначити про надмі-рне цитування марксистсько-ленінських ви-словів і високу заангажованість тексту в ідео-логічному плані.  Соціально-побутовим потребам сільських мешканців, присвячена праця М. В. Метлиць-кого [13], в якій автор протиставляє місто і село, доводить їх відмінність в розвитку ма-теріального виробництва і рівня культури. Також виділив своєрідні умови побуту, які зменшують час дозвілля сільських мешкан-ців порівняно з жителями міста.  Ряд авторів висвітлюють участь трудів-ників села в післявоєнній електрифікації [14]. Але в цій літературі найбільше місця  

відводиться електрифікації сільськогоспо-дарського виробництва і мало уваги приділе-но застосуванню електрики в сільському по-буті. Досліджуючи хід електрифікації, еконо-міст П. І. Богдашкін виділяє помилки, які уне-можливлювали електрифікувати колгоспні оселі: спорудження недоцільних дрібних кол-госпних електростанцій та заборона підклю-чати колгоспи до державної електромережі. На початку 1960-х років, у період інтенси-вного житлового будівництва, опубліковано декілька праць, присвячених розкриттю вті-лення цього процесу в сільській місцевості [15]. Поміж інших ґрунтовністю вирізняється робота Л. Грачової [16]. Автор подала основні відомості про селищне житлове будівництво у 1955–1962 рр. Проекти нових сільських бу-динків та їхній вигляд містила брошура «Село міняє своє обличчя» [17]. Важливим джерелом при вивченні житлової галузі є до-слідження спеціалістів народного госпо-дарства, які займалися проектуванням житла та слідкували за перебігом в сільському бу-дівництві [18].  На початку 1960-х рр., після ініційованої М. С. Хрущовим освітньої реформи, багато науковців звернулося до вивчення проблем тогочасної сільської школи. Вийшли змістов-ні роботи А. Бондара [19], Є. Березняка [20], О. Завадської [21]. У них порівнюється розви-ток загальної середньої шкільної освіти на селі до і після проведення реформи, поясню-ється роль виробничого навчання у житті учнів. Відродження шкільної мережі та осно-вні форми освіти в республіці в 1945–1952 рр. розглянув О. К. Зубань [22]. На широкому ко-лі джерел написана колективна праця за за-гальною редакцією Л. Г. Бондара [23], та П. І. Бакуменко[24] в яких аналізується вплив державної політики на відродження й розви-ток загальної шкільної освіти. Значення зага-льноосвітніх шкіл у підготовці сільської мо-лоді розкрито в праці за загальною редакці-єю В. П. Данилова [25]. Недоліком цих праць є те, що більшість авторів, намагаючись пока-зати ріст освіти, в цілому не відображали її дійсний стан.  Різні аспекти медичного обслуговування побіжно розглядаються в загальних працях з історії медицини та проблем охорони здоров’я, 
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підготовлених вченими медичної галузі СРСР та України [26]. В 1960-ті рр. значно ширше представлені публікації, в яких вивчалося дозвілля насе-лення. Серед них роботи Б. Грушина [27], Г. Горобця [28], Є. Зазерського [29], В. Зінича [30]. Автори описували народні й нові радян-ські свята, сімейні торжества, визначали міс-це масового свята в житті населення.  Місце радянських свят і обрядів, як важ-ливий чинник виховання мас в арсеналі форм ідеологічного впливу, розглядається в колек-тивній праці під редакцією В. Г. Сініцина. Ав-тори подають основну класифікація радянсь-ких свят і обрядів з точки зору їх ідейно – по-літичного змісту.  Однак всі названі праці об’єднує не зовсім критичний підхід до висвітлення історичної дійсності, заідеологізованість і упередже-ність, що виявляється перш за все в осуджен-ні релігійних свят і обрядів. Проблема віри та релігійної поведінки у радянській історіографії повоєнних років ви-світлювалася під гаслом боротьби з «релігій-ними пережитками» [31]. Дослідження, що виходили у ці роки, мають науково-суб’єк-тивні риси, для них характерна присутність атеїстичних штампів, неглибокий огляд фак-тичного матеріалу без детального наукового аналізу, виконання політичного замовлення влади, замовчування низки тем і фактів, які могли б якимось чином її дискредитувати. Функціонування радянської моделі свободи совісті розглядається в роботах А. Барменко-ва [32], В. Клочкова [33] та інших. Основою цих досліджень є положення про нібито де-мократичне вирішення питань релігії в СРСР. При цьому факти втручання держави у внут-рішньоконфесійні справи розцінюються як несуттєві в умовах соціалістичного будівниц-тва. Політику держави і партії щодо релігії та церкви досліджували А. Кожевников [34], М. Колесник, В. Фуров [35]. Головною ідеєю їхніх публікацій стало твердження, що за ак-тивної і вміло побудованої атеїстичної робо-ти релігійна свідомість поступово зникне. Всебічне дослідження колгоспного селян-ства вміщено в праці В. С. Петренка [36]. У ній розглядається житлово – побутові умови сільських мешканців та розвиток інфраструк-

тури на селі. Недоліком цієї роботи є зави-щення деяких показників будівництва у всіх сферах. Отже, новий етап у розвитку радянської історичної науки відкрив XX з'їзд КПРС, який викрив шкідливі наслідки культу особи. Від-тоді спостерігаються прогресивні зрушення у дослідженні окремих аспектів цієї теми. Так, наприклад, значно розширилася джерельна база досліджень. Ця література містить різно-манітний фактичний матеріал, який при кри-тичному підході дозволяє відтворити обста-новку, що склалася тоді в Україні. Та незважа-ючи на сприятливі умови для історичної нау-ки післявоєнного періоду, на неї негативно впливали суб'єктивістські тенденції. Соціаль-но-побутова сфера колгоспного села зобра-жувалася мажорно, такою що не вимагала особливого напруження від колгоспного се-лянства. До того ж слід мати на увазі, що в цілому українська і радянська історіографія того часу мала зацікавленість лише в аграр-ній історії, відсуваючи на другий план дослі-дження всіх аспектів побуту та дозвілля села. Працям цього періоду властиві такі риси: випадковість у доборі фактичного матеріалу, поверховість суджень, ігнорування трудно-щів. Нерідко в цих роботах спостерігалося штучне «забігання наперед», а бажане, радян-ськими авторами, видавалося за дійсне.  Підсумовуючи, можна зробити висновок, що характерною ознакою цього періоду ра-дянської історіографії в дослідженні побуту і дозвілля сільського населення є концентру-вання увага науковців на написанні праць присвяченим складнощам відбудови сільсь-кого господарства в перші повоєнні роки, че-рез призму яких й можна розглядати повсяк-денне життя мешканців села.  
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V E R A  R E V E NK O  M y k o l ai v   
HISTORIOGRAPHY OF THE AGAINST LIFE OF THE RURAL POPULATION  

OF THE U.S. S. IN THE PERIOD OF THE DECADE: THE STUDY OF THE PROBLEM  
IN THE PERIOD OF KHRUSHCHOVSKY'S "OUTDOOR" 1953–1964 rr.  

The article investigates the state of scientific development of the topic. The development of the Ukrain-
ian Soviet historical science on the problem of the post-war peasantry during the Khrushchev thaw was pre-
sented. The author concluded that the Soviet historiography of that time had an interest only in agrarian 
history and writing of works devoted to the difficulties of rebuilding agriculture in the first post-war years, 
pushing for a second study of all aspects of the comprehension of the village.  

Key words:  Ukrainian SSR, rural population, prosperity, post-war reconstruction, historiography. 
 
ВЕРА  РЕВЕНКО  г .  Н и к о л а е в  

ИСТОРИОГРАФИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО  
НАСЕЛЕНИЯ  УССР В ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ 

 ПРОБЛЕМЫ В ПЕРИОД ХРУЩОВСКОЙ «ОТТЕПЕЛИ» 1953–1964 гг.  
В статье исследуется научная разработанностьь темы. Представлено развитие украинской 

советской исторической науки по проблеме послевоенного крестьянства в период хрущевской от-
тепели. Автор пришла к выводу, что советская историография того времени акцентировалась на 
аграрной истории и написании работ, посвященных сложностям восстановления сельского хозяй-
ства в первые послевоенные годы, отодвигая на второй план исследования повседневной жизни 
села. 

Ключевые  слова: УССР, сельское население, повседневная жизнь, послевоенное восстановле-
ние, историография, наука, литература. Стаття надійшла до редколегії 10.10.2017 

ВІРА РЕВЕНКО · Історіографія повсякденного життя сільського населення УРСР  в повоєнне десятиріччя: дослідження проблеми в період хрущовської «відлиги» 1953–1964 рр. 
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УДК 908:[94:271.2-726.6] (477.73-21)«18»:[«1853/1856»] 
ЮРИЙ ДЕМЬЯНЕНКО, ИГОРЬ ГАВРИЛОВ м. Миколаїв demyanenko.yuriy2510@gmail.com igor-gavrilov@ukr.net  
ПРИХОЖАНЕ СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОЙ (ГРЕЧЕСКОЙ) 
ЦЕРКВИ ГОРОДА НИКОЛАЕВА – УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ 

1853–1856 гг. 
 

К 220-летию прихода Св. Николаевской церкви и  
200-летию окончания строительства храма. 

 
Впервые создан каталог персоналий прихожан Св. Николаевской городской церкви, установле-

ны 29 фамилий участников войны 1853–1856 гг., указано время, причина смерти, место захороне-
ния. Впервые биографии 3 прихожан, скончавшихся в 1901 г., исследованы подробно, с определением 
их родственных связей, степени участия в жизни церковного прихода на основе документов госу-
дарственных архивов Николаевской и Одесской областей, других публикаций. Приведены данные о 
рождении, свадьбе, ранении, других обстоятельствах воинской службы, отставке.  

Ключевые  слова :  офицер Р. И. Ф., семья, биография, военная служба, военный, метрическая 
книга, прихожанин, награда, орден, смерть. 

Розділ  5 
ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

В 2017 г. исполнилось 200 лет со времени постройки в Николаеве нового здания Св. Ни-колаевской (греческой) церкви, а в 2018 г. исполняется 220 лет со времени основания данного церковного прихода. Не являясь зна-чительным территориальным приходом по величине (включал в себя на 1884/1885 гг. только 27 кварталов) этот православный приход был вторым по количеству проживав-ших в нашем городе прихожан – участников Крымской (в западной историографии – Вос-точной) войны 1853–1856 гг. после Адмирал-тейского Собора.  Целью статьи является подробное вос-становление биографий трех прихожан, скон-чавшихся в 1901 г., не включенных в альбом-альманах «Севастопольцы» (изданный в 1903 г. и посвященный участникам войны 1853–1856 гг.), определение их участия в церковно-приходской жизни. Ранее биогра-фии этих трех офицеров, «состоявших по 
морскому ведомству» не исследовались об-

стоятельно даже Николаевскими краеведа-ми. В этом и состоит научная новизна данной статьи. К тематике исследования биографий проживавших в Николаеве адмиралов обра-щался в своем исследовании краевед, к. т. н., В. Н. Христенко [72; 73], но данные о С. М. Ал-газине в его публикации отсутствуют, а в биографии В. А. Иванченко отсутствует дата смерти, не определены его родственные свя-зи. Также информация об этих участниках войны 1853–1856 гг. отсутствует в серии ис-торико-краеведческих публикаций, разме-щенной на сайте Николаевского землячества в Москве [70; 71]. Значительный материал об известных флотоводцах собран 4-м («Вла-
дыки морей») и 6-м («Крымская кампания») разделах монографии Т. Н. Губской, посвя-щенной захоронениям Николаевского некро-поля [32, с. 117–144, 157–174], но данных об офицерах Русского Императорского Флота  (Р. И. Ф.) С. М. Алгазине, С. П. Максимове,  
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В. А. Иванченко там также отсутствуют. Нет их биографий в энциклопедических краевед-ческих изданиях «Николаевцы» [42] и коллек-тивной монографии под. ред. д. и. н. Н. Н. Ши-тюка [54], в специальных исследованиях Ни-колаевских преподавателей МНУ, краеведов, посвященных войне 1853–1856 гг. [31; 55]. Для определения общего количества участ-ников Крымской кампании, других военных конфликтов 19–20 вв., среди указанного цер-ковного причта один из авторов статьи,  Ю. Н. Демьяненко, составил общий список прихожан «Персоналии духовенства и прихо-
жан Св. Николаевской (греческой) церкви за 
1856–1925 гг.», насчитывающий 2292 регист-рационных карточек по состоянию на 2.12.2017 г. [34], опираясь на метрические книги, хранящиеся в ГАНО [1–13; 20–24; 25]. Непременным условием включения в список были исповедание православной веры и за-пись о смерти по приходской метрике. Также были включены лица, чьи некрологи публи-ковались в местной прессе (газеты «Южанин» за 1893–1901 гг., «Южная Россия» за 1902–1905 гг., «Николаевская газета» за 1906–1917 гг.) [56–69] если их родственники или причт Св. Николаевской церкви служили заупокойные панихиды по случаю их кончи-ны, вне зависимости были ли они похороне-ны в Николаеве или нет. Еще одним ценным источником стал полный список причта церкви за 1884–1886 гг. [25, д. 1189, лл. 155– 178 об], единственный полностью сохранив-шийся за указанный промежуток времени – 1856–1925 гг. Священник Иванов Евдоким Федорович (1836/1837, с. Большая Лепетиха, Днепровский уезд, Таврическая губ. – 1.06.1885, Н., похоронен по христианскому  обряду (далее – †) 3.06.1885, Н.) с 21.02.1883 г. по день смерти служил настоятелем этой церкви. Благодаря своей склонности к систе-матизации он сумел привести в порядок ис-поведные книги прихода (сказалось его дол-гое пребывание в должности библиотекаря Вознесенского благочиния). Метрика 1884– 1886 гг. – ценный краеведческий источник для исследователей нашего времени, т. к. со-держит информацию о возрасте и социальном статусе прихожан, о чем упоминал Ю. Н. Демья-ненко в одной из своих предыдущих публика-

ций, посвященных Св. Николаевской церкви и ее священнослужителям [33, с. 115–119]. Каталогизация и составление списка персо-налий заняла у Ю. Н. Демьяненко 5 лет. Среди духовенства этой церкви в войне 1853–1856 гг. участвовали: 1) Патенко(в) 
Алексий Потапович (1821 – 6.06.1906, Н.,  † 7.06.1906, Н.), священник военного ведом-ства, участник обороны Севастополя в 1854– 1855 гг., в июне-июле 1901 г. – временный священник [25, д. 1195, лл. 163об-165; 34]. О его смерти сообщали: причт Св. Николаев-ской церкви, жена Екатерина Григорьевна Патенко и дочь Анна Алексиевна Патенко, учительница Николаевской Мариинской женской гимназии. Отпевание состоялось в Св. Николаевской церкви 7.06.1906 г. [56, с. 1]; 2) Судковский Гавриил Дионисьевич (1817 – 25.02.1907, Очаков, † 1.03.1907,  Св. Николаевский военный собор, Очаков), в 1846–1906 гг. – настоятель Св. Николаевско-го военного собора, г. Очаков; в 1854 г. – на-гражден золотым наперсным крестом на  Георгиевской ленте из кабинета Его импера-торского величества «за содействие в отра-
жении англо-французских пароходов, напав-
ших на Очаковскую крепостную батарею  
22 сентября 1854 года, когда под выстрелами 
благословлял каждого и сам заряжал орудия 
калеными ядрами»; в июле-октябре 1856 г. – временный священник Св. Николаевской (греческой) церкви, г. Николаева [25, д. 1627, лл. 1об-54; 34]. Общее число участников той войны сре-ди прихожан церкви – более 120 человек [34]. Среди известных прихожан-адмиралов в вой-не 1853–1856 гг. принимали участие: 1)  
Алгазин Сергей Макарович; 2) Алексеев 
Семен Григорьевич (ок. 1797 – 22.07.1862, Н., † 24.07.1862), контр-адмирал (скончался (далее – ск.) «от каменной болезни») [21,  лл. 84об-85; 34; 44, с. 241–243], в 1854–1856 гг. находился в составе ЧФ, но непосредственно-го участия в боевых действиях не принимал; 3) Артюхов (Артюков) Феодор Феодорович (1820– 24.11.1896, Н., † 26.11.1896, Н.), от-ставной контр-адмирал (ск. «от кровоизлия-
ния в мозг») [25, д. 1194, лл. 43об-44; 34; 72],  в 1854–1855 гг. был на Севастопольском  рейде, 3.06.1854 г. – участвовал в эскадре 
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контр-адмирала Панфилова в сражении с тремя англо-французскими пароходо-фре-гатами [34; 42, с. 45; 70; 72]; 4) Афанасьев 
Димитрий Матвеевич (1827 – 22.11.1916, Н., † 24.11.1916, Н.), отставнои контр-адмирал (ск. «от старческой дряхлости») [25, д. 1628, лл. 40об-41; 40], с 13.09.1854 г. по 27.08.1855 г. – в гарнизоне Севастополя, участник обороны Малахова кургана [42, с. 46–47; 72];  5) Бутаков Владимир Иоаннович (1830 – 29.09.1894, Н., † 1.10.1894, Н.), отставнои контр-адмирал («от язвы желудка»), участ-ник обороны Севастополя в 1854–1855 гг. [25, д. 1193, лл. 78об-79; 34; 46, с. 334–335; 70; 72]; 6) Вергопуло Эммануил Иванович (ок. 1791/1793 – 18.01.1857, Н. † 19(?).01.1857, Н.), вице адмирал, [25, д. 1188, лл. 79об-80; 34], участник русско-турецкой войны 1828– 1829 гг., в 1853–1856 гг. – находился в соста-ве ЧФ, непосредственного участия в боевых действиях не принимал [44, с. 527–529]; 7) Вукотич Петр Маркович (ок. 1800 – 29.05.1862, Н., † 3.06.1862), вице-адмирал со-стоящий по резервному флоту (ск. «от воспа-
ления желудка») [21, лл. 83об-84; 34], в 1853– 1856 гг. – в составе ЧФ, 10.02.1854 г. – орден Св. Владимира 3 ст. «за отличную храбрость, 
оказанную в действиях отряда у восточных 
берегов Черного моря» [44, с. 577–579];  8) Гавришев Николай Иоаннович (ок. 1823– 17.05.1898, Н., † 19.05.1898, Н.), отставнои контр-адмирал (ск. «от рака печени»), участ-ник Синопского сражения и обороны Сева-стополя [25, д. 1195, лл. 37об-38; 34; 46, с. 533–534; 70; 72]; 9) Гриневский Василий Федо-
рович (1805 – 12.10.1878, Н., † 14.10.1878, Н.), контр-адмирал в отставке (ск. «от водянки») [25, д. 1186, лл. 71об-72; 34], в 1854–1855 гг. ходил между Севастополем и Николаевом, 25.10.1855 г. – произведен в чин капитана 2-го ранга «за отличия по службе в военное вре-
мя» [46, с. 656–657]; 10) Данилевский Алек-
сандр Егорович (ок. 1810 – 3.10.1873, Н.,  † 5.10.1873), отставнои контр-адмирал (ск. «от апоплексического удара») [24, лл. 200об-201; 34], в 1853–1855 гг. – командовал разны-ми судами на Севастопольском и Керченском рейдах, брал участие в бомбардировке поста «Св. Николай», занятого турками, 13.04.1855 г. – произведен в капитаны 2-го ранга «за боевые 

отличия», 14.07.1855–13.09.1855 г. – в гарни-зоне Севастополя на передовой линии, был контужен [47, с. 22–23]; 11) Завадовский 
Александр Иванович (ок. 1816 – 22.01.1877, Н., † 24.01.1877, Н.), отставнои вице-адмирал (ск. «от разширения сердца»), участник обо-роны Севастополя на бастионе № 4 [25,  д. 1186, лл. 29об-30; 34; 47, с. 144–146];  12) Иванов Давид Давидович (ок. 1830 – 5.01.1902, Н., † 7.01.1902, Н.), отставнои контр-адмирал (ск. «от гриппа») [25, д. 1195,  лл. 203об-204; 34], участник Крымской кам-пании, проживал с семьей по адресу: ул. По-темкинская, 39, дом Мелешко; о его смерти сообщали жена Александра Ивановна Ивано-ва с детьми [66, с. 1]; 13) Иванченко Влади-
мир Антонович (1826 – 28.10.1901, Н.,  † 30.10.1901, Н.); 14) Иеромузо Афанасий 
Константинович (2.09.1826, Севастополь – 31.08.1878, Н., † 2.09.1878, Н.), капитан 1-го ран-га (ск. «от порока сердца») [25, д. 1186, лл. 70об-71; 34; 72], с 13.09.1854 г. по 27.08.1855 г. – состоял в гарнизоне Севастополя и сперва командовал бастионом северных батарей Се-вастополя, после – командовал последова-тельно редутами № 2, № 4, батареей № 22, указ о его производстве в контр-адмиралы вышел после его смерти – 15 сентября 1878 г. [73]; 15) Лукьянов Николай Иванович (ок. 1814 – 17.07.1867, Н., † 19.07.1867), контр-адмирал (ск. «от апоплексического удара») [23, лл. 75об-76; 34], 1853 г. – орден Св. Анны 2 ст. «за истребление контрабандного суд-
на» (был ранен в руку с раздроблением кос-ти), 1853 г. – орд. Св. Георгия 4 ст. с надписью «за 25 лет»; 1854 и 1855 г. – командир паро-хода «Колхида» при обороне Керчи [47, с. 599–600]; 16) Острено Феофан Христофорович (1813 – 12.01.1874, Н., † 14.01.1874), отстав-ной контр-адмирал (ск. «от отека легких») [25, д. 1185, лл. 82об-83; 34]; 1853 г. – на ко-рабле «Великий князь Константин» участво-вал в Синопском сражении, награжден орд. Св. Владимира 4 ст. с меч. и произведен во внеочередное воинское звание капитан-лейтенанта (ст. 18.11.1853); 1854–1855 гг. – на Севастопольском рейде, дежурным штаб-офицером по эскадре; 1854 г. – орд. Св. Анны 2 ст.; 1855 г. – золотое Георгиевское оружие (сабля) с надписью «За храбрость» и орд.  
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Св. Георгия 4 ст. с надписью «За 25 лет» [48, с. 113–114]; 17) Папа-Егоров Дмитрий Его-
рович (Папаегоров Дмитрий Георгиевич) (ок. 1815 – 12.06.1882, Н., † 14.06.1882, Н.), отставной контр-адмирал (ск. «от чахотки»), [25, д. 1188, лл. 81об-82; 40], 1854 г. – коман-довал фрегатом «Коварна», после чего состо-ял в Севастопольском гарнизоне; 1854 г. – награжден орд. Св. Владимира 4 ст. с меч. и Св. Станислава 2 ст. с меч., 1855 г. – орд.  Св. Георгия 4 ст. с надписью «За 25 лет» [48, с. 135–136]; 18) Попандополо (Попандо-
пуло) Александр Григориевич (ок. 1833 – 7.04.1913, Н., † 8.04.1913, Н.), отставнои контр-адмирал (ск. «от апоплексии») [25, д. 1627,  лл. 48об-49; 34], с 13.09.1854 г. по 20.04.1855 г. – состоял в гарнизоне Севастополя в чине мич-мана, неоднократно участвовал в ночных рейдах, был контужен, награжден орденами Св. Анны 3 ст. с бантом; Св. Анны 4 ст.,  Св. Владимира 4 ст. с бантом [48, с. 230–233]; 19) Рогуля Григорий Иванович (ок. 1794 – 28.02.1871, Н., † 3.03.1871), полныи адмирал (ск. «от старости») [24, лл. 94об-95; 34], 22.10.1852 г. – 24.11.1855 г. – 2-й Севасто-польский комендант, с 24.11.1855 г. – 1-й  комендант Николаева [45, с. 128–130]; 20) Селистранов Михаил Константинович (8.11.1820 – 19.02.1885, Н., † 21.02.1885, Н.), отставной вице-адмирал (ск. «от хроническо-
го воспаления печени и общей водянки») [25,  д. 1189, лл. 77об-78; 34], с 13.09.1854 г. по 27.05.1855 г. – в ганизоне Севастополя,  командиром 38-го морского батальона, на бастионе № 3 (был 3 раза контужен, 1 раз  ранен), 26.05.1855 г. – награжден орд. Св. Вла-димира 4 ст. с бантом. и золотым Георгиев-ским оружием (саблей) [48, с. 486–488];  21) Тишевский Александр Яковлевич (ок. 1811 – 22.01.1885, Н., † 25.01.1885, Н.), отстав-ной контр-адмирал (ск. «от порока сердца»), участник обороны Свеаборга от англо-французской эскадры в 1855 г. [25, д. 1189, лл. 77об-78; 34; 49, с. 48–49]; 22) Тумилович 
Иоаким Иоаннович (Аким Иванович) (ок. 1828 – 12.12.1886, Н., † 13.12.1886, Н.), отстав-ной контр-адмирал (ск. «от удара») [25,  д. 1189, лл. 111об-112; 40], 1854 г. – участник сражения на р. Альме; до 24.10.1854 г. – уча-стник обороны Севастополя; по 6.03.1855 г. – 

при главной квартире на северной стороне; до 27.08.1855 г. – на северной стороне, коман-довал Нахимовскими батареями № 3 и № 4 (награжден орд. Св. Анны 4 ст.; Св. Анны 3 ст. меч., Св. Станислава 3 ст.) [49, с. 102–104];  23) Федорович Иосиф Иосифович (1823 – 28.01.1898, Н., † 30.01.1898, Н.), отставнои контр-адмирал, (ск. «от воспаления почек») [25, д. 1195, лл. 35об-36; 40], проживал по ад-ресу: Б. Морская, 6/1 (о его смерти сообщали жена Варвара Григорьевна Федорович и де-ти) [59, с. 1], с 15 июня по 27 августа 1855 г. – командир бастиона № 2 в Севастополе (был  2 раза контужен), награжден золотой саблей с надписью «За храбрость» [49, с. 459–461]; 24) Шмаков Алексий Алексиевич (ок. 1827 – 11.07.1891, Н., † 13.07.1891, Н.), отставнои контр-адмирал (ск. «от огнестрельной раны 
головы нанесенной в психическом разстрой-
стве») [25, д. 1191, лл. 80об-81; 34], с 13.09.1854 г. по 27.08.1855 г. – в гарнизоне Севастополя (получил 2 контузии), награж-ден золотой саблей с надписью «За храб-
рость» [49, с. 353–355]; 25) Юрьев Федор 
Афанасьевич (ок. 1782 – 14.03.1856, Н.,  † 16.03.1856, Н.), вице-адмирал (ск. «от ти-
фозной горячки»), член Адмиралтейств-со-вета в 1853–1856 гг. [25, д. 1627, лл. 47об-48; 34; 45, с. 561–563]. Не был произведен по-смертно в контр-адмиралы Беклешев (Беклешов) Алексей Алексеевич (ок. 1828 – 27.11.1881, Н., † 29.11.1881, Н.), капитан 1-го ранга (ск. «от органического порока сердца»), участник обороны Севастополя, в 1871– 1880 гг. – смотритель Николаевского морско-го госпиталя [25, д. 1188, лл. 34об-35; 34; 46, с. 203–204]. Среди прихожан Св. Николаев-ской церкви, умерших в 1901 г. следует особо отметить еще одного участника войны 1853–1856 гг. – Даценко Василия Андреевича (1843 – 2.01.1901, Н., † 4.01.1901, Н.), отстав-ного штабс-капитана по Адмиралтейству, исп. об. зам. Николаевского городского голо-вы (НГГ) в 1884–1893 гг., НГГ – в 1893– 1901 гг. (ск. «от чахотки») [25, д. 1193,  лл. 34об-35; 34]. Он был позже похоронен ря-дом с могилой своего отца в Севастополе [41, с. 150–151]. В. А. Даценко в возрасте 11–12 лет принимал участие в обороне Севастополя на той же «непотребной» батарее; командир 
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которой В. А. Иванченко хорошо знал его от-ца, комиссара 30-го ФЭ [41, с. 150; 61, с. 1]. Прихожанкой этой церкви была и его дочь – Ланевская-Волк Мария Васильевна (ок. 1869 – 4.04.1893, Н., † 5.04.1893, Н.), жена подполков-ника [34; 58, с. 1]. Упоминая в своем исследовании заслу-женных адмиралов, не следует забывать о рядовых участниках войны 1853–1856 гг. Значительная часть 34-го, 35-го, 36-го, 37-го ФЭ комплектовалась на территории Херсон-ской губернии, многие из моряков этих эки-пажей сложили свои головы в той войне. Не всегда они гибли непосредственно в бою. От-дельные несчастные случаи, происходившие в Севастополе в период 1853–1856 гг. похожи на умело спланированные диверсии. К при-меру, 6.03.1854 г. Севастопольский комен-дант своим рапортом сообщил Николаевско-му и Севастопольскому военному губернато-ру следующее: «10.02.1854 г. в 7:30 утра из 
находившихся в работе на линенйном корабле 
«Ростислав» нижних чинов 36-го ФЭ, при под-
нятии грот-марса на двух перленях толщи-
ной 1-й в 6 дюймов, 2-й в 5,5 дюймов и на брам-
гордине толщиной в 5,25 дюймов, не доходя до 
места перлень в 6 д. лопнул, вслед за ним дру-
гой в 5,5 д. и наконец брам-гордень в 5,25 д. 
Грот-марс упал на шканцы и ушиб 20 человек 
матросов, из коих Август Стах, Михайло Па-
щенко умерли на катере при отправлении в 
морской госпиталь, Феодосий Дергачев и То-
маш Желеховский умерли при поступлении в 
госпиталь чрез 1/4 часа, а Гаврило Павлов – 
чрез 13 часов; из оставшихся 15 человек мат-
розы Афанасий Мельников, Алексей Степанен-
ко, Кирило Иващенко, Гордей Гузин, Филарет 
Стояновский, Кузьма Литвиненко, Ефим Май-
стренко и Венедикт Бендеменко оказались к 
выздоровлению сомнительными, а прочие за 
тем 7 человек оказались к выздоровлению 
благонадежны». Из состава экипажа линей-ного корабля, участника Синопского сраже-ния, выбыло 20 моряков с боевым опытом [14, л. 19]. Анализируя предыдущие исследования, посвященные участию жителей Причерномо-рья в войне 1853–1856 гг. хотелось бы отме-тить следущее: если монография Е. Г. Горбу-рова, К. Е. Горбурова [31] больше посвящена 

исследованию персоналий старших и высших офицеров флота, то в коллективной моногра-фии В. П. Шкварца, Ю. И. Гузенко, И. Б. Марцин-ковского [55] сделана попытка рассмотреть участие украинцев по национальности в той войне. По мнению авторов статьи, отдельные моменты этого исследования – спорны. К при-меру, в монографии утверждается, что «... се-
ред моряків, солдатів, громадян (!) Російської 
імперії, матросів українців було понад 70%, 
офіцерів – більше 50%, а це більше разом узя-
тих представників багатьох інших народів 
імперії» [55, с. 123]. Обращаем внимание ис-следователей на документы ГАНО о приеме беженцев, премещенных лиц, раненых, чле-нов их семей, вдов и сирот, которые прибыли в г. Николаев в 1854–1855 гг. из Севастополя, Крыма. По этим документам явственно вид-но, что из более 3 тысяч упоминаемых фами-лий (списки семей офицеров и списки семей нижних чинов) количество людей с украин-скими фамилиями составляет не более 25– 30% [15, лл. 1–304; 16, лл. 1–183]. Возможно, составление каталога таких персоналий еще ждет своего исследователя. Биографии трех прихожан Св. Николаев-ской церкви рассмотрены в данной статье бо-лее подробно. Несмотря на разницу в семей-ном положении, чинах, заслугах, отмеченных в послужных списках, общими в их судьбах яв-ляются: а) участие в войне 1853–1856 гг.;  б) принадлежность к приходу Св. Николаев-ской (греческой) городской церкви; в) доку-ментально подтвержденная смерть в 1901 г. 

1) Алгазин Сергей Макарович (1825 – 21.04.1901, Н., † 22.04.1901, Н.) [25, д. 1195,  лл. 162об-163; 34]. Происходил из дворян Таврической губернии. Отец С. М. Алгазина – майор Макарий Иванович Алгазин, служив-ший в 11-м ластовом экипаже, умер в Нико-лаеве, 52 лет от роду, 23 января 1835 г. и был отпет в Адмиралтейском соборе [6, лл. 4об-5]. Был исключен из списков 20 февраля 1835 г. (Высочайшие приказы по Морскому ведомст-ву о чинах военных). Его мать, Анна Иванов-на, проживала в Николаеве и упомянута вдо-вой майора, 66 лет, в «Исповедной ведомости 
Адмиралтейского собора» за 1868 г. [13,  лл. 22об-23]. Его брат – Аполлон Макарович Ал-газин, будучи штабс-капитаном Подольского 
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пехотного полка, 32 лет от роду, венчался в Адмиралтейском соборе 24 сентября 1862 г.  с дочерью статского советника, баронессой Леонтиной Эльснер, лютеранского вероиспо-ведания [11, лл. 21об-22]. Алгазин Аполлон Макарович, майор, умер 14 марта 1906,  76 лет; похоронен на кладбище при Чесмен-ской церкви, Санкт-Петербург.  С. М. Алгазин получив домашнее началь-ное образование, 27.10.1841 г. поступил в корпус морской артиллерии (КМА) Черно-морского флота (ЧФ) унтер-офицером, в 6-ю бригаду [46, с. 54; 62, с. 1]. 1.01.1845 г. – произ-веден в юнкера того же корпуса. 15.07.1846 г. – по расфорировании артиллерийских бригад, поступил в судовую часть КМА, с переименова-нием в кондукторы 1-го класса. 11.04.1848 г. – произведен в прапорщики КМА. 1848– 1850 гг. – на пароходах «Молния» и «Громо-
носец» ходил между черноморскими портами. 20.04.1850 г. – произведен в подпоручики. 8.10.1850 г. – переименован из подпоручиков в мичмана, с причислением к 33-му флотско-му экипажу (ФЭ) [46, с. 54; 62, с. 1]. 1851 г. – на пароходе «Чесма» ходил у восточных бере-гов Черного моря, потом на пароходе «Боец» ходил вдоль укрепленных пунктов черно-морской береговой линии. В «Исповедной ве-
домости Адмиралтейского собора» за 1851 г.  числится мичманом кадрового состава воен-ного парохода «Боец», 28 лет [8, лл. 12об-13]. 1852 г. – на брандвахтенном тендере «Струя» был в кампании у Бердянска. 1853 г. – пере-веден из состава ЧФ в состав Балтийского флота. На тендере «Синоп» крейсировал в Финском заливе. 1854 г. – непосредственно брал участие в Крымской войне 1853– 1856 гг.: на корабле «Бородино» находился на малом Кронштадском рейде при обороне Кронштадта от нападения англо-французского флота. 1855 г. – на фрегате «Амфитрида», с той же целью, находился в отряде блокшкифных судов на северном Кронштадском фарватере [46, с. 54–55]. 30.08.1855 г. – произведен в лейтенанты. 1856 г. – на шхуне «Вихрь» ходил по Балтий-скому морю. 1857 г. – на пароходе-фрегате «Смелый» ходил по портам Финского залива. 1858 г. – переведен из состава БФ в состав ЧФ. 1858 г. и 1859 г. – на шхуне «Эльбрус»  

ходил в Азовском и Черном морях. 1860 г. – переведен из состава ЧФ (Николаев) в состав Каспийской флотилии (Астрахань) [46, с. 55]. 1864 г. – зачислен в 1-й Каспийский ФЭ [62, с. 1]. 1860–1865 гг. – командир парохода «Бурлак», ходил по Волге и по взморью Кас-пия. 27.03.1866 г. – произведен в капитан-лейтенанты. 1867–1870 гг. – командовал вин-товой шхуной «Хивинец», ходил по Каспию [46, с. 55]. 1867 г. – участвовал в экспедиции к приморскому туркменскому аулу Гомненс-Тепе [62, с. 1]. 1873–1876 гг. – командовал винтовой шхуной «Секира» на Каспии. 31.03.1874 г. – произведен в капитан-лейтенанты. 1877 г. – переведен в 1-й черно-морский флотский Е. И. В. генерал-адмирала экипаж. 1878 г. – командовал винтовой шху-ной «Салгир» на Черном море, участвовал в перевозке амуниции, войск, эвакуации ране-ных [46, с. 55; 62, с. 1]. 1.01.1879 г. – произве-ден в капитаны 1-го ранга. 9.07.1879 г. – Вы-сочайшим приказом по Морскому Ведомству (ВП по МВ) произведен в контр-адмиралы с увольнением от службы, с мундиром и пенси-ей [46, с. 55; 62, с. 1]. Награды: 1856 г. – светло-бронзовая медаль «В память войны 1853–
1856 гг. » (св.-бр. м. в п. в. 1853–1856 гг.);  1863 г. – орд. Св. Станислава 3 ст.; 1869 г. – орд. Св. Анны 3 ст.; 31.03.1874 г. – орд. Св. Владимира 4 ст. с бантом «за выслугу 25 лет в 
офицерских чинах»; 1875 г. – орд. Св. Стани-слава 2 ст.; 1878 г. – темно-бронзовая медаль «В память войны 1877–1878 гг. » (т.-бр. м. в п. в. 1877–1878 гг.) [46, с. 55]. После отставки проживал с семейством в Николаеве. в доме Милиновича, на углу ул. Глазенаповской и Спасской [62, с. 1]. Ск. «от грудной жабы» [25, д. 1195, лл. 162об-163]. О его смерти сообща-ли дочь и сестра [62, с. 1].  

2) Максимов Стефан (Степан)  
Петрович (28.10.1817, Н. – 24.08.1901, Н.,  † 26.08.1901, Н.), отставнои капитан корпуса флотских штурманов (КФШ), (ск. «от старче-
ской дряхлости») [25, д. 1195, лл. 165об-166; 34]. Из обер-офицерских детей. Родился 28.10.1817 г. у титулярного советника Петра Яковлевича Максимова и жены его Праско-вьи Ивановны; был крещен в Адмиралтей-ском соборе [2, лл. 234об-235]. 1833 г. – по-ступил в Черноморскую штурманскую роту 
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(ЧШР). 1836 г. – произведен в прапорщики КФШ, 1845 г. – в подпоручики, 1849 г. – в по-ручики. 1855 г. – произведен «за боевые от-
личия при обороне Севастополя» в штабс-капитаны КФШ. 1857 г. – назначен команди-ром Кинбурнского плавучего маяка [64, с. 1]. С 1860 г. – в зачислении по резервному фло-ту. Был в походах: 1838 г. – при занятии Шап-суго и Туапсе. 1839 г. – при занятии Субаши. 18.11.1853 г. – участник Синопского сраже-ния. С 13.09.1854 г. по 27.08.1855 г. – в соста-ве Севастопольского гарнизона. Награжден: за храбрость на Синопском рейде в 1853 г. – орд. Св. Анны 3 ст. и годовой оклад жалова-ния; 1855 г. – за защиту Севастополя – сереб-рян. медаль и полугодовой оклад жалования; 1856 г. – св.-бр. мед. в п. в. 1853–56 гг.; 1856 г. – ВП по МВ награжден орд. Св. Георгия 4 ст. «За 
25 лет» и знаком отличия безпорочной служ-бы (ЗОБС) «За XXV лет» [64, с. 1]. О смерти сообщал причт Св. Николаевской церкви [63, с. 1]. Прихожанин Св. Николаевской ц-ви в 1884–1886 гг. по исповедных книгах [25, д. 1189, л. 156]. Выйдя в отставку поселился в Николаеве. Будучи отличным чтецом на цер-ковно-славянском, 45 лет читал Евангелие при Св. Николаевской церкви. Перед Св. Пас-хой 1901 г. за 45-летнюю службу был награж-ден Библией в изящном переплете Архиепи-скопом Херсонским и Одесским Иустином (Охотиным) [64, с. 1]. Живо интересовался городской жизнью. Ежедневно приходил в редакцию газеты «Южанин» «почитать га-
зетку» [64, с. 1]. Как Георгиевский кавалер был похоронен с воинскими почестями, но парад, по распоряжению и. о. коменданта Ни-колаева подполковника 58-го пп. А.В. Фроста [29, с. 67] был отменен «ввиду воскресного 
дня» [64, с. 1]. Хоронил его причт Св. Никола-евской церкви, видимо на момент его смерти никого из его семьи в живых уже не было. Удалось определить родственные связи С.П. Максимова. Его отец – Максимов Петр Яковлевич (ок. 1780 – после 1856, Н.). В служ-бе Морского ведомства (МВ) – с 1789 г. На 1806 г. – канцелярист конторы Главного ко-мандира ЧФ, 26 лет [1, л. 15]. Венчался 13.02.1808 г. в Адмиралтейском соборе, буду-чи регистратором Черноморской хозяйствен-ной экспедиции (ЧХЭк), в чине коллежского 

регистратора (к. рег.), с дочерью протоиерея Прасковьей Ивановной Сулимой [26, л. 145об-146]. Поручителем был протоиерей, Даниил Иванович Сулима, потомок гетмана запорож-ского козачества Ивана Сулимы (? – 1635) [53, с. 291–297], в 1806–1811 гг. – законоучи-тель Черноморского штурманского училища, в будущем – выдающийся просветитель и церковный деятель, Димитрий, архиепископ Кишиневский и Хотинский (с 1821 г.) [26, л. 145об-146; 42, с. 318–319]. 27.10.1808 г. – у молодых супругов родилась дочь Прасковья и была крещена в том же соборе [26, л. 376об-377]. В 1809–1821 гг. П. Я. Максимов – помощ-ник столоначальника по провиантской части Хозяйственной экспедиции Черноморского департамента; последовательно – к. рег., губ. секретарь, коллежский секретарь (к. секр.), титулярный советник (тит. сов.) [35, с. 145; 36, с. 146]. На 1815 г. – помощник столона-чальника (пом. стол.) Черноморской хозяйст-венной экспедиции (пом. стол. ЧХЭк), к. секр., 40 лет, у него жена Прасковья, 23 лет и дети: Прасковья, 6 лет и Иван, 2 лет [27, лл. 67об-68]. 2.09.1815 г. – родилась дочь Марфа, была крещена в том же соборе; отец – к. секр. [27, лл. 252об-253]. 28.10.1820 г. – родилась дочь Анастасия, была крещена в том же соборе; отец – тит. сов. [4, лл. 248об-249]. В 1821 г. – пом. стол. ЧХЭк, тит. сов., 50 лет, у него жена Прасковья, 27 лет и дети: Прасковья,12 лет, Иван, 9 лет, Марфа, 5 лет и Степан,3 лет [3,  лл. 145об-146]. В 1821–1823 гг. – бухгалтер Хозяйственной экспедиции Черноморского департамента, тит. сов. [37, с. 237; 38, с. 241]. На 1829 г. – числился причисленным к Нико-лаевским провиантским магазинам, чинов-ником 9-го класса, 53 лет [5, лл. 345об-346]. По новым штатам Главного управления ЧФ, утвержденным адмиралом А. С. Грейгом 19.08.1832 г., ранее служивший экзекутором в канцелярии обер-интенданта, чиновник  8-го класса П.Я. Максимов, был переведен в Николаевскую экономическую команду. На 1832 г. – состоит в команде экономических чинов Николаевского порта, в состав экипа-жей не вошедших, в чине 8-го класса, 56 лет; у него жена Прасковья, 35 лет и дети На-талья, Степан, 17 лет и Савва, 1 года [13,  лл. 174об-175; 39, с. 245]. С 1837 г. – экзекутор 
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Артиллерийской экспедиции, чин 7-го класса (Общий штат на 1838–1857 г.). Произведен 8.9.1839 г. в чин 6-го класса (коллежский со-ветник (кол. сов.) [51, с. 83]. На 1845 г. – экзе-кутор Артиллерийской экспедиции Черно-морского интендантства, 6-го класса, 68 лет, у него жена Прасковья, 52 лет и сын Савва, 14 лет [7, лл. 289, 290]. В 1848–1850 гг. – в той же должности, в том же классе. Получал в год 228 р. 57 к. жалования и 228 р. 73 к. квартир-ных, всего – 457 р. 32 к. [51, с. 83]. 1854– 1855 гг. – экзекутор Артиллерийской экспе-диции Главного Управления ЧФ и портов, 6-го класса. На 1856 г. – экзекутор Артиллерийской экспедиции Черноморского интендантства, 6-го класса, 79 лет, у него жена Прасковья,  63 лет [9, лл. 345об-346; 52, с. 50]. Награды: 1841 г. – орд. Св. Владимира 4 ст. «За 35 лет 
службы»; 1847 г. – ЗОБС «За XL лет»; 1853 г. – ЗОБС «За XLV лет»; 1856 г. – т-бр. мед. в пам. в. 1853–1856 гг. [51, с. 83; 52, с. 50]. 

3) Иванченко Владимир Антонович (1826 – 28.10.1901, Н., † 30.10.1901, Н.), от-ставной контр-адмирал (ск. «от воспаления 
легких») [25, д. 1195, лл. 166об-167; 34]. Сын Иванченко Антона Никитича (ок. 1798 – 21.11.1857, Н. † 23.11.1857) и его законнои супруги Анны Иванченко (ок. 1798 – 24.01.1831) [17, л. 2]. Проживал с семьей по адресу: Рождественская, 17, дом Цуканова. О смерти В. А. Иванченко сообщали жена и сын [66, с. 1]. Его послужной список вполне обы-чен для старшего офицера ЧФ XIX века. 20.06.1846 г. – поступил юнкером в ЧФ. 1848 г. – переведен в БФ. 1849 г. – на корабле «Сисой 
Великий» перешел из Архангельска в Крон-штадт. 1850 г. – на том же корабле крейсеро-вал в Балтийском море. 9.08.1850 г. – произ-веден в мичмана. 1851 г. – на учебно-артил-лерийском фрегате «Амфитрида» был в кампа-нии на ревельском рейде. 1852 г. – на фрегате «Цесаревна» крейсеровал в Финском заливе, после чего был переведен в ЧФ. 1853 г. – в пла-вании по Черному морю на корабле «Ягудиил» и фрегате «Кагул». 1854 г. – на том же фрегате был в кампании на севастополь-ском рейде. С 13 сентября 1854 г. по 27 авгу-ста 1855 г. – в гарнизоне Севастополя на Ми-хайловской батарее на северной стороне [47, с. 220; 73]. 1855 г. – награжден орд. Св. Анны 

4 ст. с надписью «За храбрость». 2.12.1855 г. – произведен за отличие в лейтенанты, награ-жден орденом Св. Станислава 3 ст. с меч.  1857 г. – на шхуне «Опыт» крейсировал в Черном море. 1858 г., 1859 г. – на винтовой шхуне «Псезуапе» – у восточного берега Чер-ного моря, участвовал в 1858 г., в действии против горцев в Геленджикской бухте, за от-личие награжден орд. Св. Анны 3 ст. с меч. и бантом. 1860–1865 г. – на винтовых шхунах «Псезуапе», «Новороссийск», корвете «Рысь» крейсеровал у абхазских берегов. 1863 г. – награжден орд. Св. Владимира 4 ст. с бантом [47, с. 220; 73]. 7.04.1866 г. – произведен в ка-питан-лейтенанты. Пожалован крестом и се-ребрян. медалью за участие при покорении западного Кавказа [48, с. 1]. 1868–1873 г. – был в прикомандировании к штату Никола-евской городской полиции, состоял город-ским брандмейстером [47, с. 220; 73].  Здесь стоит сделать отступление от по-служного списка и более детально остано-виться на причинах назначения флотского офицера полицейским чиновником. Ситуа-ция после 1856 г. в городе значительно ухуд-шилась, часть жителей, за недостатком рабо-чих мест покидала город, другая, в погоне за выживанием – становилась на преступный путь. Резко упала дисциплина и среди воен-ных, в частности – морских чинов. Некоторые из них стали совершать не только дерзкие, но и бессмысленные нарушения обществен-ного порядка. Один из таких случаев произо-шел в городе в 1867 г. В 1865 г. молодой свя-щенник Петр Петрович Еланский, не доучив-шись в Киевской Духовной академии, после смерти отца был назначен 2-м приходским священником во Всескорбященскую (кладби-щенскую) церковь. В том же году он был на-значен духовным следователем и увещевате-лем распространившейся из Таврической гу-бернии секты «Апостольское согласие». Его проповеди были настолько проникновенны, что не только секта прекратила свою дея-тельность в Николаеве, но и ее глава обра-тился в православие [18, лл. 38-38об]. Ревно-стное служение П. П. Еланского вызывало неприятие в среде определенных лиц. 26.06.1867 г., во время отсутствия вдовы свя-щенника Ольги Ивановны Еланской, матери 
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П. П. Еланского, в ее дом вломились путем взлома трое нетрезвых офицеров, двое из которых были флотскими чинами – отстав-ной подпоручик Ассани, поручик этапной ко-манды Пашин и прапорщик корпуса инжене-ров-механиков Чекалин. Полностью разгро-мив помещение, оскорбив словами и дейст-вием сестер П. П. Еланского, подростков Веру, Надежду и Софию, избив до потери сознания их няню и, не побрезговав украсть вдовьи сбережения (150 руб. серебром), «буяны» по-кинули дом [19, лл. 2-2об]. Расследование де-ла, даже не смотря на обращение О. И. Елан-ской с прошением на Высочайшее имя, всяче-ски тормозилось местными полицейскими чинами, главой Николаевской полиции под-полковником В. М. Карабчевским. На вдову священника оказывалось давление, видимо совершившие такие преступления лица при-надлежали к кругу «золотой молодежи».  23 июля 1867 г. О. И. Еланская забрала свое заявление из полиции и отказалась от даль-нейших попыток добиться справедливости [19, л. 5]. Виновные не были помещены даже на гауптвахту. Оказывается, буйства никола-евской «золотой молодежи» имеют давние корни; только по счастливому стечению об-стоятельств их преступные намерения и дей-ствия не переросли в «дело Оксаны Макар» образца 1867 г. Авторитета местных поли-цейских, в особенности для воздействия на военных чинов, было явно недостаточно. Хо-рошо знал подобное взаимное покрыватель-ство в среде городских гласных (депутатов), других «сливок николаевского общества» и полицейских чинов вице-адмирал Александр Иванович Мязговский. В бытность свою гра-доначальником Николаева (1909–1916 гг.) он предотвратил аферу депутатов городской Думы и Русско-Азиатского банка по закупке оборудования для нового электрического трамвая. Банк требовал обеспечения кредит-ного риска через залог авуаров благотвори-тельного фонда «Оказание вспомоществова-
ния детям-сиротам отцов, погибших при ко-
раблекрушениях». Градоначальник А. И. Мяз-говский дал полицейско-депутатскому ге-шефтмахерству следующую уничижитель-ную характеристику: «…Для меня Николаев 
всегда останется кораблем, где команда 

строптива и распущенна, где хозяйство по-
строено ненадлежащим образом, а нижние 
офицерские чины лукавы и сребролюбивы... 
Повесить вас на рее, уважаемые гласные, я не 
могу, но и воровать сиротские деньги не по-
зволю. Если возникнет надобность, будете 
все совещаться у меня на гауптвахте...» [71].  Продолжим рассмотрение послужного списка В. А. Иванченко. 6.09.1873 г. – зачис-лен в черноморский флотский Его королев-ского высочества герцога Эдинбургского эки-паж. 31.03.1874 г. – произведен в капитаны  2-го ранга. 1878 г. – награжден орд. Св. Стани-слава 2 ст. Состоял комендантом на пароходе Русского Общества пароходства и торговли «Азов», зафрахтованном военным ведомством для перевоза больных и раненых воинов из турецких портов в Россию. 1.01.1879 г. – про-изведен в капитаны 1-го ранга. 9.07.1879 г. – уволен от службы чином контр-адмирала, с мундиром и пенсией [47, с. 221; 73]. В похо-дах и кампаниях был в Балтийском и Черном морях и за границей. В 1854–1855 гг. участво-вал в обороне Севастополя на Ослиной горке, принимал участие в сооружении 4-го бастио-на. Командовал передовой батареей на ней после ранения лейтенанта Ивана Петровича Белавенца (ок. 1830 – 22.02.1878) [46, с. 366–370]. Батарея стояла на театральной площа-ди Севастополя, состояла из 9 орудий и вела «перекидной огонь» через оборонительную линию русских войск. 23.04.1855 г. И. П. Бела-венец выбыл из строя, получив тяжелую кон-тузию в голову [46, с. 367]. Эта батарея нанес-ла большой вред противнику, особенно – анг-лийской батарее на Зеленой горе, сбив со станков и подбив 4 английских орудия и на-неся потери частям англиского генерала Код-рингтона, располагавшимися на Зеленой го-ре, укрывавшимися в Сарадинакиной и Лабо-раторной балках [30, лл. 64, 66, 68; 67, с. 2]. Батарея среди защитников Севастополя была прозвана «непотребной» (укр. яз. «непотрібною»), т. к. ей, находившейся вне возвышенности, следовало стрелять очень аккуратно по крутой дуге через позиции сво-их обороняющихся войск, находившихся вы-ше ее по изолинии высот, вступая в артилле-рийскую дуэль с английской батареей на Зе-леной горе, другими батареями, нанося урон 



125 №  2  (44) ,  листопад  2017 

пехоте противника, скапливавшейся в балках сложной конфигурации. История перекидной стрельбы – такая же давняя, как и история самого флота. Наиболее опытные командиры с успехом практиковали ее еще в XVIII веке (адмирал Ф. Ф. Ушаков во время средиземно-морской экспедиции 1798–1799 гг.). Иногда она приносила свои плоды даже при одно-кратном применении. При осаде Порт-Артура флот японского вице-адмирала Того начал обстрел внутренней гавани со стороны Ляо-тешана, там, где у обороняющихся не было артиллерийских батарей. Если 1-й обстрел 26.02.1904 г. (154 снаряда) привел к незначи-тельным разрушениям и гибели 8 человек, то 2-й обстрел 9.03.1904 г. (100 снарядов) окон-чился безрезультатно – ответным перекид-ным огнем с дистанции 15 км. (29 снарядов) японские линейные корабли (л. к.) были вы-нуждены прекратить огонь, а л. к. «Фуджи» получил попадание. Организованный вице-адмиралом С.О. Макаровым ответный огонь с одного раза отучил японцев от перекидной стрельбы их флота по гавани крепости; в по-следующие 10 месяцев осады Того к подоб-ной практике стрельбы уже не прибегал  [50, с. 258–259].  Дата смерти отца В. А. Иванченко,  А. Н. Иванченко, точно установлена: по этому поводу Николаевская городская полиция на-правила рапорт Николаевскому военному губернатору (НВГ) о датировке смерти  А. Н. Иванченко в ответ на его обращение. Херсонского губернского правления (ХГП) о датировке его смерти. Запрос и обращение проходили через канцелярию НВГ. IV отделе-ние Капитула Орденов Министерства Двора Е. И. В. своим запросом от 15.06.1862 г. за  № 1466 обратилось к ХГП с запросом о про-живании в г. Николаеве полковника по Адми-ралтейству в отставке, кавалере орд. Св. Ге-оргия 4 ст. А. Н. Иванченко (ВП по МВ от 26.11.1826 г.), который «поступив в ком-
плект для получения пансиона по 150 руб. се-
ребром в год», но пакет с денежной суммой был получен обратно Капитулом орденом через С-Петербургский почтампт [17, л. 2]. ХГП обратилось с соответствующей просьбой к НВГ 4.08.1862 г. прося «доставить сведе-
ния, когда именно умер полковник А. Н. Иван-

ченко, не осталось ли после него вдовы и где 
она имеет жительство». В свою очередь, НВГ предписал Николаевской городской поли-ции (НГП) своим циркуляром от 6.10.1862 г. за № 3159 доставить надлежащие сведения [17, л. 4]. Рапорт от начальника НГП, подполков-ника В. М. Карабчевского, НВГ был составлен только 19.05.1863 г. Из него следовало, что как дознано от родного его сына, лейтенанта Владимира Иванченко, «уволенный от слубы 
полковник А.Н. Иванченко умер 21.11.1857 г., а 
его жена Анна умерла 24.01.1831 г.» [17, лл. 2, 4]. Получив ответ от НГП, канцелярия НВГ предоставила свой ответ в Капитул орденов 29.05.1863 г. [17, л. 5].  В биографии Иванченко Антона Никити-
ча (1778/1779 – 21.11.1857, Н., † 22/23.11.1857, Н.) [17, л. 4; 34] следует отметить следующие события: 6.06.1791 г. – поступил в Черномор-ский морской корпус кадетом. 1.05.1794 г. – произведен гардемарином; 1794–1798 гг. – ежегодно находился в плавании в Черном море; 1.01.1796 г. – произведен в мичмана; 1798–1800 гг – на корабле «Архистратиг Ми-
хаил» находился на Архипелагской экспеди-ции в Средиземном море; 1801 г. – был в пла-ваниях в Азовском и Черном морях; 1802 г. – командуя канонерной лодкой № 3 ходил ме-жду Таганрогом, Севастополем и Николае-вом; 1803–1807 гг. – командовал Таганрог-скою брандахтою; 10.03.1804 г. – произведен в лейтенанты [43, с. 586]; 1807–1813 гг. – ежегодно находился в плавании с флотом в Черном море; 10.03.1810 г. – произведен в капитан-лейтенанты; 1814 г. – из Севасто-польского порта командирован в Брянск за пенькою; 1815–1822 гг. – находился при Херсон-ском и Севастопольском портах; 9.08.1823 г. – произведен в капитаны 2-го ранга; 25.02.1826 г. – определен в долность началь-ника Черноморской интендантской экспеди-ции; 1834 г. – командовал Черноморским лас-товым экипажем (ЛЭ) [43, с. 587]. После – чис-лился по Адмиралтейству, год выхода в от-ставку не установлен, но в «Исповедной ведо-
мости Адмиралтейского собора» за 1829 г.  числится капитаном 2-го ранга, причислин-ным к 10-му ластовому экипажу, 50 лет, с же-ной Анной, 31 года, детьми Марией, 9 лет и Владимиром, 4 лет [5, лл. 5об-6]. В 

ЮРИЙ ДЕМЬЯНЕНКО, ИГОРЬ ГАВРИЛОВ Прихожане Свято-Николаевской (греческой) церкви города Николаева – участники войны 1853–1856 гг. 
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«Исповедной ведомости Адмиралтейского со-
бора» за 1832 г. числится подполковником, ко-мандиром 10-го ЛЭ, 54 лет, с детьми Марией (12 лет), Владимиром (6 лет), Николаем (3 го-да) и Александром (2,5 года) [13, лл. 14об-15]. Названная мать – Иванченко Елисавета 
Антоновна (ок. 1803 – 3.09.1900, Н., † 5.09.1900, Н.), дворянка (ск. «от старческой 
дряхлости») [25, д. 1195, лл. 123об-124; 34]. О годовщине смерти сообщали: сын отставной контр-адмирал Владимир Антонович Иван-ченко и его законная супруга Поликсения Николаевна [65, с. 1]. В некрологе, опублико-ванном «Южанином», она названа матерью В. А. Иванченко, хотя на самом деле прихо-дится ему мачехой. После смерти матери  В. А. Иванченко, Иванченко Анны в 1831 г., Елисавета Антоновна взяла на себя воспита-ние малолетних детей Антона и Анны Иван-ченко – Марии, Владимира, Николая, Алек-сандра. Подобные случаи в истории семейств флотских не столь уж редки. К примеру: внучка адмирала Григория Ивановича Бута-кова (1820–1882), дочь контр-адмирала Пет-ра Воиновича Римского-Корсакова (1861–1927) и Марии Григорьевны Бутаковой (1866–1942), Милица Петровна Римская-Корсакова (1900–6.02.1986, Ленинград, † 8.02.1986, Южное клдб., Ленинград), после смерти матери и двух братьев в блокадном Ленинграде (Олег Петрович Римский-Корса-ков, преподаватель филфака ЛГУ, (1902–1.02.1942, похоронен 2/4.02.1942, братская могила, Пискаревское клдб. (?); Андрей Пет-рович Римский-Корсаков, доцент биофака ЛГУ, (1897–7.02.1942, Ленинград, похоронен 9/10.02.1942, Смоленское православное клдб., Ленинград) усыновила свою племян-ницу Марию, дочь А. П. Римского-Корсакова [72]. Жена В. А. Иванченко – Иванченко По-
ликсения Николаевна (ок. 1833 – 1.02.1902, г. Н., † 3.02.1902, Н.) [34; 69, с. 1]. Являлась прихожанкой Св. Николаевской церкви в 1884–1886 гг. (по исповедных книгах) [25,  д. 1189, л. 155об; 34]. После смерти мужа про-живала на квартире, в доме Цуканова (ул. Ро-ждественская, 17), откуда и состоялся вынос тела на похоронах. О ее смерти сообщали сын и невестка с внуками [69, с. 1]. Была отпета духовенством Рождество-Богородичного со-

бора, скончавшись 2.02.1902 г., в возрасте  67 лет [25, д. 1253, лл. 15об-16]. В еще одном приходе, Черноморской штурманской Св. По-кровской церкви, найдена информация о ее вступлении в брак: «Венчались 1.11.1859 г. в 
Гимназической церкви (т. к. с 1862 г. в здании 
штурманской роты располагалась Николаев-
ская мужская гимназия, а МК за предыдущие 
годы были переписаны – Д.Ю.Н., Г.И.В.), лейте-
нант 30-го флотского экипажа Владимир Ан-
тонович Иванченко, 34 лет и умершего коллеж-
ского советника Николая Ивановича Вардалаха 
дочь Поликсения,27 лет. Поручитель по жени-
ху – корпуса штурманов прапорщик Александр 
Антонович Иванченко» [20, лл. 112об-113]. В «Исповедной ведомости Адмиралтейского 
собора» за 1862 г. числится  В.А. Иванченко числится лейтенантом 1-го сводного Черно-морского экипажа, 34-х лет, жена его (назва-на в д-те Надеждой) [10, л. 195]. В «Исповед-
ной ведомости Адмиралтейского собора» за 1868 г. он числится капитан-лейтенантом Черноморского экипажа, 43-х лет, жена его Полина, 30-ти лет, дети Митрофан, 7-ми, Иван, 6-ти, Мария, 5-ти и Анна, 3-х лет.  [12, лл. 105]. Установлено время и место рождения и смерти сыновей и дочерей В.А. Иванченко:  1) Иванченко Владимир Владимирович (ок. 1862, Н. – 10.01.1879, Н., † 12.01.1879, Н.), сын капитана 1-го р. В.А. Иванченко (ск. «от 
порока сердца») [25, д. 1187, лл. 30об-31; 34]; 2) Иванченко Димитрий Владимирович (18.10.1866, Н. – 11.04.1909, Н., † 12.04.1909, Н.), титулярный советник, чиновник Никола-евского порта, сын капитана 1-го ранга  В. А. Иванченко (ск. «от бугорчатки легких»); о его безвременной смерти сообщали сослу-живцы, был отпет в госпитальной церкви при Николаевской городской больнице [23, лл. 21об-22; 25, д. 1622, лл. 35об-36; 34; 57, с. 1];  3) Иванченко Георгий Владимирович, «10.04.1869 г. родился, а 17.04.1869 г. крещен 
Георгий. Родители: Черноморского экипажа 
капитан-лейтенант Владимир Антонович 
Иванченко и законная жена его Поликсения Ни-
колаевна, оба православной веры. Воспреемни-
ки: капитан 2-го ранга Владимир Петрович 
Шмидт и вдова статского советника Будако-
ва Надежда Ивановна. Крестил священник  
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Св. Николаевской церкви Николай Лисневский 
с диаконом Василием Болгаровым» [23, лл. 126об-127; 34]; 4) Иванченко Мария 
Владимировна (13.01.1863, Н. – 22.09.1880, Н., † 24.09.1880, Н.), девица, дочь контр-адмирала В.А. Иванченко (ск. «от брюшного 
тифа») [21, лл. 92об-93; 25, д. 1187, лл. 70об-71; 34]; 5) Иванченко Анна Владимировна (26.01.1865, Н. – 23.03.1885, Н., † 25.03.1885, Н.), девица, дочь отставного контр-адмирала В. А. Иванченко (ск. «от бугорчатой чахотки 
легких») [22, лл. 74об-75; 25, д. 1189, лл. 79об-80; 34]; 6) Иванченко Ольга Владимировна (7.07.1871, Н. – 29.11.1871, Н., † 2.12.1871), дочь капитан-лейтенанта В. А. Иванченко («от воспаления легких») [24, лл. 68об-69, 97об-98; 34]; 7) Иванченко Елизавета Вла-
димировна (7.01.1875, Н. – 3.09.1900, Н.,  † 5.09.1900, Н.), дочь отставного контр-адмирала В. А. Иванченко (ск. «от бугорчат-
ки легких») [25, д. 1185, лл. 89об-90; 25,  д. 1195, лл. 123об-124; 34], проживала с роди-телями по адресу: Бульварная, 2; о смерти сообщали родители и дядя Дмитрий Влади-мирович Иванченко [34; 60, с. 1], являлась прихожанкой Св. Николаевской церкви в 1884–1886 гг. (по исповедных книгах) [25,  д. 1189, л. 155об; 40].  Младший брат В. А. Иванченко – Иванчен-
ко Николай Антонович (ок. 1829/1830 – ?) также служил офицером Р. И. Ф., его жизнь так-же была связана с Николаевом. 2.11.1848 г. – поступил на флот юнкером. 1849 г., 1850 г. – на корабле «Султан Махмуд» [47, с. 221] и фре-гате «Кулевчи» ходил между Севастополем и Николаевом. 1851 г. – на фрегате «Флора» ходил в Черном море. 6.12.1852 г. – произве-ден в мичмана, с назначением на БФ. 1853 г. – на корабле «Сысой Великий» ходил по Фин-скому заливу. 1854 г. и 1855 г. – на том же ко-рабле был в кампании на Кронштадском рей-де. 1857 г. – командирован курьером в Нико-лаев. 9.03.1858 г. – уволен от службы на ком-мерческих судах с зачислением по флоту. 1.01.1862 г. – произведен в лейтенанты. 16.04.1862 г. – зачислен по резервному флоту. 10.12.1862 г. – произведен в капитан-лейтенанты с увольнением от службы [47,  с. 221]. Другой брат В. А. Иванченко – Иван-
ченко Дмитрий Антонович (? – после 1900) был гражданским чиновником. 

В данной статье рассмотрели участие прихожан Св. Николаевской церкви в войне 1853–1856 гг., биографии трех офицеров Рус-ского Императорского Флота восстановлены подробно, уточнены причины их смерти и места захоронений; особое внимание обра-щено на исследование их родственных свя-зей, что значительно дополнило более ран-ние краеведческие работы. 
Примечание. Авторы приносят искрен-нюю признательность Очаковскому краеве-ду, бывшему старшему научному сотруднику Очаковского художественного музея им. Ру-фина Судковского – Светлане Ивановне Кор-жовой, за помощь в определении даты смер-ти и захоронения Г. Д. Судковского. 
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Y U R I I  D E M ' Y A N E N K O ,  IH O R  G A VR ILO V  M y k o l ai v   

PARISHIONERS OF SAINT NICHOLAS (GREEK) CHURCH OF THE CITY OF  
NIKOLAYEV – THE PARTICIPANTS OF THE EASTERN WAR IN 1853–1856 A.D.  

Catalogue of persons of St. Nicholas city church parishioners is created at first. List of 29 surnames of 
war-pearticipants in 1853–1856 A. D. is made with mentioning of time, reason of death, funeral place. Biog-
raphies of three parishioners, who died in 1901 A. D., are researched in details at first. Analysis of their ties 
of relationship, rate of participation in the clergy of this parish is performed on the basis of documents from 
State Archives of Nikolayev & Odessa regions, other publications. Dates of birth, wedding, wound, other epi-
sodes of military service, dates of retirement are mentioned. 

Key words:  naval officer of Russian Imperial Fleet, family, biography, military service, militaryman, 
register of births, marriages and deaths, parishioner, award, death.  
ЮРІЙ  ДЕМ ’ЯНЕНКО ,  ІГОР  ГАВРИЛОВ  м .  М ик о л а ї в   

ПАРАФІЯНИ СВ. МИКОЛАЇВСЬКОЇ (ГРЕЦЬКОЇ) ЦЕРКВИ МІСТА  
МИКОЛАЄВА – УЧАСНИКИ ВІЙНИ 1853–1856 рр.  

Вперше створено каталог персоналій парафіян Св. Миколаївської міської церкви, встановлені 
прізвища 29 учасників війни 1853–1856 рр., вказано час, причину смерті, місце поховання. Вперше 
біографії 3 парафіян, які померли у 1901 р., досліджено детально, із визначенням їх родинних зв'яз-
ків, участі у парафіяльній діяльності на основі документів державних архівів Миколаївської і Оде-
ської областей, інших публікацій. Повідомлені дані про народження, одруження, поранення, інші 
обставини військової служби, відставку.  

Ключеві  слова :  офіцер Р. І. Ф., родина, біографія, військова служба, військовий, метрична кни-
га, парафія, нагорода, орден, смерть. Стаття надійшла до редколегії 21.10.2017  
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УДК 614.2(331.105.445) «18/19» 
ВАЛЕРІЙ ЄРМІЛОВ м. Миколаїв vsyermilov@gmail.com 
 

ПРОФСПІЛКОВИЙ РУХ МЕДИКІВ МИКОЛАЇВЩИНИ:  
ВИТОКИ ТА ПОЧАТОК 

 
У статті розглядаються передісторія і виникнення організованого профспілкового руху серед 

усіх категорій медичних працівників Миколаївщини 100 років тому. Цей процес у контексті світо-
вого профспілкового руху почався з корпоративного об’єднання лікарів у наукові товариства, у 
яких розглядалися і соціально-побутові питання. Поступово у корпоративні товариства почали 
об’єднуватись і середні медичні працівники. Перші спроби колективної боротьби за свої професійні 
права у Миколаєві здійснили у 1905–1907 рр. робітники підприємств, а серед медиків – службовці 
аптек. Справжні профспілкові організації лікарів, різних категорій середніх медичних працівників) 
були створені у 1917 р. Їхнє самостійне становлення прийшлося на тяжкі 1917–1920 рр., що й при-
вело до об’єднання в одну профспілкову організацію – губернське відділення спілки «Всемеди-
косантруд». 

Ключові  слова: медичні працівники, лікарі, корпоративні об’єднання, професійні спілки, меди-
ки Миколаївщини. Наймані працівники Західної Європи ще у XVII ст. стали об’єднуватися в організації за професійною ознакою для боротьби за пок-ращення умов праці та вирішення своїх соціа-льно-економічних проблем. Класичної побу-дови та діяльності профспілки набули в Анг-лії у кінці XVIII ст. Якщо спочатку тред-юніони (тред – професія, ремесло; юніон – об’єднання) формувалися за вузькопрофесій-ною ознакою, то з 1889 р. перейшли до орга-нізації за галузевим принципом, що значно підвищило їх дієвість. У Російській імперії, зокрема у тій частині України, що входила до складу цієї імперії, організований профспілковий рух почався у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. серед найбільш експлуатованої частини працюючих – робіт-ників промисловості та транспорту. Дещо пізніше до об’єднань на платформі захисту своїх специфічно-професійних і соціально-економічних проблем прийшли працівники інтелігентної праці та вільних професій.  Першим серед медиків виражене корпо-ративне об’єднання почалося у середовищі їх найбільше розвинутої частини – лікарів. Про-явилося воно досить давно і спочатку здійс-нювалося на науково-практичній основі. Так, ще у 1784 р. видатний лікар, основоположник вітчизняної епідеміології Д. С. Самойлович утворив перше в Росії та Україні наукове  

медичне товариство – «Собрание медицинс-кое в Херсоне» і тільки у 1804 р. при Москов-ському університеті виникло Товариство змагання лікарських і фізичних наук. У 1833 р. почало діяльність Товариство російських лі-карів у Санкт-Петербурзі, у 1849 р. – таке то-вариство в Одесі. У 1881 р. у Санкт-Петербурзі утворилося Хірургічне товарист-во, у 1883 р. реорганізоване у Московсько-Петербурзьке медичне товариство, а у 1886 р. перетворене у всеросійське Товариство ро-сійських лікарів у пам’ять М. І. Пирогова, яке потім часто називалося просто Пироговським товариством. У статуті цього товариства було записано, що головною метою його діяльнос-ті є науково-практична розробка лікарських, санітарних і побутових питань. На кінець ХІХ ст. у країні діяли вже більше 60 різних медичних товариств. Розглядаючи в них науково-практичні питання, буденна дій-сність змушувала лікарів все частіше непокої-тися своїми професійними та життєвими про-блемами. Адже умови життя і праці медичних працівників, які надавали широку лікувально-профілактичну допомогу населенню, завжди були особливими та відрізнялися гіршим чи-ном порівняно із багатьма іншими професій-ними групами співгромадян. На початку ХХ ст. лікарі В. І. Гребенщиков і С. І. Новосель-ський, вивчивши доступні статистичні дані, 
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вирахували, що рівень смертності серед ліка-рів Російської імперії на 30% вищий за рівень смертності всього одновікового чоловічого населення [14, 238]. А якщо зважити на те, що загальна смертність у Росії завжди була ви-щою, ніж у всіх європейських країнах, стає зрозуміло, наскільки гострими тут здавна були соціальні питання життя і професійної діяльності медиків. «Врач для блага общества жертвует даже жизнью, имеет дело постоян-но с опасностями более серьезными, чем вра-жеские пули. Для того, чтобы врач мог спо-койно умирать, не думая о необеспеченности семьи, он должен быть обеспечен товарища-ми, государством и обществом, которое чаще всего так бесцеремонно распоряжается тру-дом и временем врача», – писав лікар Н. Баранов у 1906 році [2]. Соціальна незахи-щеність лікаря та його сім’ї постійно турбува-ла медичну громадськість. «Врач не может даже умереть спокойно: безотрадные думы о судьбе семейства, что осталось без всяких средств, тревожат его последние минуты» – з гіркотою відзначав також відомий таврійсь-кий громадський лікар О. В. Амстердамський [14, 237]. Доля фельдшерів, акушерок, аптеч-них працівників була ще гіршою. Тому медичні працівники здавна шукали засоби свого соціального захисту. Часто, до-помагаючи один одному, медики, сповідуючи принципи громадського служіння народу і особливо не сподіваючись на адекватне від-ношення до них суспільства та держави, дав-но дійшли висновку про необхідність органі-зованої взаємної колективної допомоги. Так у 60-ті роки ХІХ ст. серед лікарів сформува-лась ідея утворення у Санкт-Петербурзі ме-дичної допомогової каси з філіями на пери-ферії. Відповідно до проекту метою «Товариства для допомоги нужденним ліка-рям та їхнім сімействам» було надання мате-ріальної допомоги збіднілим, осиротілим сі-м’ям лікарів і самим медикам, які через тяжкі хвороби чи за інших обставин позбавлені мо-жливості забезпечити себе медичною прак-тикою.  У 1867 р. фармацевти-службовці створи-ли Московську допомогову касу, а перше по-дібне об’єднання фельдшерів було створене в Одесі у 1882 р. під назвою «Самопомощь». 

Виходячи з того, що у 2017 р. виповню-ється 100 років профспілковому руху медиків Миколаївщини, метою нашого дослідження стало вивчення і висвітлення передісторії та початку діяльності корпоративних професій-них організацій лікарів та інших категорій середніх медичних працівників нашого регіо-ну у контексті актуального і в наш час загаль-ного профспілкового руху. Уже в початковий період зародження віт-чизняної системи загального соціального за-хисту передова частина медичної громадсь-кості вбачала вирішення соціальних проблем медичних працівників не шляхом залежних від різних обставин пожертвувань, а заснова-ним на постійних засадах медичним страху-ванням. Так, на одному із засідань Товарист-ва морських лікарів у Миколаєві міжнавіга-ційного періоду 1864–1865 років, при розгля-ді отриманого з Петербургу проекту статуту Товариства допомоги лікарів, була висловле-на така думка: «Товарищество для помощи нуждающимся врачам и их семействам долж-но быть учреждено на других основаниях, то есть чтобы оно было не благотворительным, как желает осуществить проект устава, но образованное на взаимной помощи, в кото-рой каждый врач был бы заинтересован, мог, так сказать, застраховать себя и свое семей-ство на случай неблагополучных обстоя-тельств. Для этого взнос денег каждым из членов должен быть не добровольный, а не-пременно обязательный» [19, 82–83]. З 1868 р. по 1881 р. у Миколаєві вже діяла філія Санкт-Петербурзької Головної допоро-гової медичної каси. У 90-ті роки ХІХ ст. у  місті також функціонувало відділення Санкт-Петербурзького лікарського товариства взаємної допомоги.  Лікарі, які перебували на службі в органах місцевого самоврядування, домагалися забез-печення їх на випадок хвороби, старості та смерті від своїх роботодавців – земських і місь-ких управ. Під тиском авторитету медиків де-які земства встановлювали пенсії сім’ям ліка-рів, які загинули від інфекційних хвороб; інші земства клопотали перед міністерством про розповсюдження права на пенсії лікарям із казни. Управи у містах, запрошуючи лікарів на службу в період епідемії, намагалися дати їм 
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хоч якусь гарантію забезпечення – одні стра-хували життя лікарів у місцевих страхових закладах, інші призначали довільно визначе-ні суми родині на випадок смерті лікаря. У 1902 р. Херсонські губернські земські збори встановили правила забезпечення ме-дичного персоналу та їхніх сімей на випадок смерті чи втрати працездатності при бороть-бі з епідеміями, а у 1912 р. губернські збори прийняли нові правила забезпечення медич-ного і ветеринарного персоналу на випадок смерті та втрати працездатності від заражен-ня при боротьбі з епідеміями та епізоотіями, що співвідносились у більшості своїх поло-жень із введеним у Херсонському земстві но-вим пенсійним статутом.  Усі ці наведені спроби запровадження різних видів забезпечення медиків мали ви-падковий характер, не були обов’язковими, поширеними та найменше задовольняли ба-жану мету. А висока захворюваність і невели-ка тривалість життя більшості лікарів не тільки в період епідемій, але і в звичайний час вимагали прийняття ефективніших захо-дів їх захисту. Тому лікарі для вирішення своїх профе-сійно-соціальних проблем все частіше схиля-лися до думки про необхідність об’єднання у дієву корпоративну організацію. Адже, «разрозненные идут врачи в жизнь, разроз-ненные ведут тяжелую борьбу за хлеб насущ-ный, разрозненные выбрасываются вон за борт, когда перестают быть полезными, раз-розненные – после многих лет труда – конча-ют в нищете свой век и на произвол судьбы бросают семьи, и при жизни своих кормиль-цев привыкшие к тому, что называется жал-ким сведением концов с концами» [12, 154]. Але корпоративному об’єднанню лікарів на соціальних засадах заважало багато при-чин. Серед них були і специфічні, притаманні тільки лікарському середовищу. Наприклад, лікарі, які існували за рахунок матеріальної винагороди за свою професійну допомогу від суспільства, переймалися можливим громад-ським осудом своїх захисних дій. Відомий громадський лікар Г. П. Дембо на Х-му (1907 р.) Пироговському з’їзді про це говорив так: «Как только заходит речь об интересах мате-риальных, о социальном обеспечении, о стра-

ховании от нужды, болезни, старости и смер-ти, как только появляется мысль о защите самых насущных, самих жизненных прав ме-дицинского работника, тотчас же выплывала боязнь, как бы общество не осудило за это, как бы не бросили упрека, что врачи сплоти-лись во имя узких личных интересов, заня-лись торгашеством, недостойным имени вра-ча и его знамени» і додавав: «пока врачи не сплотятся для защиты прав своей профессии, своих личных  прав  и интересов, пока они будут стесняться говорить о материальных условиях своего труда, до тех пор будут суще-ствовать крупные уродливости в обществен-но-врачебной деятельности» [13, 674]. Отже,  прагнення шукати шляхи вирішен-ня своїх нагальних проблем все настійливіше спонукали лікарів (та й інші категорії меди-ків) до корпоративного об’єднання.  Виходом із ситуації, що склалася, найбільше свідомі лікарі, як, наприклад Н. А. Вигдорчик, вважа-ли «…только одно – более тесное и сплочен-ное корпоративное устройство. Только вы-ступая как одно целое, только борясь сово-купными усилиями, может врачебное сосло-вие чего-нибудь добиться» [3, 887]. Поштовхом до утворення перших справж-ніх профспілкових організацій медиків стали революційні події 1904–1905 рр. За ініціативою Пироговського товариства у кінці березня  1905 р. у Москві була створена Всеросійська спілка медичних працівників, а згодом і її філії у великих містах. Але проіснувала ця організа-ція через надмірне захоплення загальнополіти-чними питаннями не довго. У 1905 р. також діяла Спілка товариств помічників лікарів. Найбільшу активність у цей час проявила Всеросійська професійна спілка фармацевтів. Необхідність войовничої поведінки спілки аптечних працівників викликалась їх надто тяжкою працею: робочий день 12–14 годин, без вихідних у святкові дні, до 15 нічних чер-гувань протягом місяця, мізерний заробіток тощо. Це змушувало їх, на відміну від інших медичних працівників, використовувати крайні методи боротьби – організовано страйкувати і, навіть, брати участь у револю-ційних бойових акціях.  Події 1904–1905 рр. активізували різні прошарки суспільства і у Миколаєві. На  
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черговому засіданні Товариства лікарів 26 січня 1905 р. городовий лікар В. Є. Дуброва сказав: «Были условия, давившие нас. Теперь, может быть, наступят новые условия. Нас должны интересовать вопросы врачебного быта» [26]. Згодом, під впливом утворення у Миколаєві відділення Всеросійської спілки інженерів і техніків, на зборах Товариства лі-карів один із його членів  підняв питання орга-нізації спілки лікарів: «Вопрос этот меня очень интересует. Я хотел бы присоединиться к та-кому союзу. Но если мы вопрос этот отверга-ем, то я постараюсь присоединиться к какому-либо из обществ, образовавшихся в других городах». Але за малою кількістю учасників засідання розгляд цього питання відклали [4].  Товариство лікарів Миколаєва відгукну-лося на заклик центрального (у Москві) комі-тету Всеросійської спілки медичного персо-налу і у жовтні  1905 р. висловило свій про-тест у зв’язку із наругою влади та чорносен-ців над Балашовськими медичними праців-никами Саратовської губернії. Але своєї про-фесійної спілки миколаївські лікарі так і не утворили. Більше дієвими виявилися аптечні пра-цівники міста. На початку лютого 1905 р. во-ни звернулися до своїх роботодавців – влас-ників аптек із клопотанням про переведення їх із одно– на двозмінну роботу. Через те, що перевтомлені фармацевти, виготовляючи лі-ки, інколи припускалися помилок, що загро-жувало життю хворих, вимоги аптечних пра-цівників підтримала громадськість міста. До того ж, старший лікар градоначальства Л. Г. Ратнер провів із власниками аптек бесіду на предмет покращення умов праці та побуту їх найманих працівників. Це привело до того, що невдовзі власники для своїх працівників ввели 2 робочі зміни, або вихідні дні через 2–3 дні, у деяких аптеках зменшили кількість ніч-них чергувань помічників провізора і відміни-ли чергування аптекарських учнів [16]. У листопаді 1905 р. учні однієї з аптек міста добилися від роботодавця покращення умов їх праці та життя. Місцева газета з цього приводу писала: «вместо того, чтобы доби-ваться улучшений по каждой аптеке в от-дельности, местным фармацевтам, по приме-ру других городов, необходимо организо-

ваться в профессиональный союз – тогда им легче будет создать для всех аптек одинако-вые условия трудового вознаграждения и жизни, которые удовлетворяли бы матери-альные и духовные потребности всего служа-щего персонала аптек» [17].  У наступному місяці газета повідомляла про спілку фармацевтів міста у стадії органі-зації. Вперше зібравшись на загальні збори, вони вияснили: «классовое положение служа-щих фармацевтов: полная необеспеченность, преждевременная инвалидность, низкая за-работная плата – словом, все «прелести» про-летарского существования, таков удел наем-ных аптечных тружеников». Вже на етапі об’єднання у професійну спілку вони одразу визначили для кожної аптеки вимоги та пре-д’явили їх власникам. Ці вимоги «клонились, главным образом, к увеличению заработка, уничтожению бесплатного труда учеников и учениц, сокращению рабочего времени, со-хранению службы в течение шести месяцев за всеми, подписавшими требования и проч.». Спільні дії одразу принесли успіх: «все, друж-но предъявленные требования, приняты и исполнены. Только в одной аптеке владелец упорствовал и штат почти двое суток «отдыхал». Затем здравый рассудок взял верх и … «невозможное» стало возможным: аптекарь, пригласив штат, выразил готов-ность удовлетворить все требования» [22]. Були намагання об’єднатися і серед пра-цівників Херсонської губернії. У квітні 1905 р. відбулися збори службовців губернського земства (вчителів, лікарів тощо), на яких «единогласно признано желательным обра-зование ассоциации земских и городских слу-жащих в целях взаимопомощи и упрочения их правового и материального положения» та обрано організаційний комітет із п’яти членів, двоє з яких – відомі земські лікарі Є. Г. Яковенко і Б. Ф. Бонч-Осмоловський. Ко-мітету доручили встановити зв’язок із служ-бовцями повітів і міст губернії «для выясне-ния задач и программы деятельности проек-тируемого союза» [23].  26 липня був прийнятий статут спілки земських службовців Херсонського повіту (до її складу входили лікарі східної частини  території сучасної Миколаївської області). 
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На початку червня 1905 р. у Херсоні впер-ше відбулася губернська нарада фельдшерів і фельдшериць, на якій молодший медичний персонал висловив претензії та побажання професійного і соціально-побутового змісту. Земська влада і лікарняна рада більшість із них задовольнила.  Подібні події з вимогами молодшого ме-дичного персоналу та їх задоволення у мож-ливих обсягах відбулися і в Єлисаветградсь-кому повіті (входила північно-східна частина сучасної Миколаївської області). На початку 1906 р. у Миколаїв царською владою був призначений тимчасовий війсь-ковий генерал-губернатор. Почалися репре-сії. Арештували групу прогресивно налашто-ваних міських інтелігентів, серед них трьох активних членів Товариства лікарів Микола-єва – Л. В. Смірнова (головний лікар міської лікарні), М. Г. Кенігсберга, М. І. Романовича. Діяльність перших профспілок припинилась, їх здобутки нівелювались. Умови праці знову погіршилися. Це викликало протести найма-них працівників. Так, 1 травня застрайкували фармацевти всіх міських аптек, «предоставив таким образом, управляться в аптеках самим хозяевам. Последние, разумеется, не успева-ли справляться с заказами и некоторым по-купателям приходилось отказывать в отпус-ке лекарств» [10]. 4 березня 1906 р. царська влада видала «Временные правила об обществах и союзах», що значно обмежили права професійних спі-лок і загальмували їх розвиток. Наприклад, у Миколаєві, відповідно цим правилам здійс-нювалися спроби організувати профспілки певних категорій найманих працівників (робітників з обробки металу, типо-літографських, булочно-кондитерського ви-робництва). Але Миколаївський градоначаль-ник у 1907 р., «…имея в виду, что местный Временный Военный генерал-губернатор находит учреждение профессиональных об-ществ в г. Николаеве в настоящее время не-допустимым, не признал возможным» задо-вольнити такі клопотання ініціаторів і профспілковий рух у місті був надовго затри-маний [8, арк. 41]. Тільки після Лютневої 1917 р. революції, яка одразу привела до демократизації гро-

мадсько-політичного життя країни, повсюди став бурхливо розвиватися профспілковий рух серед усіх категорій працюючих. Не оми-нув цей процес і Миколаїв як великий проми-словий центр, де і медицина набула певного розвитку. У різноманітних медичних закла-дах (казенних, громадських, приватних) міста працювало досить багато медиків різного фаху (лікарі, фельдшери, акушерки, зубні лі-карі, провізори, обслуговуючий персонал – сестри милосердя, доглядальниці, санітари та ін.). Із них найбільш активні професійні групи мали свої корпоративні об’єднання – Товариство морських лікарів (з 1859 р.), То-вариство лікарів міста Миколаєва (з 1887 р.), одонтологічне товариство (1910 р.), Товарис-тво фельдшерів, фельдшериць і акушерок (із 15 січня 1917 р.). Усі ці товариства в умовах життя за цар-ського режиму вимушені були займатися не лише власне професійними, а й громадськи-ми та соціальними питаннями. У своєму сере-довищі вони неодноразово, але малорезуль-тативно, намагалися організовувати фінансо-ву взаємодопомогу, страхування життя і здо-ров’я, поліпшувати умови праці та побуту членів товариств.  У короткий період після революції у губе-рніях відбулася зміна влади. У Миколаєві це було так. 5 березня у місті по телеграфу отри-мали розпорядження міністра землеробства Тимчасового уряду А. І. Шингарьова про замі-ну діючого представника центральної царсь-кої влади – градоначальника. Новим Микола-ївським градоначальником був призначений місцевий прогресивний громадський діяч міський голова М. П. Леонтович. Змінивши віце-адмірала А. Г. Покровського, новий гра-доначальник і одночасно міський голова М. П. Леонтович уже 6 березня, заступаючи на нову посаду, у «Відозві» до городян пові-домив про утворення у місті нового тимчасо-вого органу влади – Громадського комітету (діяв до виборів нової «демократичної» місь-кої думи у серпні 1917 р.). Одночасно у місті, за прикладом Петрограда, також були утво-рені й інші громадські органи з претензіями на владу – Рада робітничих і Рада військових депутатів, які 24 квітня об’єдналися у єдину Раду робітничих і військових депутатів. Вона 
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стала виразником інтересів тих великих про-шарків бідного населення, які до цього не мали представництва в органі місцевого са-моврядування – Міській думі.  Таким чином, поряд із легітимною старою цензовою Міською думою (обрана у кінці 1916 р на період 1917–1920 рр.) діяли нові громадські самодіяльні органи, а влада факти-чно належала Громадському комітету. Також  6 березня М. П. Леонтович повідомив, що Гро-мадський комітет складається із «пред-ставителей Городского Общественного Управ-ления [тобто гласних думи – авт.], рабочих и других общественных организаций» [18]. У зв’язку з цим у місті почали відбуватися корпоративні збори різних категорій праців-ників та їх організацій для делегування своїх представників у Громадський комітет і Ради депутатів. У цьому процесі активну участь брали й медики. Так, уже 9 березня з метою делегування своїх представників (по 2 деле-гати у Комітет і 1 делегат у Раду) зібралося Товариство фельдшерів і акушерок, 10 берез-ня – морські, військові та цивільні лікарі,  11 березня – зубні лікарі. Цікаво, що медики-жінки (сестри милосердя, зубні лікарки, жін-ки-лікарі) спочатку делегували своїх пред-ставників у міську спілку жінок, а вже ця спі-лка направляла делегаток у нові органи.  Такі різноманітні корпоративні збори стали початковим приводом для об’єднання працівників вперше у Миколаєві за спорідне-ними професіями, що значно полегшило і сприяло створенню їх профспілкових органі-зацій.  Першими серед міських медиків профспі-лку утворили аптечні працівники. Вже 7-го березня 1917 р. вони на зборах вирішили утворити спілку фармацевтів, обрали прав-ління, якому доручили розробити статут спі-лки [30]. А 14 березня газета повідомила, що «состоялось собрание дрогистов – служащих местных аптекарских магазинов. Постанов-лено организовать союз дрогистов-служащих, практикантов при аптеках, рабо-тающих в фармацевтических лабораториях и фармацевтов-служащих». Одночасно вони обрали правління своєї спілки [28]. Таким чином, в аптечній галузі міста утворилося дві профспілки.  

У розділі оголошень газети за 21 березня знаходимо запрошення тимчасового коміте-ту спілки сестер милосердя на загальні збо-ри. Виходить, що їх спілка на той час уже була створена. Товариство фельдшерів, фельдшериць і акушерок своїм чином також перетворилося у професійну спілку помічників лікарів на чолі з головою попереднього товариства фе-льдшером міської лікарні Спиридоном Саво-вичем Хавриченко.  Професійна спілка лікарів міста була створена у травні 1917 р. (точної дати вста-новити не вдалося). Із статті «“Союз врачей” и инцидент с лечебницей д-ра Кинигсберга» у «Трудовой Газете» за 25 травня довідуємо-ся, що напередодні  на зборах лікарів обрали президію спілки, головою її – відомого у місті лікаря Савелія Ісидоровича Давидсона, його заступниками стали санітарний лікар Я. Г. Раппепорт і військово-морський лікар В. Г. Гос. Але становлення профспілки лікарів супроводжувалося певними проблемами. У листі лікаря К. І. Маргуліса, опублікованому 23 червня, у якому він висловлює незгоду із постановою загальних зборів спілки лікарів від 18 червня про розгляд конфлікту його із двома іншими лікарями судом честі, він ука-зав, що спілка лікарів знаходиться ще у про-цесі формування. І пояснює стан цього проце-су так: «Устав еще не выработан (на первом собрании союза президиумом был предло-жен архаический устав Петроградского о-ва взаимопомощи врачей, совершенно не соот-ветствующий современной профессиональ-ной организации интеллигентного труда, против чего я тогда возражал)». Також зая-вив, «что воздерживаюсь от вступления в со-юз врачей до тех пор, пока будет выработан устав и могу вступить лишь в том случае, ес-ли он станет на демократическую платформу организации врачебного труда» [21]. Голова президії спілки лікарів С. І. Давидсон за дорученням загальних збо-рів членів професійної організації на докори К. І. Маргуліса начебто спілка лікарів не сфор-мувалася, відповів, що це «не соответствует истине, т.к. нельзя считать не сформировав-шейся коллегию, которая имеет президиум и имела ряд организационных заседаний».  
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Закид про ще очікувану демократичну плат-форму спілки Давидсон визнав таким, що «является простой передержкой и вызывает полное недоумение в союзе, положившим в основу своей организации именно демокра-тические принципы» [20]. Професійна спілка лікарів із самого поча-тку не замкнулася у своїй вузько корпоратив-ній шкаралупі, а стала заявляти загальногро-мадську позицію з багатьох актуальних, на той час, питань. Так, на пропозицію міської Ради робітничих і військових депутатів деле-гувати лікарів для огляду мобілізованих для польових робіт городян, загальні збори спіл-ки 24 червня прийняли резолюцію: «Признавая остроту момента, союз врачей идет навстречу предложению Сов. Раб. и Во-ен. Деп., но считает своим врачебным долгом указать, что трудовая повинность лишь то-гда является целесообразной, когда люди назначаются на те работы, к которым они приспособлены. Вместе с тем, союз, делеги-руя своих членов для освидетельствования мобилизуемых, ставит непременным услови-ем, чтобы заключение врачей о пригодности свидетельствуемого к сельским работам бы-ло решающим. От предложенного вознаграж-дения за труд врачи отказываются» [23]. Спілка лікарів 13 жовтня 1917 р. зверну-лася у міську думу з клопотанням про надан-ня лікарям права платного проїзду на перед-ній площадці вагонів міського трамваю. Своє прохання вони мотивували тим, що роз’їзди візниками надто утруднені через їх недостат-ність і дороговизну, а тому лікарям дово-диться для поїздок на роботу і до хворих ко-ристуватися трамваєм, що ходить рідко та й черги для посадки змушують пропускати  3–4 вагони. Дума 9 грудня прийняла рішен-ня: «предоставить врачам право проезда на трамваях вне очереди, для чего врачей снаб-дить именными карточками» [7, арк. 193 зв.]. Медичні працівники різних категорій були одночасно членами й інших профспілок. Так, працівники міської лікарні (276 чол.) і санітар-ного відділу міської управи (67 чол.) входили до «Спілки службовців Миколаївського Місь-кого Громадського Управління та його підпри-ємств», зубні техніки – до «спілки годинника-рів, ювелірів, граверів і зуботехніків». 

Комітет службовців Миколаївської місь-кої лікарні у жовтні 1917 р. звернувся у спіл-ку службовців міського самоуправління з проханням поставити перед міською владою питання «об уравнении всех служителей больницы в жаловании со служителями Го-родской Управы, мотивируя свою просьбу все возрастающей дороговизной жизни». Це кло-потання підтримала лікарняна рада, звернув-ши увагу міської влади на те, що «труд боль-ничной прислуги чрезвычайно тяжел и опа-сен. Помимо необходимой работы по празд-никам и воскресеньям, что составляет на  60 дней в году больше, чем у остальных слу-жащих города, опасность заражения и тя-жесть ухода за тяжелыми больными весьма значительны» [6, арк. 105, 149]. Прохання обслуговуючого персоналу лікарні також під-тримали виконавчий комітет профспілки мі-ських службовців, міська управа, фінансова комісія думи, яка на своєму засіданні 4 листо-пада задовольнила клопотання працівників лікарні.  Аптечні профспілки міста («Спілка фар-мацевтів» і «Спілка дрогістів-службовців, практикантів і службовців аптек») одразу включились у трудову суперечку із власника-ми аптек. Спілка фармацевтів 22 березня  1917 р. подала Товариству аптекарів (об’єд-нувало власників аптек) доповідну записку, в якій наполягала на «установлении для слу-жащих аптек определенного минимума жало-ванья, согласно выработанных правлением союза ставок, а также о введении всюду двой-ной смены и некоторых улучшений труда». 29 березня спілка фармацевтів отримала від правління Товариства аптекарів повідомлен-ня про задоволення їх економічних вимог. Але, насправді, виявилося, що виконувати вимоги спілки згодні не всі власники аптек. Тому спілка звернулася за сприянням до ви-конавчого комітету Ради робітничих депута-тів, «не желая прибегнуть к обычному спосо-бу профессиональной борьбы – забастовке, дабы не оставить население без лекарствен-ной помощи» [1]. Але деякі аптековласники проігнорували і Раду депутатів і тоді спілка пред’явила їм ультиматум, погрожуючи страйком. 17 квітня у газеті з’явилося повідо-млення вже від правління «Союза дрогистов-
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служащих, практикантов и служащих в апте-ках», що всі вимоги службовців аптечного магазину власника Коссодо задоволені і страйк зупинений. 20 квітня правління спіл-ки фармацевтів доповіло загальним зборам «об окончательной ликвидации вопроса о требованиях, предъявленных аптекарям [власникам аптек – авт.] в докладной запис-ке», але збори постановили: «предъявить ап-текарям  требование о плате за время болез-ни и о месячном отпуске после года службы; установить институт старост в аптеках, при-чем недовольные решением старост обраща-ются в товарищеский суд», склад якого і об-рали [29].  27 грудня 1917 р. «союз служащих в апте-ках» знову пред’явив спілці аптекарів-роботодавців ряд вимог. Адже «до настояще-го дня союз аптекарей не признавал возмож-ным удовлетворить пункты о приеме и увольнении служащих. Союз служащих в ап-теках, считая означенные пункты коллектив-ного договора самыми кардинальными, обес-печивающими существование профессио-нальной организации, поставил в извест-ность союз аптекарей, что в случае непризна-ния им этих прав профессиональной органи-зации до 3 часов 9 января 1918 г., союз служа-щих в аптеках оставляет за собой полную свободу действий». При цьому профспілкове об’єднання висловила надію «на полную под-держку товарищей рабочих и граждан г. Николаева в его борьбе за свои права» [15].  Але у профспілковому русі медиків міста не все було гаразд. Наприклад, існування в аптечному середовищі на початковому етапі одночасно двох спілок (спілки фармацевтів-службовців, яку утворили дипломовані фар-мацевти міських аптек і спілки фармацевтів, практикантів і робочих, що служили в апте-ках, аптечних магазинах і лабораторіях, тоб-то всіх інших працівників аптечних закладів) приводило до їх зіткнень і полеміки на сторі-нках місцевих газет, що применшувало успіхи їх діяльності, якби вони діяли об’єднано. У 1918 р. на сторінках місцевої преси ми вже зустрічаємо «профессиональный союз служа-щих в аптеках и фармацевтов г. Николаева и его окрестностей», отже, об’єднання все-таки відбулося. 

Найбільше бурхливо процес утворення спілок усіх професій у Миколаєві проходив у березні-травні 1917 р. (були створені, навіть, такі спілки, як «Союз больных, раненых и увечных воинов-инвалидов города Николае-ва», «Союз больных и раненых воинов лаза-ретов и госпиталей города Николаева», «Союз увечных и профессионально больных рабочих г. Николаева»).  Спочатку профспілкові організації утво-рювалися явочним порядком, тому Миколаїв-ський градоначальник 16 березня 1917 р. просив спілки повідомляти у його канцеля-рію «точное наименование союза, сведения о личном составе правления и адрес последне-го». У 1918 р. спілки реєструвалися вже міс-цевими нотаріусами за ухвалою Херсонсько-го Окружного суду, як, наприклад, професій-на спілка службовців аптек і фармацевтів Ми-колаєва та його околиць, «из занесением в реестр Обществ, не имеющих целью извлече-ние прибыли». Ця спілка, згідно статуту, ста-вила собі за мету: «а) содействие своим чле-нам в борьбе за улучшение их экономическо-го и правового положения; б) содействие их умственному, нравственному и политическо-му развитию». При цьому, «во всех областях своей деятельности союз руководствуется международными принципами классовой борьбы пролетариата». Для цього спілка «берет на себя руководство всеми формами экономической борьбы: стачками, бойко-том» [9, арк. 81–84]. Провідною профспілковою організацією Миколаєва стала організована 17–23 квітня 1917 р. спілка металістів, що об’єднала робіт-ників всіх найбільших промислових підпри-ємств міста. ЇЇ діяльність була зразком для інших. За її ініціативою у червні створили Центральне Бюро профспілок міста.  Поступово до складу Центрального бюро стали входити і профспілки медиків. Адже існувати в умовах частої зміни влади  та пос-тійного погіршення життя, не об’єднуючи зусилля, було важко.  Кожна з цих влад по-своєму, але переваж-но негативно, з різних причин, ставилася до профспілок. Тому і профспілки пристосовува-лися до ситуації, намагаючись, наприклад, можливими засобами впливати на владу. Так, 
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у передвиборчій кампанії у нову міську думу в жовтні 1919 р. спілка лікарів, разом із пред-ставниками інших спілок «трудової інтеліге-нції» – педагогів, юристів, інженерів, створили «прогресивно-діловий блок». У цей «блок» вступила також спілка сестер милосердя, за-прошення отримали спілки фельдшерів і зуб-них лікарів. А спілка службовців міського са-моуправління (до її складу входив обслугову-ючий персонал міської лікарні) вступила у ви-борчий блок міської ради профспілок, соціаліс-тичних партій (поміркованої орієнтації) і ко-оперативів («блок робітничих організацій»). Президія спілки лікарів у жовтні 1919 р., вважаючи за необхідне зберегти станцію «Швидкої допомоги», у зв’язку з вимушеним закриттям низки міських закладів через не-стачу коштів, розглядала пропозицію управи взяти станцію у своє підпорядкування шляхом встановлення безплатних чергувань лікарів. Період 1917–1920 рр. був важким для на-селення: економічна розруха, дорожнеча, го-лод, холод, епідемії з року в рік наростали. Така ситуація змушувала профспілки активі-зовувати свою діяльність. Зокрема, комітет службовців лікарні неодноразово ставив пи-тання про підвищення заробітної плати, ви-ділення коштів на додаткове харчування пра-цівникам, що перехворіли тяжкими інфекцій-ними хворобами тощо. А професійна спілка службовців аптек, наприклад, у лютому 1919 р. звернулась у відділ праці міської управи з заявою про необхідність підвищення надзви-чайно низької заробітної плати працівникам аптеки міської лікарні. Це питання через Пік-лувальну раду лікарні було передано у комі-сію думи з перегляду штатів і окладів служ-бовців міського самоуправління.  Найбільші профспілкові організації свою діяльність і представників направляли у такі нові форми, як біржа праці, бюро працевлаш-тування безробітних, тарифні комісії, лікар-ські кооперативи, колективні договори, стра-хування працівників і членів їх сімей, продо-вольчі підрозділи та ін.  У лікарів та інших медичних працівників сільської місцевості проблем було не менше, ніж у їх міських колег. Ці проблеми все часті-ше піднімалися на губернських і повітових з’їздах і нарадах земських лікарів. Із виник-

ненням активного профспілкового руху в 19-17 р. вони стали об’єднуватися у губернські та повітові професійні спілки. Так, у Херсон-ській губернії  створена губернська спілка лікарів. Об’єдналися також фельдшери пові-тів у губернську спілку помічників лікарів. Ця спілка вже на початку 1918 р. утворила своє губернське бюро праці (для допомоги безро-бітним колегам у пошуках роботи). У Херсон-ській губернії також утворилася спілка зем-ських службовців, до складу якої входили працівники (переважно обслуговуючий пер-сонал) земських медичних закладів.   Із перших кроків профспілкового руху медиків виникло принципове питання – яки-ми будуть спілки: суто професійними, чи про-фесійно-громадськими. Тобто будуть займа-тися вирішенням тільки вузькопрофесійних проблем, чи вирішувати їх у комплексі з зага-льно громадськими та соціально-економічними проблемами країни та свого регіону. Ще Х-й (1907 р.) з’їзд Пироговського това-риства, детально обговоривши це питання, висловився за професійно-громадські спілки, тобто проти обмеження їх діяльності тільки внутрішніми професійними питаннями. Захи-сники такої позиції говорили, що «как только союз врачей превратится в чисто профессио-нальный, наступит смерть врачебных органи-заций, им не будут доверять, единения не мо-жет быть на почве узкожелудочной, оно должно быть на почве общественного само-сознания. Объединения врачей на чисто про-фессиональной почве их превращают в ремес-ленников, выгоняют из них общественные идеалы, вынимают из них душу» [13, 674]. Одна з провідних профспілкових органі-зацій України – «Спілка лікарів м. Харкова і губернії», що виникла у вересні 1917 р., одра-зу стала на професійно-громадську платфор-му, сформульовану членом правління цієї спі-лки Л. Л. Рохліним так: «Профессиональные союзы врачей, выдвигая на первую очередь вопросы профессионального характера, должны, однако, в силу сущности и условий врачебной деятельности, носить не узкопро-фессиональный характер, а профессионально-общественный, активно участвуя своей ком-петенцией в разработке проектов государст-
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венного и общественного охранения здоро-вья населения во всех его видах» [25, 24].  Цікавим було рішення цієї спілки про участь лікарів своєю професійною працею у складі супротивних сторін громадянської війни. Прийнято, що «так как оказание меди-цинской помощи является при всякого рода обстоятельствах прямой задачей врача, то к добровольному участию врачей в качестве таковых на внутреннем и внешнем фронте профессиональный союз препятствий не встречает» [11, 29–30]. Таке рішення стало широко відоме серед медичної громадськості України з крайового профспілкового друко-ваного органу – «Врачебного Дела». Харківська спілка необхідною умовою розвитку професійного руху також вважала: «организацию связи между отдельными сою-зами, а также полную информацию их о дея-тельности друг друга и солидарность в вы-ступлениях в защиту прав и профессиональ-ных интересов врачей» [25, 27]. Виходячи з цього, за ініціативою Харків-ської спілки 4–8 травня 1919 р. у Харкові від-бувся «первый Организационный Краевой съезд врачебно-профессиональных объеди-нений Юга России». Участь у ньому взяла об-межена кількість губернських, повітових і міських об’єднань, але були представники медичних профспілок Миколаєва і Херсонсь-кої губернії. З’їзд висловився за входження спілок медиків у місцеві Ради профспілок («Врачебно-профессиональные союзы соста-вляют одно из звеньев общего профессиона-льного движения, строящегося не по полити-ческому принципу, а по экономическому»). Питання входження профспілок у Ради депу-татів залишилося не вирішеним. З’їзд прин-ципово висловився за входження в Єдину Ме-дичну Спілку («Всемедикосантруд») із збере-женням всередині її автономної лікарської секції. Важливо, що з’їзд передав остаточне вирішення головних питань на референдуми у профспілковому середовищі. «И в этом ска-зался сдвиг украинских врачей по течению жизни в сторону установления общения с рабочими и профессиональными организа-циями» [24, 1900–1901]. Але вже на другому подібному крайовому заході 25–27 жовтня 1919 р. представників 

Миколаєва і Херсонщини, через порушення шляхів сполучення, не було. Отже, підсумовуючи викладений матері-ал, можемо сказати, що профспілковий рух медиків Миколаївщини виник і розвивався у загальному руслі цього руху в Україні. Згур-тувавшись в окремі спілки, різні категорії ме-дичних працівників, орієнтуючись на більше бойові робітничі спілки, намагалися у можли-вих обсягах вирішувати свої специфічні для нашого регіону проблеми. У тяжкий період національно-визвольних змагань і громадян-ської війни вони почали схилятися до думки про об’єднання своїх зусиль і організацій. Ще в кінці 1917 р. у робітничому профспі-лковому середовищі Миколаєва схвально пос-тавилися до рекомендацій Всеросійської кон-ференції професійних спілок членам профспі-лок прагнути до виробничого об’єднання: «должны профессионально организоваться не по цехам и ремеслам, а по производствам так, что бы в состав союза входили все работ-ники предприятия, хотя и принадлежащие к различным профессиям и даже производст-вам. […] Установив строительство союзов по производствам конференция указала, что в сложных и смешанных по своему составу сою-зах допускается деление на секции для пред-варительного обсуждения вопросов, касаю-щихся данной профессии». При цьому також підкреслювалося велике значення регіональ-ного і державного «объединения по отдель-ным отраслям труда» [5]. Серед медиків це питання також було не нове. Після проголошення Центральною Ра-дою незалежності України у 1918 р. у Києві була створена Всеукраїнська спілка лікарів. Знаючи про об’єднавчі тенденції у загально-му профспілковому русі, миколаївські медики із розумінням поставилися до інформації про реєстрацію у липні 1919 р. в Одесі об’єднаної спілки медичних працівників (із автономни-ми професійними секціями), у них також ви-кликало зацікавлення повідомлення про пе-реговори у жовтні 1919 р. у Херсоні спілок лікарів, лікарських помічників, сестер мило-сердя про злиття у єдину спілку працівників медичної та санітарної справи.  Таке об’єднання медиків Миколаївщини відбулося (губернське відділення спілки 
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«Всемедикосантруд» рід керівництвом фель-дшера С. С. Хавриченка) із встановленням на її теренах у лютому 1920 р. радянської влади. Питання як це здійснювалось і які мало нас-лідки потребує подальшого дослідження. 
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TRADE-UNION MOTION OF MEDICAL WORKERS  
OF MYKOLAIV AREA: IS SOURCES AND BEGINNING  

In the article pre-history and origin of the organized trade-union motion are examined among all cate-
gories of medical workers of the Mykolaiv area 100 back. This process in the context of world trade-union 
motion was begun with the corporate association of doctors in scientific societies social and domestic ques-
tions were examined in that. Gradually middle medical workers will unite in corporate societies of steel. The 
maiden attempts of collective fight for the professional rights in Mykolaiv undertook in 1905–1907 workers 
of enterprises, and among physicians are office workers of pharmacies. Real trade-union organizations of 
doctors, different categories of middle medical workers formed in 1917. Their independent becoming was on 
heavy 1917–1920, what resulted in an association in one trade-union organization - province separation of 
union “Vsemedikosantrud”. 

Key words:  medical workers, doctors, corporate associations, trade unions, physicians of the Mykolaiv 
area.  
ВАЛЕРИЙ  ЕРМИЛОВ  г .  Н и к о л а е в 

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ МЕДИКОВ НИКОЛАЕВЩИНЫ :  
ИСТОКИ И НАЧАЛО 

В статье рассматривается предистория и возникновение организованного профсоюзного дви-
жения среди всех категорий медицинских работников Николаевщины 100 лет назад. Этот процесс 
в контексте мирового профсоюзного движения начался с корпоративного объединения врачей в 
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научные общества, в которых рассматривались и социально-бытовые вопросы. Постепенно в кор-
поративные общества стали объединятся и средние медицинские работники. Первые попытки 
коллективной борьбы за свои профессиональные права в Николаеве предприняли в 1905–1907 гг. 
рабочие предприятий, а среди медиков – служащие аптек. Настоящие профсоюзные организации 
врачей, разных категорий средних медицинских работников были образованы в 1917 г. Их само-
стоятельное становление пришлось на тяжелые 1917–1920 гг., что и привело к объединению в 
одну профсоюзную организацию – губернское отделение союза  «Всемедикосантруд». 

Ключевые  слова :  медицинские работники, врачи, корпоративные объединения, профессио-
нальные союзы, медики Николаевщины.   Стаття надійшла до редколегії 01.10.2017   УДК 94(477):314.156.5 «1932/1933»  
МИКОЛА ЗЕРКАЛЬ м. Миколаїв  

РЕПРЕСИВНИЙ ТИСК НА НАСЕЛЕННЯ З БОКУ  
РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ  

1932–1933 рр. В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ 
(МИКОЛАЇВ) 

 
У статті досліджується ще один напрямок втілення політики геноциду українського народу з 

боку комуністичного тоталітарного режиму за матеріалами кримінальних справ які обґрунтову-
вали застосування  кримінальних покарань до маси населення в 1932–1933 роках. Дана проблема 
висвітлена в контексті політики етнічного геноциду українського народу державними правоохо-
ронними органами.  

Ключові  слова :  кримінальна справа, тоталітарна система, комуністичний режим, злочин, 
геноцид, голодомор, партійний апарат, ідеологія, селянство. Голодомор це завжди трагедія і забувати про неї неможливо ні на хвилину. Випробу-вання українського народу вже набуло пев-ного висвітлення в наукових доробках, де головну увагу сконцентровано саме на кіль-кості вивезеного збіжжя та померлих від го-лоду людей. Останнім часом здійснюються також спроби дослідження інших аспектів проведення політики етнічного геноциду українців, наприклад вилучення матеріаль-них цінностей у населення, нищення спроб опору не лише під час повстань силами регу-лярної армії, а також запровадження масових репресій по відношенню до можливих керів-ників антирадянських рухів збройного опору. Процес повернення історичної пам'яті сьогод-ні надзвичайно важливо підтримувати та за-безпечувати державну підтримку наукових досліджень та поширювати здобуті напрацю-вання серед якомога ширшого кола населення. Доступ до спецхранів та засекречених фондів державних архівів засвідчують факт 

штучного масового голоду в Україні, розкри-ваючи масштаби та форми втілення жахливої радянської державної політики, але відомчі архіви так і залишаються недостатньо дослі-дженими та не відкритими науковцям. Автор намагається в своїй статті здійснити одну із спроб дослідити трагедію українського наро-ду мовою реальних кримінальних справ і ви-світлити не лише абсурдність самих форму-лювань покарань, а також і нікчемність про-цедури фабрикування справ. Дослідником документально доводиться системність, а не виключність, випадковість, репресивних справ щодо українського селянства Миколаї-вщини і оприлюднюються життєві долі конк-ретних людей які стали невинними жертва-ми сфабрикованої та цілеспрямованої держа-вної політики радянського керівництва на всіх щаблях органів державної влади в 1932–1933 роках. Таким чином, останнім часом особливу актуальність, на думку автора, на-буває вивчення регіонального краєзнавчого 

МИКОЛА ЗЕРКАЛЬ · Репресивний тиск на населення  з боку радянської системи під час Голодомору 1932–1933 рр. в регіональному вимірі (м. Миколаїв) 
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матеріалу, висвітлення для широкого кола читачів історичної пам'яті, правди, справед-ливості на задокументованих джерелах та у можливих випадках за допомогою методоло-гії усної історії.  Пережиту трагедію голодомору 1932–1933 рр. в Україні однією з перших репрезен-тувала збірка документів: «Голод 1932– 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів»[38]. Це була лише збірка копій окремих державних офіційних документів якими визнавався сам факт голоду. До цього, всі вони мали статус засекречених. Наприкінці 1990-х років українці отримали можливість самостійно ознайомитись з документами і по-чати аналізувати факти. В 1991 р. виходить друком книга-меморіал «33-й: ГОЛОД» [99]. Це була перша спроба альтернативними метода-ми, порівняно з офіційною історичною наукою за допомогою усної історії засвідчити вчинені злочини та визначити роль конкретних катів у вчиненому масовому знищенні українців. Всю роботу при підготовці та виданні здійснили В. Маняк та Л. Коваленко. В 1992 р. як упорядни-ки Г. М. Михайличенко і Є. П. Шаталін видають наступну збірку документів і матеріалів по голодомору на Миколаївщині [44]. Значною на регіональному рівні стала колективна праця В. П. Шкварця і М. Ф. Мель-ника «Миколаївщина: погляд крізь століття. Нарис історії» (1994 р.) В 1996 р. виходить невеликим накладом навчальний посібник для учнів загальноосвітніх шкіл області «Історія Миколаївщини» П. М. Тригуба, І. С. Павлика, О. В. Білюка [80]. В цьому видан-ні у доступній для відповідної вікової катего-рії читачів формі проаналізовано та узагаль-нено причини і наслідки голодомору 1932–33 рр. на матеріалах Миколаївської області. Державний архів Миколаївської області у 2000 р. видає збірку документів і матеріалів «Миколаївщина: колективізація сільського господарства і голод (1929–1933)», керівник авторського колективу – М. М. Шитюк [92]. В цій роботі науковці та старшокурсники під керівництвом М. М. Шитюка [90; 91; 92; 93; 94; 95; 98] виклали результати опитувань свідків голодомору, жертв злочину радянсь-кої тоталітарної державної машини яким по-щастило вижити. 

За державної підтримки з 1992 р. здійсню-ється робота групи науковців над виданням серії книг «Реабілітовані історією» в яких на-водяться дані про конкретних громадян які в роки голодомору були репресовані та постра-ждали від радянських державних органів [99]. Важливою стала публікація краєзнавчої роботи про голодомор в 2002 р. ювілейної книги «Миколаївщина: літопис історичних подій». В сумну річницю 2003 р. видані коле-ктивні монографії: «Голод 1932–1933 років на території Миколаївщини» під керівницт-вом М. М. Шитюка [97], «Трагедія століття: голод 1932–1933 років на Миколаївщині» під керівництвом С. С. Макарчука [79]. Автори документально продемонстрували нелюдську сутність радянської тоталітарної машини в по-всякденному житті, коли заради економічних показників було принесено в жертву багатомі-льйонні людські долі. Трагічні сторінки україн-ського народу знайшли своє висвітлення і в друкованих роботах представників української діаспори, наприклад в Австралії за керівництва Петра Кардаша видано книгу «Злочин» в якій П. Обруч також досліджував голодомор в Три-кратському районі Миколаївщини. В 2004 році  В. П. Шкварець та М. Ф. Мель-ник видають доопрацьоване видання «Історії рідного краю. Миколаївщина», де також ви-світлюють події голодомору за місцевими матеріалами [56]. Дослідження голодомору 1932–1933 ро-ків на Миколаївщині також висвітлювалась в статтях миколаївських істориків Бахтіна А. М. [30, 31, 31], Є. Г.Горбурова [94], Т. В. Березов-ської, Ю. В. Котляра [47], П. І. Соболя [70], І. І. Федькова [82], П. М. Тригуба [80], О. П. Тригу-ба, О. М. Юрчика та багатьох інших. В 2006 р. виходить друком колективна мо-нографія М. М. Шитюка і К. Є. Горбурова «Миколаївщина в голодних 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 роках» на сторінках якої наве-дено окремі копії історичних архівних докуме-нтів які нарешті розсекречені і стали у нагоді для розуміння причин, змісту, економічних і демографічних наслідків цих трагедій [94]. В створеному Українському інституту національної пам'яті проводиться системати-чна робота по дослідженню та публікації ре-зультатів науково-дослідницької роботи з 
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проблем голодомору 1932–1933 років в Ук-раїні в цілому, і на Миколаївщині зокрема. В 2008 році в межах комплексної дослідницької роботи видано «Національну книгу пам'яті жертв голодомору 1932–1933 років в Україні. Миколаївська область». Слід зазначити, що це була колективна робота і до складу автор-ського колективу входили: М. М. Шитюк,  В. П. Шкварець, А. М. Бахтін, О. О. Баковецька, Є. Г. Горбуров, І. Т. Кіщак, В. Ф. Кондрашов, І. Є. Ніколаєв [58]. Нарешті, в 2015 році виходить навчаль-ний посібник «Історія рідного краю: Миколаї-вщина» під керівництвом М. М. Шитюка в якому міститься  окремий урок № 34 про го-лодомор 1932–1933 років [100]. Для учнів авторським колективом робиться висновок, що запровадження політики на знищення сільського населення було продуманою полі-тикою радянського апарату у зв'язку з прова-лом хлібозаготівельної кампанії восени 1932 р. До того ж, запровадження «чорних дошок» стало зовнішнім втіленням страшних планів винищення навіть населених пунктів та ство-рення відповідних умов для їх ізоляції і недо-пущення спроб мігрувати на інші території.  В історіографії дослідження голодомору 1932–1933 рр. на Миколаївщині, як і в цілому по Україні, ми можемо простежити певну тра-нсформацію підходів в оцінках від тимчасо-вих і незначних наслідків неврожаю та пору-шень балансу зовнішньої торгівлі до цілесп-рямованої політики тоталітарної держави на шляху фізичного знищення інакодумства і знищення найбільш міцного конкурента ра-дянської колективної системи обробку землі, проведення політики геноциду по відношен-ню до селян-українців.  Незважаючи на пануючий голод радянсь-ка державна машина продовжувала свою ро-боту по придушенню навіть спроб виявлення невдоволення здійснюваною політикою ге-ноциду. Місцеве населення намагалось вибо-роти своє право на життя, але середовище страху та жаху, трансформація психіки під впливом голоду забезпечували володарюван-ня радянської системи. Остаточно незрозумі-ло, що виступало мотивувальним аргумен-том в головах виконавців злочинних наказів, адже всі усвідомлювали та бачили, що всіх 

виконавців рано чи пізно може чекати доля їх в'язнів. Досліджуючи кримінальні справи, які збереглись до наших днів, типовим прикла-дом може бути справа групи осіб. За матеріалами справи № 885 ДПУ Одесь-кої області, Миколаївського відділку з 24 лис-топада 1932 р. по 17 січня 1933 р. Станом на  24 листопада 1932 р. Шесточенко Серафім Ми-колайович був взятий під варту за здійснення контрреволюційної агітації спрямованої проти заходів радянського уряду і існуючої економіч-ної системи, підриваючи своїми діями міцність та довіру до радянської влади, зазначені дії під-падали під ст. 54-10 КК УРСР [1, 1].  Останній працював касиром-рахівником Миколаївських машинно-тракторних майсте-рень, мешкав в м. Миколаєві по вул. Херсон-ська будинок 19. Народився в 1903 р. в селі Олександрівка Миколаївського району був сином Шесточенко Миколи Андрійовича, яко-му в 1932 р. було 65 років, священик села Олександрівка. В пореволюційний період був розкуркулений, а майно розпродане за не-сплату податків. Мати – Шесточенко Марія Іванівна 62 років, була домогосподаркою. З 1914 по 1917 рр. навчався в м. Херсоні в духо-вному училищі. Після закінчення навчання знаходився при батькові. В 1921 р. був відря-джений ячейкою села Олександрівка до губ-парткому на 6 місяців де займав різні посади. Наприкінці 1922 р. добровільно вступає в Че-рвону армію, слід зазначити, що своє похо-дження з родини священика приховав. За йо-го свідченням в 1925 р. перебуваючи в прико-рдонному загоні на румунському кордоні, при арешті декількох чоловік і перебуваючи 

Фото. Шесточенко Микола Андрійович 
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у нетверезому стані побив арештованого, за що і був відданий під суд. Судили його рево-люційним трибуналом в м. Тираспіль і засу-дили до 5 років тюремного ув’язнення. В  1926 р. був достроково звільнений з Допру. Наприкінці 1926 р. вступив в колектив мета-лістів де і пропрацював до 1927 р. В 1927 р. працював на заводі «Незаможник» до 1928 р. З початку 1928 р. вступив в колектив елект-риків де пропрацював до кінця 1930 р. Потім був заарештований Миколаївським міським відділом ДПУ і звільнений в кінці 1931 р. за рішенням суду. З кінця 1931 р. вступає в ма-шинно-тракторні майстерні де і пропрацю-вав до арешту. В родині було ще два брати та сестра: Шесточенко Віктор Миколайович –  32 роки, місце перебування було невідомим, Шесточенко Іван Миколайович 19 років та-кож місце перебування було невизначеним, сестра Конюшинська Лідія Миколаївна 26 років, працювала табельницею в трактор-них майстернях та мешкала в Миколаєві за адресою вулиця Херсонська, 19. Він був одру-жений 12 березня 1931 р. на Бобурській (Шесточенко) Марії Іванівні 32 років, дочці великого поміщика, який навіть мав у влас-ності хутір свого власного прізвища та декі-лька сотень десятин землі – Шило у якої пер-ший чоловік – Бобурський Олександр [1, 8] був білогвардійським офіцером. Останнього органами ЧК в 1921 р. розстріляно. З майбут-ньою дружиною познайомився в 1921 р. Дру-жина працювала рахівницею на хімзаводі. Мешкав, на момент ув’язнення в Миколаєві по вулиці Херсонській буд. 19. В матеріалах справи зазначається, що громадянин УРСР, росіянин за національністю, за освітою мав незакінчену середню, а на військовому обліку стояв як молодший керівний склад запасу К-2. Зрозуміло, що дружина особисто себе не проявила як ворог нової влади, але «пляма» «дружини ворога» вплинула всю подальшу долю. На час розгляду справи Серафім Мико-лайович вже був раніше під слідством в  1925 р. за перевищення повноважень, а саме – побиття арештованого перебуваючи в прико-рдонному загоні та засуджений до 5 років Допру. Наступне притягнення до відповіда-льності сталося в 1931 р. коли він звинувачу-вався за ст. 54-10, але виправданий. 24 листо-

пада 1932 р. було проведено обшук співробіт-никами: Тоното, Савченко, Смеловим, а також громадянином Матвєєнко. Єдине що було ви-лучено – 9 аркушів листування. В рапорті за-значалось, що прийшли вони до помешкання в 24 годині 23 листопада 1932 р., але звину-ваченого вдома не було, вони сиділи до 4-ї години ранку чекали. Послали Савченко до відділу ДПУ з інформацією про стан справ і подальших дій. Отримавши наказ здійснити обшук, тим і зайнялися. В помешканні була лише сестра звинувачуваного яка зазначала, що: «...мол знаємо ми хто там працює, у вас піддають тортурам людей, ось брат ні за що просидів рік і знову беруть...». О 7-й годині ранку прийшов господар з дружиною і його взяли під варту [1, 4]. При першому ж допиті було складено до-датковий протокол в якому звинувачений спеціально зазначав, що «ні дружина моя, ні я ніколи не вели розмов спрямованих проти радянської влади і взагалі ніде і ніколи не були присутніми при антирадянських контр-революційних розмовах. Коли приїздив Пет-ровський до Миколаєва, і чи приїздив взагалі мені невідомо, ніколи розмов з приводу його приїзду у мене з дружиною не було» [1, 8]. За матеріалами справи стає відомо, що основним звинувачувальним аргументом бу-ли свідчення свідків, а саме Бабурського Лео-ніда Івановича, який зазначав, що добре зна-йомий зі звинувачуваним. В своїх свідченнях особливо підкреслював, що «...вони люди, бе-зумовно, антирадянські, які відчужуються та засуджують все радянське, неухильно нена-видять радянську владу» [1, 10]. Виявилося, що він рідний брат першого чоловіка Марії Іванівни Шесточенко, якого в 1921 р. за контрреволюцію розстріляла Миколаївська ЧК. Типовими для того часу були особисті міркування свідка, які ґрунтувались виключ-но на особистому ставленні, але в матеріали справи були внесені, наприклад: « припус-каю, що в 1920 р. Шесточенко С. М. з наміром проник в партію, щоб прикриваючись зван-ням партійця і партійним квитком, закінчити або отримати освіту собі, а також користую-чись знову ж таки партійним квитком, «влаштуватись» при новій владі. Як йому вдалося проникнути до партії, я не чув»  
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[1, 10 зв.]. Засвідчуючи спільні співбесіди за-значав, що Шесточенко С. М. порівнював те-перішній стан селянства з кріпацтвом, при чому висловлювався навіть на користь кріпа-цтва, заявляючи, що тоді селянам жилось краще, незважаючи на те, що вони працюва-ли на поміщиків [1, 11]. Селяни тоді були си-тими і одягненими, а тепер, працюючи в рад-госпах та колгоспах пухнуть від голоду. Дода-вав також, що тепер не лише селяни, а взагалі все населення голодує, вмирає від голоду. Під час бесід наодинці зі свідком підсудний жалі-вся, що не втік в Румунію, коли служив на ко-рдоні в прикордонній частині, що якби він знав, що в Росії буде такий б......, він давно б вже був за кордоном. Навіть потрапивши за грати звинувачений неодноразово співкаме-рникам розповідав деякі історії про секретну роботу ДПУ, про що він знав зі своєї роботи під час служби на кордоні. Наприклад розпо-вів, що іноді за особливим розпорядженням відкривали кордон для переходу на інший бік осіб з особливими розвідувальними за-вданнями і потім у обумовлений час та умов-ними знаками пропускають їх назад. Розпові-дав також не один раз, що ДПУ в своїй роботі користується методом «підсаджування» в камери до арештованих своїх людей, також під виглядом заарештованих. Чим попере-джав співкамерників від зайвих розмов між собою, адже в камері разом з ним знаходи-лось більше десяти осіб і всі вони це чули.  Другим свідком в цій справі був Коню-шинський Володимир Савелійович 1894 р. народження. Він мав нижчу освіту, бідняк, українець, одружений і працював рахівником в центральній майстерні зернорадгоспу ім. Косіора і був одружений на рідній сестрі під-судного.  Володимир Савелійович зазначав, що бу-дучи начальником кінної міліції м. Балти Ше-сточенко С. М. в нетверезому стані порубав арештованого. Він сам запропонував підсуд-ному після звільнення приїхати до нього та своєї сестри. Шесточенко С. М. завдяки тому, що в судових матеріалах зазначив, що його батько вчитель був достроково звільнений. Після приїзду підсудний відразу продемонст-рував своє вороже ставлення до радянської влади. Несподіванкою стало те, що він незва-

жаючи на ревнощі повісив на стіні портрет розстріляного першого чоловіка своєї дружи-ни та вважав його мучеником який постраж-дав за Росію, і на думку свідка був антисемі-том. Свої реальні погляди підсудний розкри-вав лише в знайомому колі та серед родичів. Подружжя, свідок, визначав як антирадянсь-ке налаштоване, адже заявляли що чекають коли існуючу владу скинуть.  «Бандити дове-ли країну до голоду, розорили селян, відпра-вили все за кордон, щоб їх не били й продов-жують грабувати, щоб самим залишитись у влади» – неодноразово висловлював ці думки підсудний у присутності свідка. За словами Конюшинського Володимира Савелійовича, Шесточенко С. М. в своїх розмовах постійно підкреслював своє негативне ставлення до позик та підписки, зазначаючи, що народ го-лодує, а з нього останні копійки витягають. Свідок також зазначав, що Шесточенко С. М. разом із дружиною постійно висловлювали думку, що вони голодують, а влада облігації продати не дозволяє. На час арешту підсуд-ний та його дружина проживали без проблем, адже напередодні влітку він таємно придбав у кулака корову. Особливу увагу слідчі приді-лили свідченням про те, що підсудний висло-влював думку, що робітники повинні кидати станки, не працювати, протестувати проти поганого постачання харчами, а селяни не давати державі хліба. За останній час загост-рилась класова боротьба на селі. Саме тепер, на його думку, склався момент для того, щоб більшовики програли і втратили владу. На-віть зазначалось, що в 1929 р. до м. Миколає-ва мав приїхати Петровський і виступити в 
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цирку, на що Шесточенко С. М. висловив ідею принести доповідачу букет із бомбою, а його дружина ніби провокувала свідка також при-єднатись до вчинення терористичного акту проти Петровського. Точно ніби свідків на-звати ще він не міг, але згадав Бобурського та Бабенко які його підтримували, пиячили. В своїх свідченнях він робив навіть висновок, що: «Шесточенко – ярий, злісний, прихова-ний ворог радянської влади, який за певних умов здійснював антирадянську агітацію по-між своїх знайомих і може активно із зброєю в руках виступити проти існуючого порядку. Злість його проти більшовиків доходе до  того, що він навіть міркує про терористичні акти проти окремих членів уряду, як був ви-падок з Петровським. При першій нагоді мо-же втекти за кордон» [1, 16]. Ще одним свідком в справі проходив По-легенько Петро Фадійович, 1895 р. народжен-ня, народився та виріс в Миколаєві, середньої освіти, незаможний. В 1920 р. і 1924 р. пере-бував під слідством за службу у білих, але обидва рази засудженим не був. Навіть у сво-їх свідченнях зазначав, що підсудного бачив лише двічі і то побіжно, майже не розмовляв. Але вирішив «просвітити» слідчих з приводу дружини підсудного та її матері, і зазначив, що при зустрічах з ними чув антирадянські висловлювання, які далеко перевищували будь-які межі невдоволення: «.. вони прямо засуджують існування радянської влади, ба-жають їй загибелі, критикують уряд та ін. Це лише різних скарг та невдоволень на голод, відсутність товарів, продовольчого постачан-ня. Вони заявляють, що «народ гине і споді-вань на позбавлення немає. «товариші» міц-но взяли владу в свої руки..». Також вислов-лював припущення, що якщо такі розмови ведуться в присутності сторонніх осіб, то в родинному колі і сам Шесточенко С. М. розді-ляє ці погляди і висловлює аналогічні анти-радянські думки [1, 17]. Більше додати нічого не міг. Отже навіть припущення щодо можли-вих висловлювань використовували слідчі як доказову базу. На сторінках справи зафіксо-ване прізвище слідчого, а саме: уповноваже-ний ОВ Миколаївського міського відділення ДПУ Алютін, нажаль ім᾿я та по-батькові він не залишив в протоколі допиту. В особистих 

свідченнях Шесточенко С. М. зазначав, що про контрреволюційні організації нічого не знає. Антирадянської агітації та розмов не прово-див, ні від кого зі своїх родичів або знайомих не чув. Сам Серафім Миколайович під час слідст-ва теж не мовчав про своїх знайомих, напри-клад він дав свідчення щодо чоловіка своєї сестри Лідії – Конюшинського Володимира Савіновича, і зазначив що з часу знайомства з 1926 р. знає його як людину глибоко антира-дянську, який непримиримо ненавидить все радянське і з нетерпінням очікує зміни вла-ди, державного заколоту, до того ж він анти-семіт. Зазначав у свідченнях, що він походить з родини поліцейського, а сам служив у білих в пошуковому відділенні і здобув навіть чин офіцера. Спілкуючись з Конюшинським В. С. дізнався, що останній досить часто здійсню-вав обшуки у євреїв і забирав цінності, прос-то грабував і «не потрібні ці копійки які зараз заробляє при радянській владі». З приводу державних позик завжди висловлював думку, що на них підписуються лише дурні, що це добровільно-примусові позики і таке інше. Щодо колективізації висловлював думку, що ця політики спричине розорення сільського господарства і загибель селян, що їх змушу-ють колективізуватись, вони дурні раз ідуть до колгоспів і потрібно чинити спротив коле-ктивізації та ін. Аналогічні висловлювання були і з приводу хлібозаготівель, що це розо-рення, голод і загибель для селян. Багато вів розмов з приводу активного вивезення хліба за кордон, і внаслідок чого ми всі голодуємо. Євреїв завжди називав «жидами», висловлю-вав думку, що не зможе серед них працювати. В особистих бесідах зазначав, що Серафім Ми-колайович хоч і був в Червоній армії, але отримав 5 років ДОПРу, і що його недооціни-ли. Конюшинський будучи українцем за наці-ональністю сам негативно ставився до полі-тики українізації. Одночасно Глуховим на підставі ордеру № 38 від 19 грудня 1932 р. було заарештова-но Шесточенко (Бабурську) Марію Іванівну за антирадянську агітацію.  В своїй анкеті додатково до вищезазначе-ного додала, що освіта середня, безпартійна, українка за національністю, утримує матір 
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Шило Ганну Матвіївну (62 роки), син Бабур-ський Володимир Олександрович 12 років – учень трудшколи [1, 23]. За матеріалами справи стало відомо, що народилась вона в с. Станіславі, її батько тоді був торговцем. На початок її навчання батько залишає дружину і починає спільно жити з поміщицею Шапош-ніковою, яка володіла власним маєтком, зна-чною кількістю землі та іншого майна, що згодом переписала на батька. З початку на-вчання в м. Миколаєві жила разом з матір’ю, яка мала власний будинок, здавала в оренду чиновникам квартири та готувала домашні обіди за рахунок чого і утримувалась. В 1916 р. закінчила в м. Миколаєві Маріїнську гімна-зію і до 1917 р. нічим не займалась. В 1917 р. вийшла заміж за бувшого офіцера Бабуренко Олександра, який після вступу до м. Миколаїв в 1919 р. білих, вступив до їх лав. На початку 1920 р. біля Одеси він потрапляє в полон до Червоної армії. Впродовж місяця був під аре-штом, потім звільнений і направлений у вій-ськову частину до м. Кременчуг, але не поїхав і повернувся до м. Миколаєва в сім’ю. В 1920 р. приймає участь у повстанні кулаків проти радянської влади в селах Станіслав, Олексан-дрівка та інші. Після придушення повстання він переховувався до січня 1921 р. Його було арештовано і через три тижні розстріляно. Марія Іванівна залишалась в м. Миколаїв, жи-ла разом з матір’ю за рахунок наймачів квар-тир на умовах повного пансіону і почала пра-цювати. В 1928 р. вийшла заміж за Шесточен-ко Серафіма Миколайовича. Після повернен-ня з ув’язнення її чоловік працював рахівни-ком. В останні три роки постійними друзями родини були: Конюшинський В. С. з дружи-ною (служив у білих в слідчому відділенні), одружений на сестрі чоловіка – Лідії Шесто-ченко; Щібриков Марк з дружиною, теж був-ший офіцер, який служив у білих; Борков Еразм з дружиною, теж бувший офіцер, слу-жив у білих; Стоянов Олександр Павлович, бувший поміщик, має брата офіцера, який на момент слідства перебував за кордоном в бі-лій еміграції; Іванов Михайло з дружиною, інженер на заводі, його мати володіє будин-ком в м. Миколаєві, з якого вони напередодні виїхали. Бабенко і Кабанов – співробітники чоловіка, але в останній рік не заходили, Пи-

сьменна-Бджілкіна, Ехат Якович, Різник Ми-хайло – співробітники дружини, які заходили лише один раз. Під час допитів Марія Іванівна підкрес-лювала, що ні про які контрреволюційні орга-нізації не чула і не знала. З приводу антира-дянської агітації або антирадянських розмов з свого боку заявила лише те, що мав місце випадок коли перебуваючи в поганому на-строї внаслідок важких матеріальних умов, висловлювалась на адресу радянської влади, звинувачуючи її в тому, що вона неправильно втілює свою політику, не забезпечує населен-ня, засуджувала ті заходи які торкались мате-ріального боку населення, наприклад: робко-опівське постачання, відсутність товарів та продовольства. Аналогічні розмови були та-кож з боку її чоловіка та чоловіка його сестри [1, 28]. Вже 23 грудня було заарештовано Коню-шинського Володимира Савельйовича за ан-тирадянську агітацію в якості звинуваченого. Сам Конюшинський Володимир Савельйович, росіянин, в 1894 р. народився в с. Катарусино Одеського району Одеської області, в родині безземельного селянина Подільської губернії Ямпольского повіту. В 1910 р. його батька, як хворого паралічем з села Понятовка перевез-ли в м. Одесу до старшого сина Миколи Кон-шинського, який працював в цей час ділово-дом в електротехнічному училищі Гадзяцько-го, а Володимир Савельйович в цей час навча-вся в залізничному училищі на ст. Роздільна. Внаслідок відсутності коштів, змушений був полишити навчання та повернувся до Одеси до брата, саме в цей час помирає батько. 

Фото. Шесточенко (Бабурська) Марія Іванівна 
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Вступив чорноробочим на Південно-Одеський пивоварний завод з утриманням  50 коп. на день, в родині було 6 осіб: три бра-ти та три сестри. В 1931 р. помирає брат Ми-кола в Зінов᾿євську,  молодший брат розстрі-ляний австро-німцями в 1918 р. в м. Вінниця за приналежність до партії більшовиків. В 1913 р. переїхав до свого зятя Вороновіча Олександра Івановича в с. Устинівку Єлісаве-тградського повіту (Зінов᾿євськ), де той пра-цював на посаді писаря, а він його помічни-ком. В 1914 р. зятя переводять волосним пи-сарем в с. Вавілово Херсонського повіту, куди і він поїхав. В 1914 р. як сотник ополчення  2-го розряду мобілізований Херсонським вій-ськовим присутствієм і призначений в м. Ки-шинів в 40-й запасний батальйон, через два місяці його призначили в маршову роту та відправили на німецький фронт молодшим ротним писарем, де той і пробув до 1917 р. Після революції при тимчасовому уряді зали-шає фронт і повертається до Одеси. Брат в цей час працював в команді виздоровлюючих писарем і його влаштував на 275-й санітар-ний потяг діловодом, який їздив маршрутом Одеса – Яси. Увесь потяг перейшов у відання Революційного штабу Південно-Західної залі-зниці. Став начальником потягу і відвозив поранених червоноармійців до Москви. При поверненні почав працювати при білих в кар-ному розшуці в якості молодшого інспектора розшуку. В 1920 р. Одеським воєнкомом Ко-нюшинський Володимир Савельйович приз-начений діловодом в Більчанський військо-мат, а потім військовим керівником. Губроз-шуком відкликаний та призначений співробі-тником повітового розшуку в 3-й район, в с. Севериновка, згодом завідуючим слідчою ча-стиною. де і був заарештований. В 1922 р. за-суджений ревтрибуналом на 10 років за слу-жбу при білих в карному розшуку. Після вихо-ду з Одеського ДОПру поїхав до своєї сестри в с. Олександрівка Миколаївського району де і одружився. В селі працював завюрстомом при сільбуді, а згодом і завідуючим сільбу-дом. В 1924 р. з с. Олександрівка переїхав в м. Миколаїв де почав працювати в редакції «Червоний Миколаїв» в якості агента з підпи-ски. Через три місяці потсупив кам᾿янером на Ракетний завод. В 1926 р. працював в Мико-

лаївському лото в якості «галасуна». Після закриття лото поїхав до Кривого Рогу продо-вжуючи працювати в лото, але і там через  4 місяці лото закрилось. Вступив буфетником в робкооп руднику ім. Карла Лібкнехта. Вна-слідок відсутності знань торгівлі вступив до Криворізької окрміліції завідуючим складу. Через три місяці залишив службу і повернув-ся до Миколаєва. В 1930 р. був під слідством ДПУ за звинуваченням ст. 54–10 за прихову-вання прапорщицького звання, але був звіль-нений. Вступив на завод «ім. 61 комунара» теслярем, де через 4 місяці не витримавши фізичного навантаження перейшов на посаду табельника, згодом діловода де пропрацював до 25 серпня 1932 р. За пияцтво був звільне-ний та пішов працювати в зернорадгосп ім. Косіора рахівником в майстерні, де і пропра-цював з 4 вересня 1932 р. до 22 грудня  1932 р. – часу взяття під варту [1, с. 30]. Одру-жений зі Шесточенко Лідією Миколаївною, яка працювала табельницею на тракторній базі. Мав сестер: Березовську Віру Савелівну – домогосподарка, Солів᾿єву Лідію Савелівну, мешкала в Одесі, також домогосподарка. Дру-жина брата Миколи, Юлія та її дитина мешка-ли в Одесі. При допиті його дружина Шесточенко (Конюшинська) Лідії Миколаївни, яка під час слідства з ним розлучилась, заявила, що Ко-нюшинський В. С. – підозріла і «темна» особи-стість. Про себе іноді заявляв, що він син іспра-вника, бувший офіцер, служив у білих, працю-вав в контррозвідці, за що був засуджений до вищої міри покарання – розстрілу. Налаштова-ний антирадянські, часто критикував сучас-ний стан справ, звинувачував у всьому радян-ську владу. Причому точно антирадянських розмов вона навести не могла. Зазначала, що часто пиячив, а звідки брав кошти – невідомо, можливо крав на заводі матеріали, але це ли-ше припущення. Пізніше Конюшинський В. С. все це у своїх показаннях спростовував. Внаслідок всіх процесуальних дій у вироку слідчі зазначили, що було наявне угруповання антирадянських елементів і особливо актив-ними серед них були Шесточенко Серафім Ми-колайович та його дружина Шесточенко Марія Іванівна, чоловік сестри Шесточенко С. М. – Конюшинський Володимир Савельйович. 
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Склад злочину полягав в тому, що «..вели між собою і серед своїх знайомих і колег по робо-ті антирадянські розмови і контрреволюцій-ну агітацію, засуджуючи дії радянського уря-ду та заходи влади як в місті, так і на селі, і взагалі все радянське, проклинаючи існуючу владу та її порядки, і висловлювали надію на зміну влади, очікували таке від білогвардій-ців із-за кордону за допомогою інтервен-ції....» [1, 39]. Також зазначалось, що «...агіту-ючи за зміну радянської влади та білогвар-дійську інтервенцію, пов’язуючи свою контр-революційну агітацію з гострою формою ан-тисемітизму, чим спонукали окремих осіб як проти радянської влади і диктатури пролета-ріату в цілому, так і в окремих заходах радян-ського уряду, і розпалювали міжнаціональну ворожнечу, тобто в злочинах, передбачених ст. 54-10 КК УРСР» [1, 47]. За зібраними матеріалами було винесено вирок уповноваженим ОВ Алютіним, ВР пом. нач. НГО ДПУ Клявіним і нач. НГО ДПУ Ленсь-ким застосувати: 1. До звинуваченого Шесточенко Серафі-ма Миколайовича – вищу міру соціаль-ного захисту – розстріл; 2. До звинуваченого Конюшинського Во-лодимира Савельйовича – вищу міру соціального захисту – розстріл; 3. До звинувачуваної Шесточенко Марії Іванівни – п᾿ять років концентраційних таборів. У вироку зазначалось, що речових доказів за справою немає. Тобто лише за усними зви-нуваченнями та свідченнями, людей засуди-ли до смерті та тривалого терміну ув’язнен-ня. Після розгляду особливої наради при ко-легії ДПУ УРСР 16 лютого 1933 р. було вине-сено остаточний вирок, за яким Шесточенко Серафіма Миколайовича було ув’язнено в концентраційний табір на 3 роки [1, 64]; Ко-нюшинського Володимира Савельйовича ув’язнено в концентраційний табір на 3 роки [1, 65]; Шесточенко Марію Іванівну з під вар-ти звільнити, а справу припинити [1, 66]. Відповідно з висновками прокурора Ми-колаївської області старшого радника юсти-ції Ю.Б. Бондаря від 30 червня 1989р.: Шесто-ченко Серафім Миколайович, Конюшинський Володимир Савельйович підпадає під дію ст. 1 Указу Президії Верховної ради СРСР від 

16 січня 1989 р. «Про додаткові заходи по від-новленню справедливості по відношенню жертв репресій, які мали місце в період 30–40-х і початку 50-х років». Також було визначено, що Шесточенко М. І. була безпідставно притяг-нута до кримінальної відповідальності з полі-тичних мотивів, вона підлягає реабілітації. Досліджена справа продемонструвала загальну схему діяльності каральних органів, коли пригадувалось як звинувачення похо-дження із заможної родини, або участь в ре-волюційних подіях не на боці переможців. На підставі досліджених справ стає цілком зро-зуміло, що вся система судочинства щодо українців була побудована таким чином, аби доказова база відігравала допоміжну і не обо-в'язкову частину судочинства, а головним було те, що людина вела самостійне госпо-дарство, намагалась за будь-яку ціну зберег-ти відокремлене господарство, намагалась критично мислити та давати свою власну оцінку триваючим перетворенням суспільно-го життя. В значній мірі, це була свого роду помста за минулу діяльність. Фактично дум-ки ставали одним із доказів вини підсудних. Нажаль ми стали свідками такого ганебного явища, як звинувачення своїх родичів, друзів. Одні українці засвідчували брехню стосовно інших. Таким чином, дослідження засвідчує, що крім політики голодомору радянська сис-тема застосувала також відкриту репресивну політику щодо українського населення. На сьогоднішній день задокументовано 2008 справ громадян Миколаївщини які потрапи-ли в лещата терору, збереглись їх криміналь-ні справи. Досліджуючи трагічні події 1932–1933-х років, автора вражають масштаби людських втрат, причому за кожною цифрою стоїть окрема людина, її життя, сподівання, розчарування і страшна трагедія смерті. Ос-таточна кількість втрат і по сьогодні залиша-ється дискусійною. Наше суспільство повин-но не просто пам'ятати, а уважно досліджува-ти, відстежувати, узагальнювати сучасні де-мографічні процеси в українському суспільс-тві. Постійно пам'ятаючи про від 3,5 до 9 млн замордованих впродовж двох років радянсь-кою тоталітарною системою, треба також аналізувати статистику кількості населення сьогодні, адже, наприклад, лише за дев'ять 
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місяців 2016 року лише в Миколаївській об-ласті населення скоротилось на 5,3 тисячі осіб і це без врахування мігрантів, тобто ли-ше за цей період населення Миколаївщини скоротилося на 2–3 села [35]. Пам'ять про покладені жертви українства на вівтар радянського режиму потрібно збе-рігати і використовувати у вихованні нових поколінь нашої вільної і самостійної держави. Злочинців, які втілювали нелюдські рішення теж треба назвати поіменно і віддати належ-не на стіні ганьби. Тому науковцям потрібно продовжувати дослідницьку роботу за існую-чими документами кримінальних справ та зібраних усних свідченнях. 
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M Y K O L A ZER K AL   M y k o l ai v   
THE REPRESSION OF THE PEASANTS DURING  

THE HOLODOMOR 1932–1933 IN NIKOLAEV: THAT FATE OF PEOPLE  
Explores another embodiment the direction of the Ukrainian people genocide by the communist totali-

tarian regime on the basis of criminal cases that justify the use of criminal penalties to the mass of the rural 
population in 1932–1933. This issue is covered in the context of ethnic genocide of the Ukrainian people and 
the state party by law enforcement agencies. 

Key words:  totalitarian system, the crime of genocide, famine, the party apparatus, the ideology of the 
peasantry.  
НИКОЛАЙ  ЗЕРКАЛЬ   г .  Н и к о л а е в  

РЕПРЕССИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ  
СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ВО ВРЕМЯ ГОЛОДОМОРА 1932–1933 гг.  

В РЕГИОНАЛЬНОМ МАСШТАБЕ (НИКОЛАЕВ)  
В статье исследуется одно из направлений реализации политики геноцида украинского народа 

со стороны коммунистического тоталитарного режима на основании уголовных дел, которые 
обосновывали применение  наказаний к массе населения в 1932–1933 гг. Данная проблема освеща-
ется в контексте политики этнического геноцида украинского народа государственными партий-
ными и правоохранительными органами. 

Ключевые  слова :  уголовное дело, тоталитарная система, коммунистический режим, пре-
ступление, геноцид, голодомор, партийный аппарат, идеология, крестьянство. Стаття надійшла до редколегії 12.10.2017   УДК 778.5 (091) (477.7) «1950-1990» 
ВАДИМ КІРЧЕВ  м. Миколаїв  

ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК – ОРГАНІЗАТОР 
КІНОАМАТОРСТВА НА МИКОЛАЇВЩИНИ  

Стаття розповідає про історію створення Миколаївського обласного кіноклубу, який існував з 
1971 по 1993 роки. Автор досліджує роль обласної ради профспілок в об'єднанні кіноаматорів Ми-
колаївської області. Узагальнено значний масив архівних документів, кіноматеріалів, спогади чле-
нів обласного кіноклубу, проаналізовано друковані періодичні видання. Аналіз творчої спадщини 
кіноаматорів Миколаївщини, доводить, що ними створено своєрідний літопис краю. Дослідник на-
голошує, що творчість кіноаматорів мала велике культурно-просвітницьке значення, сприяла ес-
тетичному зростанню молоді, і підкреслює, що проблема збереження цієї спадщини є сьогодні над-
звичайно актуальною. 

Ключові  слова :  аматорська кіностудія, обласний кіноклуб, народний самодіяльний колек-
тив, творчість кіноаматорів. Вивчаючи історію ХХ століття, науковці часто звертаються до оригінальних історич-них джерел – кіноматеріалів, при цьому їхній інтерес привертає не тільки офіційна хроніка і кінодокументалістика, але й аматорське кі-но, як таке, що не є політично та ідеологічно заангажованим. В той же час історія самого 

кіноаматорства і з точки зору історичного джерелознавства, і як окремого виду мистец-тва, по суті ще не описана науковцями і зали-шається актуальною та важливою частиною комплексного дослідження історичного  процесу на локальному і глобальному рівнях. Автор розвідки прагне привернути увагу до 
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історії кіноаматорства Миколаївщини як до культурного явища ІІ половини ХХ століття, а також як до своєрідного образотворчого лі-топису історії рідного краю. Дослідник у сво-їй розвідці залучає до наукового обігу масив кіноматеріалів, піднімає проблему невикори-стання науковцями як завершених кінострі-чок, так і робочих документальних зйомок кіноаматорів, які доповнюють достовірність та поглиблюють розуміння історичного про-цесу на регіональному рівні. Наведені аргу-менти повинні підштовхнути до дискусії в професійному колі та до прискіпливого ви-вчення і використання кіноджерел в майбут-ніх наукових розвідках дослідників історії рідного краю і країни в цілому. Автором досліджено і узагальнено знач-ний масив архівних документів, наприклад, матеріали про роботу ради з кіно, яка діяла при обласній раді профспілок, матеріали про розвиток і експлуатацію профспілкової кіно-мережі,  кіноматеріали – фільми, створені членами обласного кіноклубу. В процесі нау-кової пошукової роботи здійснювалось без-посереднє спілкування з членами обласного кіноклубу, проведено аналіз друкованих пе-ріодичних місцевих та відомчих видань. В роки існування СРСР кіно вважалось кращим пропагандистом в загальнодержав-них масштабах, тому поширенню інтересу до кіномистецтва завжди приділялась особлива увага. В 50-і роки ХХ століття значно зростає кількість шанувальників кіномистецтва, крім того, активно розвивається кінодокументалі-стика, але шлях фільму до глядача був непро-стим, з огляду на те, що радянська ідеологіч-на система намагалась контролювати всі сфе-ри життя громадян, в тому числі кіноаматор-ство як «особливу форму художньої самодія-льности трудящих». Неоціненну допомогу кіноаматорам надавали профспілки: вони організовували огляди кінострічок – худож-ніх, документальних, науково-популярних і навчальних. Така робота проводилась як в загальносоюзному масштабі, так і в місті Ми-колаїв. Наприклад, з травня по липень 1958 року обласною радою профспілок спільно з кіноп-рокатом і Миколаївбудом проведений кіно-фестиваль науково-популярних фільмів із 

будівельної тематики. Кінофестиваль прово-дився в 4-х клубах і будинках культури, в бу-дівельному технікумі. Всього було проведено 21 кіносеанс фільмів [1]. За програмою фестивалю продемонстро-вані та прорецензовані фільми професійної тематики: «Техніка безпеки на будівництві», «Будівельний конвейер», «Бетонні роботи», «Теслярські роботи», «Нове в штукатурних і малярних роботах», «Механізація штукатур-них робіт», «Збірний залізобетон в житлово-му будівництві», «Машиністи будівельних кранів», «З досвіду промислового та житло-вого будівництва». Всього в роботі кінофес-тивалю взяли участь понад  4000 осіб [2]. Оскільки кіномистецтво вважалось най-більш ефективним засобом впливу на свідо-мість громадян та виховання молоді, радян-ська влада була зацікавлена в розширенні мережі кінопрокату, і в цьому питанні було прийнято рішення задіяти республіканські та обласні ради профспілок.  В 1967 році при Миколаївській обласній раді профспілок створена обласна рада з кіно, яка в основному вирішувала питання устатку-вання та експлуатації профспілкової кіноме-режі Миколаївської області. Звіти, підготовле-ні радою для ВЦРПС (Центральна рада по кі-но), створюють загальне уявлення про екс-плуатацію кіноустаткування в місті і на селі в кінці 1960-х – на початку 1970-х років та кіль-кість проведених кіносеансів, що свідчить про інтерес масового глядача до кіномистецтва. Так, у четвертому кварталі 1967 року в місті Миколаїв в профспілковій кіномережі налічувалося 20 кіноустановок в клубах, па-лацах і будинках культури. Кількість кіносеа-нсів для дорослих досягла 2094, для дітей – 446. Кількість відвідувань кіносеансів дорос-лими – 216, 3 тис. осіб, дітьми – 57,8 тисяч осіб. Валовий збір від продажу квитків склав 64,2 тис. рублів [4]. Миколаївська міська кіномережа в 1967 році складалася з таких закладів: Будинок культури ім. 40-річчя Жовтня, клуб Комуна-рів, клуб ім. Ольшанського, клуб ім. Бондаре-нка, Будинок культури будівельників, клуб на Сухому Фонтані, Будинок культури ім. Чи-гріна, клуб ім. О. Гмирьова, клуб комбінату хлібопродуктів, парк ім. Петровського (літній 
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майданчик), Будинок культури ім. Жовтневої революції [5]. До сільської кіномережі відносились клу-би в Арбузинському районі (в радгоспі «Агрономія», радгоспі «Комсомолець»), Баш-танському районі (в радгоспах «Баштансь-кий», «Добра криниця», «Виноградівський»), Березнегуватському, Братському, Веселинів-ському, Врадіївському, Вознесескому, Дома-нівському, Єланецькому та інших районах [6]. Обласною радою профспілок систематич-но протягом року проводились кінофестива-лі, тематичні покази кінофільмів, вечори ве-ликих програм, перед початком яких висту-пали керівники підприємств, передовики ви-робництва, ветерани праці. Активно органі-зовувався перегляд цих фільмів глядачами. Прокатом фільмів займалися клуби і будинки культури. Використання науково-попу-лярних, хронікально-документальних та на-вчальних кінофільмів стало невід'ємною час-тиною роботи більшості профспілкових ДК і клубів області. Два рази на тиждень проводи-ли показ фільмів для дітей. Поступово було вирішено проблему кадрів: в кінці 1960-х ро-ків в м. Миколаїв було організовано профе-сійні курси, які готували кіномеханіків 2-й і  1-ї категорії.  Неоціненним досвідом на початку 1960-х років стала організація при профспілкових клубах і будинках культури дитячих кінотеа-трів. Робота цих установ мала профорієнта-ційне спрямування і сприяла розвитку жит-тєвої компетентності молодого покоління. Унікальність таких кінотеатрів полягає в то-му, що вони обслуговувалися школярами ста-рших класів: підлітки були касирами, контро-лерами, черговими, кіномеханіками, приби-ральниками приміщень і т.ін., функції дирек-тора дитячого кінотеатру виконував стар-ший черговий школяр. Щоб це захоплення не заважало навчанню учнів, заклади такого типу працювали в суботу і неділю вдень [7].  Для дошкільнят демонструвалися муль-типлікаційні, пригодницькі фільми-казки, а для школярів організовувалися тематичні покази кінофільмів, при цьому репертуар ди-тячих кінотеатрів складався старшими піоне-рвожатими та вчителями шкіл: обирались фільми певної тематики, яка була пов'язана 

зі шкільною програмою. При дитячих кіноте-атрах організовувались клуби любителів книги, клуби допитливих, клуби кіноподоро-жей. Перед демонстрацією кінофільмів стар-шокласники готували і проводили бесіди за матеріалами «подорожі». Тут регулярно де-монструвалися кіножурнали «Хочу все зна-ти», «Піонерія» та інші [8]. У 1969 році в Миколаївській області ство-рені і працювали на громадських засадах 9 таких дитячих установ: «Світлячок» (ДК «40 років Жовтня»), «Зірочка» (ДК Жовтневої ре-волюції), «Ракета» (клуб їм. Ольшанського), «Зірочка» (ДК ім. Чигрина), «Салют» (ДК буді-вельників), «Луч» (клуб Комунарів, «Піоне-рія» (ДК ім. Бондаренко), «Малюк» (клуб за-воду ім. Носенка на Сухому фонтані), «Зіроч-ка» (клуб радіоцентру села Копані). Дитячі кінотеатри, які працювали на громадських засадах при профспілкових клубах і будинках культури міста Миколаєва та Миколаївської області, були дуже популярні серед дітей [9]. Але інтерес до кіномистецтва не обмежу-вався лише переглядом фільмів. Ще наприкі-нці 1950-х років з’явились кіноаматори,  які бажали проявити себе у мистецтві. Завдя-ки появі в цей час доступної аматорської  кінознімальної апаратури з’явилась можли-вість для творчих людей знімати своє  кіно. Саме тоді кіноаматорський рух проявив-ся як масова, специфічна і багата за можливо-стями «форма художньої самодіяльності тру-дящих». З середини 1960-х років в місті Миколаїв стали проводити фестивалі аматорських фі-льмів, що забезпечувало обмін творчими до-сягненнями між кіноаматорами. Тематика кінофестивалів була різноманітною, але зав-жди – «ідеологічно витриманою». Так, у 1969 році проводився фестиваль аматорських кі-нофільмів під гаслом «Профспілки – школа комунізму» [10, с. 25]. Художні засоби фільмів повинні були відповідати ознакам мистецтва соцреалізму, що, безумовно, гальмувала роз-виток кіномистецтва в країні в цілому. Але аматори створювали також багато ліричних фільмів, поетичних замальовок, художніх на-рисів, які розкривали внутрішній світ люди-ни, відображали гуманістичні погляди, світлі думки, почуття. 
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Крім того, на заваді кіноаматорам стали високі ціни на кінообладнання, а також дефі-цит якісної кіноплівки. Обласна рада проф-спілок допомагала вирішувати проблеми – централізовано закуповувала кіноплівку для кіноаматорів, однак поставки її були нерегу-лярними. Так, у 1968 році з виділених 15 тис. погонних метрів обласною радою профспілок було отримано тільки 3 тис. погонних метрів кіноплівки ОЧТ-45, а в 1969 році  при замов-ленні кіноплівки в кількості 17 тис. погонних метрів, отримали до кінця року тільки 30%. [10, 27]. Така ситуація носила системний ха-рактер, тому кіноаматори здебільшого зму-шені були знімати на кіноплівці, термін при-датності якої закінчився, а іноді – купувати кіноплівку за власний кошт.  Питання ці вирішувалися простіше, якщо кіноаматори об’єднувались в групи. Згодом ці стихійні групи об’єднали профспілки: при обласних радах профспілок створювались кіноклуби, і це розширило технічні і творчі можливості кіноаматорів. З метою подолання подібних труднощів та об’єднання зусиль кі-ноаматорів над створенням кінофільмів з 1 січня 1971 року в Миколаєві створено обла-сний кіноклуб.  Цікавим зразком вирішення питань роз-витку кіноаматорства на місцевому рівні є витяг з перспективного плану роботи ради по кіно обласної ради профспілок на 1971 рік, затвердженого її головою Т. Ільюк: “VII. Кино-
любительство. 1. Решить вопрос с помещени-
ем для созданного областного киноклуба – 
технически оборудовать и обеспечить плано-
вую работу облсовета киноклуба – отв. совет 
по кино. Коваленко (І кв. 1971 года). 

2. Просить Укрсовпроф о выделении 
штатных единиц для областного киноклуба: 
директор клуба, кинооператор, лаборант, 
мастер, уборщица – сторож. 3. Организовать 
поездку членов клуба в Житомирский кино-
клуб (обмен опытом – II квартал 1971 года) 
Совет по кино. 4. Организовать ежемесячные 
пятницы кинолюбителей, обеспечить квали-
фицированные консультации, лекции кинолю-
бителям, просмотры и обсуждения люби-
тельских фильмов. (Совет по кино, совет ки-
ноклуба в течение года) 5.Создать годичные 
курсы кинолюбителей (совершенствовать 

знания кинолюбителей) – совет по кино в те-
чение года. 6 .Организовать работу постоян-
но действующего семинара руководителей 
киностудий… 7. Провести конкурс любитель-
ских фильмов, посвященный XXIV съезду КПСС. 
8.Выпустить плакат об опыте работы люби-
тельских киностудий торгового порта. 
II квартал. Совет по кино. Ответственный 
Коваленко” [11]. Про результати виконання цього плану дає уявлення наступний документ: 
“Информация о проделанной работе советом 
по кино Николаевского областного совета 
профсоюзов в свете плана работы совета по 
кино ВЦСПС на 1971 год… 14. Создан с 
01.01.1971 областной клуб кинолюбителей, 
арендовано для него помещение, приобретено 
оборудование и стройматериалы. С кинолю-
бителями проведены бесплатные трехмесяч-
ные курсы по изучению кино, фотоаппарату-
ры, кино-, фотопленки, ее обработке, опера-
торскому и режиссерскому искусству. Люби-
тельские киностудии и индивидуальные кино-
любители взяты киноклубом на учет, выдано 
удостоверения членов областного кинофото-
клуба. Проведен в феврале 1971 года област-
ной смотр любительского кинофильмов, по-
священный ХХІV съезду КПСС. Лучшие фильмы 
были направлены в Киев на республиканский 
смотр. Две любительские киностудии – кино-
студия торгового порта «Бригантина» и ки-
ностудия ДК профтехобразования  получили 
на республиканском смотре дипломы первой 
степени, пять фильмов были поощрены. Объ-
явлен смотр любительских кинофильмов по 
гражданской обороне, посвященный экономии 
и бережливости в народном хозяйстве. 
Смотр будет проведен в сентябре 1971 года. 
Объявлен конкурс на создание лучшего кино-
сценария к фильму, посвященному 50-летию 
образования СССР. В плане работы совета по 
кино облсовпрофа и областного клуба кино-
любителей – создать в 1971–1972 годах 
фильм о делегатах ХХІV съезда КПСС – работ-
никах сельского хозяйства. Председатель со-
вета по кино облсовпрофа Ф. Локтев» [12]. Думка про те, що окремих кіноаматорів потрібно об’єднати в кіноклуб, виникла ще на початку 1960-х років, але реалізований цей задум був через десять років, і кіноклуб 
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став справжнім центром творчості любителів кіно. Обласний кіноклуб визначив метою сво-єї діяльності покращення якості роботи кіно-аматорів та популяризацію їх фільмів. Кіноклуб працював з 1971 по 1993 рік, він об’єднав велику кількість кіноаматорів та аматорських кіностудій, мав добру матеріа-льно-технічну базу. За 22 роки існування клу-бу його членами створено сотні фільмів. У роботі кіноклубу виникали і певні труд-нощі: недостатнє фінансування і недоскона-лість кіноапаратури. Також гострою пробле-мою кіноаматорів було копіювання шістна-дцятиміліметрових фільмів, тому, що кіноа-матори мали тільки оригінал фільму, який швидко псувався, копію можна було замови-ти тільки в столиці за значні кошти. Але інженери-винахідники створювали спеціальні пристрої для копіювання, як, на-приклад, Григорій Аврамович Бондаренко, який механічно з’єднав кінокамеру «Пентаф-лекс» і кінопроектор «Україна», переробив та пристосував для копіювання фільмів. Якщо зйомка велася на плівку обласного кіноклубу, то фільм вважався власністю клубу, тому ба-гато кіноаматорів знімали своєю апаратурою на власній плівці [13, 4]. Після створення кіноклубу рух кіноама-торів став масовим. Окремі кіноаматори і аматорські студії на підприємствах і організа-ціях об’єднали свої зусилля, тому якість і кі-лькість кіноаматорських фільмів зросла.  Високу майстерність кіноаматорів проде-монстрував обласний фестиваль 1970 року. Особливо успішно виступили кіностудія Бу-динку культури профтехосвіти (керівник Ігор Міхєєв). Студійці показали картини «Ленінське світло», «Його крила», «Здрастуй, будова!», «Етюди». Перші дві стрічки дістали найвищі оцінки і завоювали перше місце. Ці-каві роботи створювала аматорська кіносту-дія морського торгівельного порту «Бриган-тина» (керівник Борис Нестеровський). Доку-ментальному фільму про моряків «Море кли-че» і сатиричній картині «Малоактивні» на обласному фестивалі було присуджено другу премію. Кіноаматори студії під керівництвом Федора Панова отримали третю премію за фільми «Олімпіада праці» і «Викуп». Заохочу-вальну премію присуджено фільмові 

«Створено будівельниками» (кіностудія Бу-динку культури будівельників, керівник Вік-тор Акімов) [14, с. 4]. З появою обласного кіноклубу в 1971 ро-ці кількість фестивалів, які проводились в місті, збільшувалась з року в рік. Так, в 1975 році було проведено фестиваль, присвячений 30-річчю Перемоги. На ньому представлено публіцистичні фільми, які показали високий рівень майстерності кіноаматорів. Вищу оцін-ку за актуальність та високу ідейність отри-мав документальний фільм «И за того парня» народної кіностудії «Корабел». Він розпові-дав, як молоді корабели зарахували до своєї бригади героїв війни та щоденно виконують за них трудові норми. Високу відзнаку отри-мав фільм «С именем героя», який розповідав про наступність бойових традицій. Міська преса відгукнулась про кіномову цієї картини як «точну, образну, хвилюючу». Фільм «Солдатська слава» розповідав про стійку волю людини, кавалера трьох орденів Слави Олександра Лященка. Воїн втратив но-гу, став інвалідом, але залишився в лавах то-варишів і продовжує активно працювати в мирний час. Було відзначено фільми «Память о живих и павших», «Вторая жизнь». Багато стрічок достойно представлені на республі-канському конкурсі, присвяченому 30-річчу Перемоги [15, 4]. Таким чином за роки існування кіноклу-бу миколаївські кіноаматори створили чима-ло кінокартин, відзначених медалями, дипло-мами, грамотами і преміями на республікан-ських та всесоюзних оглядах. Слід зазначити, що стихійний рух кіноаматорів було впоряд-ковано та підтримано місцевими органами влади, що забезпечувало можливість контро-лю за процесом їх творчості. Здійснюючи зйо-мки різних подій з життя підприємств і ві-домств, кіноаматори напрацювали значний масив документальних кіноматеріалів, які сьогодні вже виступають окремим видом іс-торичних джерел. Значні напрацювання за-лишаються не систематизованими та не дос-лідженими науковцями як окреме історичне джерело. Аналіз творчої спадщини кіноаматорів Миколаївщини – членів обласного кіноклубу доводить, що ними створено своєрідний літо-
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пис краю; крім того, творчість кіноаматорів мала велике культурно-просвітницьке зна-чення, сприяла естетичному зростанню мо-лоді, тому проблема збереження цієї спадщи-ни є сьогодні надзвичайно актуальною.  
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VAD I M KIRCH EV M y k o l ai v   

THE REGIONAL COUNCIL OF THE TRADE UNIONS IS ORGANIZER  
OF THE AMATEUR FILM-MAKING IN THE MYKOLAIV REGION  

The article talks about the history of the creation of the Nikolaev Regional Cinema Club, which existed 
from 1971 to 1993. The author examines the role of the regional council of trade unions in the association of 
film-lovers of the Mykolayiv region. Summarized a significant array of archival documents, film materials, 
memoirs of members of the regional film club, analyzed printed periodicals. An analysis of the creative heri-
tage of the film-lovers of Mykolayiv region, which the author carries out, proves that they created a unique 
chronicle of the region. The researcher notes that the creativity of film-lovers had a great cultural and edu-
cational significance, contributed to the aesthetic growth of young people, and stresses that the problem of 
preserving this heritage is extremely topical today. 

Key words:  amateur film studio, regional film club, amateur folk group, creativity of amateur. 
 
ВАДИМ  КИРЧЕВ   г .  Н и к о л а е в  

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗОВ – ОРГАНИЗАТОР 
КИНОАМАТОРСТВА НА НИКОЛАЕВЩИНЕ  

Статья рассказывает об истории создания Николаевского областного киноклуба, который 
просуществовал с 1971 по 1993 год. Автор исследует роль областного совета профсоюзов в объе-
динении кинолюбителей Николаевской области. Обобщены значительный массив архивных доку-
ментов, киноматериалы, воспоминания членов областного киноклуба, проанализированы печат-
ные периодические издания. Анализ творческого наследия кинолюбителей Николаевщины, доказы-
вает, что ими создана своеобразная летопись края. Исследователь отмечает, что творчество 
кинолюбителей имело большое культурно-просветительское значение, способствовало эстетиче-
скому росту молодежи, и подчеркивает, что проблема сохранения этого наследия является сего-
дня чрезвычайно актуальной. 

Ключевые  слова :  любительская киностудия, областной киноклуб, народный самодеятель-
ный коллектив, творчество кинолюбителей. Стаття надійшла до редколегії 11.10.2017 
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УДК 94 (477.73) «1941/1945»  
МАРІАННА ЛАСІНСЬКА м. Миколаїв mariannalasinska@gmail.com  
ГЕНОЦИД ПРОТИ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ 
УКРАЇНИ В РОКИ НІМЕЦЬКО-РУМУНСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ  
НА ПРИКЛАДІ С. ЗАРІЧНЕ ТА С. НОВОСАФРОНІВКА  

НОВООДЕСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

У статті, на основі свідчень очевидців, зроблена спроба відтворити події Голокосту в с. Зарічно-
му та с. Новосафронівці Новоодеського району Миколаївської області в роки Другої світової війни. 

Ключові  слова :  Голокост, Південь України, свідчення очевидців, єврейське населення, істо-
рична пам’ять. Сучасні тенденції в українській науці фо-кусують вчених на перегляді усталених епі-стем та парадигм вітчизняної історії, її гост-рих проблем та питань. Нам бачиться потріб-ним і навіть необхідним переосмислення за-старілих оцінок і наукових поглядів з приводу вивчення Голокосту. На часі та обґрунтова-ною є концепція розгляду геноциду єврейсь-кого населення України, в контексті загальної трагедії європейського єврейства в роки Дру-гої світової війни. Вона постає не менш значу-щою, ніж попередні дослідження Голокосту в рамках самої лише Катастрофи радянських євреїв. Прагнучі об’єктивності, зауважимо, що переоцінки історичного наративу, перерва-ність спадковості в вітчизняному історичному знанні протягом лише останніх 100 років ста-валася неодноразово, що часто призводило до негативних наслідків у розвитку науки, появи однобоких, викривлених, політизованих, заа-нгажованих теорій, а також припинення пере-дачі аутентичних знань про минуле від одно-го покоління вчених до іншого. Від так, до змі-ни історичної пам’яті. Тому, необхідною вида-ється побудова базового історичного нарати-ву, з униканням подібних явищ, перекосів та суб’єктивізму, котрий поєднає виваженість і комплексність, з урахуванням напрацювань попередніх поколінь дослідників України та Світу.  Самою по собі складною для дослідження виглядає проблема вивчення історії націона-льних меншин. Тим більше, в контексті вище зазначеного, необхідним є обережне ставлен-

ня до переосмислення таких важливих і бо-лючих тем, як проблема Голокосту, зокрема та історичної пам’яті, в цілому. Людям прита-манно забувати одні події і актуалізувати значимість інших під впливом певних чинни-ків. Відповідальність за це, безперечно, ле-жить і на вчених. Сучасні дослідження украї-нських науковців спрямовані на формування нової історичної пам’яті українського народу. При цьому історична пам’ять національних меншин є не менш важливою складовою та-кого явища, як історія пам’яті населення України. Найсучасніші дослідження пробле-ми Катастрофи (Шоа) належать: В. Грине-вичу, Р. Магочію, М. Кальницькому, В. Нахма-новичу, Г. Грінченко, К. Беркгофу, Ш. Редліху, М. Мариновичу, М. Шитюку, Н. Сугацькій, В. Щукіну, Л. Ташлай, О. Гриневич та ін. В українській історіографії участь єврей-ського етносу в Другій світовій війні розгля-дається переважно в контексті Голокосту, а більшість важливих питань пов’язаних з істо-рією самого Голокосту є й досі не дослідже-ною, зокрема, невизначеною лишається кіль-кість постраждалих в роки Катастрофи украї-нських євреїв. В результаті Катастрофи євро-пейського єврейства мільйони євреїв втрати-ли життя, а тисячі назавжди були позбавлені власної історичної пам’яті та самоідентифіка-ції, без права на її відтворення. Європейська історична наука, до простору котрої прагнуть доєднатися вітчизняні вчені, беззаперечним визнає факт геноциду єврейського населення в роки Другої світової війни та значущість 
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його вивчення науковцями. Акцентуації на Голокості радянських євреїв привалюють в українській історіографії, через цілком об’єк-тивні і зрозумілі причини: відсутність аутен-тичних наукових досліджень з цього приводу у будь-які часи у будь-якій країні, через низку історико-політичних факторів; дефіцит неу-переджених наукових відомостей (написаних на базі дослідження архівних матеріалів, зна-чна частина яких і досі недоступна вітчизня-ним науковцям, засекречена, знищена, чи втрачена) про період Радянської історії, зага-лом та єврейського населення, як її складо-вої, зокрема; подекуди, відсутність самих ар-хівних матеріалів і т.ін. В той момент, коли більшість складових проблеми Голокосту ви-вчаються в країнах Європи та Світу з момен-ту закінчення Другої світової війни докладно і ґрунтовно й до сьогодні, в Україні спостері-гаємо лакуну в даній царині, на заповнення котрої покликана робота дослідників Катаст-рофи. Багатоаспектність та широка географія питання, призводять до необхідності інтен-сифікації розробки всього спектру тем, пов’я-заних з його вивченням. В цьому сенсі важли-вими виглядають регіональні студії пробле-ми Голокосту. Також, важливим інструмен-том дослідження Катастрофи є персоналіза-ція історії та усна історія. Метою даної статті є висвітлення фактів геноциду єврейського населення по селах (с. Новосафронівка та с. Зарічне) Новоодесь-кого району Миколаївської області в роки Другої світової війни. Важливою справою ли-шається накопичення, обробка та оприлюд-нення щонайменшої інформації, котра могла б ліквідувати білі плями, щодо доль євреїв України, постраждалих в роки Шоа.  Два села Новоодещини, с. Зарічне (Гри-горівка), с. Новосафронівка та хутір Отрадівка при ньому, розташовані при злитті річок Гни-лий Єланець та Південний Буг. До початку Другої світової війни тут мешкало населення поліетнічне за своїм складом: німці-коло-ністи, українські козаки та селяни, польські переселенці, молдавани й євреї жили поряд протягом кількох століть вдало взаємодіючи один з одним. Ще до революції основним за-йняттям єврейського населення с. Зарічного та с. Новосафронівки була доставка вантажів 

та торгівля хлібом, скотом, мануфактурою і бакалією, які вироблялись тут. Центром тор-гівлі було м. Нова Одеса [4]. Після встанов-лення радянської влади дехто з них зберіг за собою заняття перевезенням та продажом товарів. До таких належав Мойсей Маркович Фішман [7, 168]. Родина Фішман мешкала в с. Зарічному (Григорівка) тривалий час. Батько Фішман Мойсей Маркович, як і більшість його односе-льців, приймав участь серед числа військових на фронтах Першої світової війни, повернув-шись до дому без однієї руки. Свою родину забезпечував торгівлею сільськогосподарсь-кою продукцією, котру скуповував у місцевих мешканців та, маючи підводу з конем, виво-зив до Нової Одеси, де й перепродував. З ра-йону до села повертався з придбаною там мануфактурою і реалізовував її односельцям. На початок війни мав дружину Фішман Олену Мордоківну та чотирьох дітей, двох синів та двох доньок. Один з хлопців Фішман був при-званий до лав Червоної армії, так само, як і старша донька, котра була військовим ліка-рем, що врятувало їм життя. Другий син пра-цював в м. Миколаєві на військовому заводі. На момент окупації села в 1941 році з батька-ми лишилася лише найменша донька Анюта. Ще один син Мойсея Марковича загинув хлопчиною до початку війни під колесами підводи, запряженої кіньми. Зважаючи на багатонаціональний харак-тер населення с. Зарічного (Григорівки) німе-цькі військові спілкувалися з місцевим насе-ленням використовуючи в якості переклада-чів мешканців з числа німців-переселенців, котрі вільно володіли й писали німецькою мовою. Одразу по встановленню окупаційно-го режиму комендант села наказав скласти для нього список євреїв, ромів та комуністів, що мешкали тут. Єдиною людиною, котра пішла на складання такого переліку став міс-цевий мешканець Сашко Веселовський. Він віддав список приречених місцевому хлопце-ві з родини німців-колоністів, який був пере-кладачем у коменданта, через те що гарно володів німецькою мовою. Хлопець побачив-ши перелік прізвищ, сховав його, а на вимоги О. Веселовського перекласти папір комендан-тові, поставив умову, що як колаборант не 
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заспокоїться, то в списку буде лише ім’я  О. Веселовського. Тим не менш, О. Веселовсь-кий настирливо домагався свого і відвіз спи-сок до комендатури в Новій Одесі. Серед прі-звищ згадуваних в цьому списку були: роди-на Фішман, місцевий чоботар Гількевич (Хількевич) з сім’єю, торговець Мойсей Левін та багато інших життя, яких обірвалися нев-довзі, але імен котрих ми можемо так і не діз-натись. Частину списку вділося відтворити за спогадами колишнього мешканця с. Зарічне (Григорівка) Ласінського Бориса Васильовича 1932 р.н., близькі родичі котрого фігурували в цьому списку, і котрим, здебільшого, вдалося врятуватися через вчасне попередження хло-пця-перекладача про небезпеку [4].  Беручи інтерв’ю для написання даної статті серед колишніх і нинішніх мешканців села (Ласінський Б. В. 1932 р.н., Баркар Г. В. 1930 р.н., Прінько Л. Ф. 1931 р.н.) [3, 70] ми зіткнулися з проблемою, описаною місцевим краєзнавцем Ковалем Г.П. [3], що свідки на більшість питань відповідають відмовками, не пам’ятають, або повідомляють інформацію пошепки, на стільки важко їм говорити про ті страшні події. Не зважаючи на 76 років, котрі відділяють нас від них. Адже до війни в селі проживало кілька єврейських родин, але після Голокосту про них ні хто не згадував вголос, було важко, і просто не лишилося кому. Дізнавшись про родину Фішман німці за-брали Мойсея Марковича та Олену Мордоків-ну до м. Вознесенська [8, 136] (місце розстрі-лу вимагає уточнення: за одними даними [8, 136] та свідченнями Ласінського Б. В. їх спочатку забрали до комендатури у с. Щерба-ні, а згодом розстріляли у м. Вознесенську, за іншими [8, 168] – вони загинули в с. Григорів-ці (Зарічне) в жовтні 1941 р., також є версія їх розстрілу у м. Нова Одеса [1]), де жорстоко вбили їх у жовтні 1941 р. разом з багатьма іншими євреями Новоодещини та Бессарабії. Їх доньку Анюту сховали, взявши до себе сусі-ди. Видавши її за власну дитину, підробили документи. Проте, на Анюту також чекала трагічна доля. Місцевий поліцай Полудневич Анатолій Андрійович, котрий належав до чи-сла односельців Фішманів чудово знав про походження Анюти Фішман. В 1941 році він разом з поліцаєм з сусіднього села забрав 

Анюту та зґвалтувавши розстріляв дівчину у посадці поряд із селом, там же сховавши тіло. До Нової Одеси відвезли і чоботаря Гільке-вича (Хількевича) з родиною, де їх було роз-стріляно разом з іншими євреями у вересні 1941 року. Родина Гількевичів (Хількевича) нажаль, належить до безіменних, похованих у страшній ямі в Новій Одесі. До числа тих, про кого не лишилося імен і, навіть, згадки [5]. Мойсей Левін, до війни займався торгів-лею в Новій Одесі. У 1915 році він одружився з удовою, мешканкою с. Зарічне (Григорівка), котра від попереднього шлюбу мала кількох дітей. В шлюбі з жінкою він народив спільних дітей. На початок Другої світової війни Мой-сей Левін вже був у похилому віці, але тим не менш потрапив до розстрільного списку і в 1941 р. Шукаючи порятунку, разом з родиною намагався сховатися у с. Зарічному, але заги-нув в Новій Одесі. Його дружина повернулася до рідного села разом з невісткою та онуками Сонею і Сергієм, врятувавши їм життя, записа-вши всіх своїх молодших дітей та онуків від них під прізвищем першого чоловіка.  Укладача смертельного для євреїв с. Зарі-чного списку О. Веселовського після звіль-нення села у 1944 р. польовий воєнкомат за-брав до лав Червоної армії. По закінченню війни, колаборант повернувся до рідного се-ла, де на нього чекала міліція. Тим не менш, йому вдалося втекти до с. Кадіївки (нині Ста-ханове Луганської області), де він працював на маслозаводі. Лише випадок допоміг здійс-ненню правосуддя. Односельці переїхавши до с. Кадіївки через кілька років, раптово зустрі-ли його там просто вулиці та подали заяву до правоохоронних органів. На суді в Новій Оде-сі О. Веселовському винесли вирок 10 років ув’язнення, визнавши його винним у скоєно-му злочині. Поліцай Полудневич Анатолій Андрійо-вич був покараний ще до завершення війни. Шкільний вчитель з сусіднього с. Підлісного (Малинівка) Яворський та військово-поло-нений червоноармієць, котрий втік з колони, яку німці на початку війни гнали через село і сховався серед жителів с. Зарічного (Гри-горівки) на ім’я Євген Буровцов входили до числа місцевих партизан. Буровцов і Яворсь-кий підпоїли А. А. Полудневича і спровокували 
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його арешт місцевим комендантом. В резуль-таті Полудневича і Яворського розстріляли, а Буровцову вдалося втекти і лишитися живим. За здійснення подвигу Яворського було наго-роджено посмертно по закінченню війни. Про євреїв с. Новосафронівки місцеві ме-шканці також не розказують багато [3, 70–71]. Єдина згадувана в джерелах родина Кац (дружина і донька Аврума Каца), показо-во розстріляні на початку Другої світової вій-ни. Коли всіх мешканців і дітей, і старих зіб-рали в центрі села, неподалік від сучасної шкільної будівлі. І демонструючи зневагу з вигуками «Juda» розстріляли. Тіла поховані за селом (зараз там ферма). Сам же Аврум та його син Мотя Кац були страчені в м. Мико-лаєві через повішання, пізніше [3, 71]. Мале-нькі донечки Матвія Каца загинули трохи згодом. За свідченнями Прінько (в дівоцтві – Цешнатій) Людмили Федорівни весь хутір Отрадівка (знаходиться при с. Новосафро-нівка) здригнувся від жахливого жіночого крику, коли німці знайшли дівчаток Кац і ве-ли на розстріл у найближчу посадку, а їх мати (німкеня за походженням) Роза Кац бігла по-ряд благаючи врятувати її дітей [6]. Свідками тієї жахливої трагедії були й інші односельці родини Кац. Вдова Марта (в дівоцтві Голденко) разом зі своїм сином Анд-рієм Гавриловичем Молчаницьким, невіст-кою та онуками переїхала на хутір Отрадівка (нині частина с. Новосафронівка) з м. Мико-лаєва, де вона довгий час мешкала на вулиці Сінній 17 та займалася швацтвом. Почувши, про початок війни в 1941 році, жінка одразу вирішила, що в місті разом з малечею не ви-жити, тому за порадою рідного брата Льови Голденко, котрий мешкав у сусідньому селі, переїздить до с. Новосафронівка. Після вста-новлення окупаційного режиму її сина А. Г. Молчаницького забирають до числа по-ліцаїв. Незабаром Андрій Гаврилович почав приносити до дому єврейських дітей. Серед них були й маленькі дівчата Кац. Зі спогадів Молчаницької П. А. 1934 р.н.: «Дітей Марта Голденко замуровувала у грубку вдень та са-довила власних онучок на піч зверху, щоб не було чутно малечу всередині. Якщо німці проводили обшуки то городами переводила їх до сусідки» [7]. Не дивлячись на всі нама-

гання сусідів, врятувати членів родини Кац так і не вдалося.  А. Г. Молчаницький після викриття втік з села та ховався серед партизанів. По звіль-ненню с. Новосафронівки від окупантів у 194-4 р. був призваний до лав Червоної армії. Вій-ну закінчив з орденом Слави ІІІ-го ступеню та орденом Вітчизняної війни І-го ступеню. Життя єврейської родини Голденко-Молча-ницьких врятувала відсутність відомостей про них серед місцевого населення та одру-ження Марти Голденко з мешканцем с. Ново-афронівки Терентієм Цешнатієм, котрий був удівцем з трьома дітьми та надав Марті доку-менти померлої дружини, записавши її сина за свого. З цими документами, які додали Ма-рті віку на 10 років більше, новим ім’ям та прізвищем, жінка прожила до кінця життя (померла у м. Миколаєві у 1971 р.) [7]. Нажаль, більшість євреїв с. Новосафроні-вки та с. Зарічного (Григорівки) загинули під час розстрілів в вересні 1941 року в Новій Одесі, чи пізніше в с. Щербанях (сьогодні Воз-несенський район Миколаївської області). Імена багатьох з них стерті з людської пам’я-ті. Вважаємо необхідним активізувати роботу регіональних та районних краєзнавців, спря-мовану на пошуки кожного окремого імені, історії життя і смерті, спасіння кожної люди-ни, поки ще є така можливість, живі свідки й учасники тих страшних подій. З кожним ро-ком їх стає все менше, безцінний час йде, па-м’ять тьмяніє.  
Список  використаних  джерел  1. Державний архів Миколаївської області, ф. П-10, оп. 1, д. 191, л. 92, 97; д. 156, л. 21-22. 2. Коваль Г. П. Історія українського села Новосафро-нівка / Геннадій Коваль // Аркасівські читання: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 квітня 2014 р.). — Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. — 300 с. 3. Коваль Г. П., Коваль О. Г. Вони жили серед нас: жертви Голокосту Новоодещини та Вознесенщи-ни Миколаївської області / Олексій Геннадійович Коваль, Геннадій Павлович Коваль // Історичні мідраші Північного Причорномор'я / Голов. ред. М. М. Шитюк. — Випуск VІ. — Миколаїв : Типогра-фія Шамрай, 2017. — 365 с. 4. Ласінська М. Ю. Долі євреїв Новоодеського райо-ну Миколаївської області у роки Шоа (за свідчен-нями очевидців) // Богданівські читання – 2017. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-й річни-ці Богданівської трагедії (23 квітня 2017 року) / За ред. О. П. Тригуба. — Миколаїв: Типографія «Шамрай», 2017. — С. 66—71. 

МАРІАННА ЛАСІНСЬКА · Геноцид проти єврейського населення півдня України в роки німецько-румунської  окупації на прикладі с. Зарічне та с. Новосафронівка Новоодеського району Миколаївської області 



Р о з д і л  5  І С Т О Р И Ч Н Е  К Р А Є З Н А В С Т В О  

162 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ІСТОРИЧНІ НАУКИ  

5. Осадчий Г. И. Щербановская волость Елисаветг-радского уезда Херсонской губернии. Историко-этнографическое и хозяйственно-статистическое описание Г. И. Осадчего / Издание Херсонской губернской земской управы / Г.И. Осадчий. — Херсон: Типография О. Д. Ходушиной (б. Ващен-ко), угол Потемкинской и Соборной соб. дом, 1891 г. — 175 с. 6. Свідчення Прінько (в дівоцтві - Цешнатій) Люд-мили Федорівни, записані автором 18.09.2017 р. в м. Миколаєві. 

7. Свідчення Молчаницької Поліни Андріївни та Баркар Галина Василівни, записані автором 28-.04.2001 р. в м. Миколаєві. 8. Судьбы евреев Николаевщины в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / под ред. М. Д. Гольденберга. — Николаев: издатель П. Н. Шамрай, 2013. — 408 с. 
 
 
 

M A R IA N N A  L A S I N S K A M y k o l ai v   
GENOCIDE AGAINST THE JEWISH POPULATION OF THE SOUTH  

OF UKRAINE IN THE YEARS OF GERMAN-ROMANIAN OCCUPATION  
(IN ZARITCHNE AND NOVOSAFRONIVKA VILLAGES OF THE NOVODESSA  

DISTRICT OF MYKOLAYIV REGION)  
In the article, on the basis of testimonies of eyewitnesses, an attempt was made to recreate the events of 

the Holocaust. Zaritchne and Novosofronivka villages of the Novoodessa district of Mykolaiv region during 
the Second World War. 
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с. ЗАРЕЧНОЕ И с. НОВОСАФРОНОВКА НОВООДЕССКОГО РАЙОНА  
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В статье, на основе свидетельств очевидцев, предпринята попытка воссоздать события  
Холокоста в с. Заречном и с. Новосафроновке Новоодесского района Николаевской области в годы 
Второй мировой войны. 
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УДК 94(477) «1917» 
ВЛАДИСЛАВ ПАРХОМЕНКО  м. Миколаїв  

МИКОЛАЇВ РЕВОЛЮЦІЙНИЙ: 
БЕРЕЗЕНЬ 1917-го РОКУ 

 
У статті на підставі архівних матеріалів і періодики того періоду розглянуто суспільно-

політичні перетворення в Миколаєві в перший місяць революції. Показаний процес створення нових 
органів влади: Громадського комітету, Рад робітничих і військових депутатів, народної міліції, 
революціонізації місцевого гарнізону. 

Ключові  слова :  революція, Ради робітничих і військових депутатів, Громадський комітет, 
суднобудівельні заводи, народна міліція. Новий 1917-й рік миколаївці зустріли з надією на закінчення виснажливої, тривалої Великої війни. Перед війною в Миколаєві ме-шкало більше 105 тис. осіб, у тому числі бли-зько 78 тис. православних, 20 тис. іудеїв,  3 тис. католиків, близько 900 лютеран, понад 400 мусульман. За роки війни національний і конфесійний склад населення дещо змінився, оскільки в 1915 р. в місто прибуло 2 тисячі біженців із західних губерній, у тому числі 700 євреїв і більше 200 латишів. Насущною проблемою городян стала дорожнеча. У жов-тні 1916 р. введено перші картки на цукор. Упродовж 1916 р. ціни на деякі продукти зро-сли на 200–300% [1]. Про початок революції в Миколаєві стало відомо 1 березня 1917 р. Увечері 2-го березня в правлінні робочого кооперативу «Трудова Копійка» (вул. Рибна, 28) відбулося об'єднане засідання усіх робітничих організацій міста, присвячене політичному моменту. Присутні, прийняли рішення створити Раду робітничих депутатів. Перші дні березня відмічені рево-люційними виступами миколаївських робіт-ників. Під варту узяті найбільш одіозні «царські слуги»: жандармський підполков-ник П. Фокін, начальник розшукового пункту підполковник Ф. Фокін і три пристави [2]. Заарештований і робітник заводу «Руссуд»  І. Бєлов, що підніс 15 квітня 1915 р., «хліб-сіль» імператорові Миколі ІІ, коли той відві-дував місто.  5 березня делегація робітників попряму-вала до Міської управи з вимогою звільнення політв'язнів. Після переговорів вже об'єднана делегація робітників і міського самовряду-

вання спромоглася, щоб тюремна адміністра-ції звільнила в'язнів [3]. «Революційну свідо-мість» виявили і миколаївські пожежні, нада-вши за розпорядженням брандмейстера  М. М. Свіжинського дві свої лінійки, в ніч з  5 на 6 березня, для перевезення політв'язнів під час їх звільнення з в'язниці. У пожежному депо для 24 колишніх ув'язнених організова-ний сніданок, потім їх розмістили по приват-них квартирах. Лише 4 березня градоначальник Микола-єва віце-адмірал А. Г. Покровський підписав наказ, в якому інформував жителів про зре-чення государя від престолу [4]. Незабаром,  6 березня Тимчасовий уряд призначив микола-ївським градоначальником (5 липня цю посаду буде скасовано) міського голову М. П. Леонто-вича. У одному з перших своїх розпоряджень він закликав мешканців «не проявляти ніяких неправомірних дій, не вводити в міське життя ніякої смути, і хвилювань» [5]. 4 березня 1917 р. робітники провідного суднобудівельного заводу «Наваль» (працю-вало 13 тисяч осіб) обрали фабричний комі-тет. Незабаром фабрично-заводські комітети створені на багатьох підприємствах Миколає-ва. Метою комітетів став захист інтересів пролетаріату. З 23 березня 8-годинний робо-чий день запроваджений на усіх миколаївсь-ких підприємствах, що підлягали фабрично-му нагляду. Наднормові роботи допускалися з відома робітників, якщо виконувалися тер-мінові військові замовлення. Цього ж дня 6 тисяч представників заводу «Руссуд» відп-равили до столиці телеграму в якій була ви-мога: «проведення в життя повної амністії 
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політичним і релігійним ув'язненим, свобода слова і друку, свобода зборів і союзів, недото-рканість особи і скасування національних і релігійних розбратів» [6, 75]. Щоправда у сто-сунках адміністрації і робітників не обійшло-ся без ексцесів – на цьому ж заводі два брига-дира клепального цеху Нікітін і Ужакін, із на-дітими на голову мішками на тачках, були вивезені працівниками з території заводу. Як і повсюду, виникають нові органи вла-ди. Так, 6 березня 1917 року в Миколаєві в приміщенні Міської думи відбулися організа-ційні збори Ради робітничих депутатів, голо-вою якої обраний меншовик В. І. Каушан. У 1920-х рр. він відійде від політичної діяльно-сті, а в 1937 р. буде репресований. Наступно-го дня 150 вибірників від частин миколаївсь-кого гарнізону утворили Раду військових де-путатів, до складу якої увійшло 20 солдатів і матросів і 10 офіцерів. Її очолив меншовик – інтернаціоналіст, прапорщик учбової бата-льойнної команди 45-го запасного піхотного полку Я. П. Ряппо. Була визначена програма Ради із головних питань: 1) сприятлива лікві-дація війни, 2) закріплення завойованих сво-бод, 3) підготовка військових і селянських мас до Установчих Зборів. Рада заявила про 

необхідність ведення війни, до повної пере-моги. Ряппо закликав солдатів виконати свій борг: «отримавши перемогу, германці закаба-лять нас, захоплять землі наші, усе надбання і відновлять ганебне рабство. Німецьким ван-далам, що творять 3-й рік насильство над Єв-ропою, влаштуємо новий Верден» [7].  Рада робітничих депутатів також підтри-мала гасло: «Війна до перемоги», проте, з об-мовкою, що під цим не мається на увазі під-корення Німеччини – «російський пролетарі-ат бажав би продовжувати війну лише до то-го часу, поки німецький народ революційним шляхом звільнить себе від влади самодержа-вного уряду і встановить народовладдя» [6, 91]. Основу місцевого гарнізону на початку 1917 р. складали 45-й запасний піхотний полк, 456-та ополченська піша дружина, окремий Чорноморський мортирний артдиві-зіон, моторно-понтонний батальйон, проти-повітряна (зенітна) 34-та окрема легка бата-рея, козача сотня 7-го Донського полку. Гар-нізон спокійно сприйняв звістку про зречен-ня імператора. 12 березня урочисто відбула-ся присяга військ місцевого гарнізону на вір-ність Тимчасовому уряду.  

Фото. Політв’язні, звільнені з тюрми. Миколаїв, березень 1917 р. 
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Лише у моторно-понтонному батальйоні були хвилювання, викликані невдоволенням особового складу своїм командиром підпол-ковником Неговським, який звинувачувався в «образливих поглядах на солдатів» [8]. Не-забаром новим командиром став полковник Бородатов. Одночасно з Радами в Миколаєві виник ще один орган влади – Комітет громадської безпеки (згодом Громадський комітет), обра-ний на надзвичайному засіданні Міської ду-ми 6 березня. До його складу входили 20 гла-сних Міської думи, 20 депутатів Миколаївсь-кої робітничої ради, 10 представників війсь-кових частин і 10 представників громадських міських організацій. Громадський комітет, очолюваний М. Леонтовичем, став місцевим органом російського Тимчасового уряду. От-же, в Миколаєві, як і у більшості регіонів краї-ни, виникло «двовладдя» в особі Ради робіт-ничих депутатів і Громадського комітету. 7 березня робітники «Наваля», зупинив-ши роботи (окрім снарядної майстерні), поп-рямували до Міської думи, щоб «виразити охоплюючі їх почуття». Окрім пролетаріїв прийшли представники гарнізону і флотсь-кого напівекіпажу. Козача сотня 7-го Донсь-кого полку, що вважалася оплотом реакцій-них елементів міста, явилась на Соборну пло-щу із червоним прапором. Перед присутніми виступили М. Леонтович і представники Ради робітничих депутатів [9]. Про свою лояльність новій владі поспі-шила заявити міська поліція. У рапорті 6 бе-резня, міському голові М. П. Леонтовичу, по-ліцмейстер Д. А. Соколов запевняв, що «увесь склад поліції міста Миколаєва … вітаючи па-діння старої влади і радіючи, разом із наро-дом розкріпаченню багатостраждальної ба-тьківщини, одностайно приєднується до но-вого уряду» [6, 83]. Але 9 березня Леонтович підписав постанову, в якій вказувалося: «чини поліції до особливих розпоряджень звільняються від обов'язків по охороні гро-мадського спокою» [10]. Зі служби звільнені усі пристави міських частин і поліцейські на-глядачі – вони повинні були з’явитися на призовний пункт. Службовці заводу «Наваль» усвідомлюю-чи важливість створення правоохоронної 

служби міста, 11 березня писали: «В цілях впорядкування народної міліції, пропонуємо Раді робітничих депутатів негайно організу-вати, окрім військових патрулів, обов'язкову міліцію з усього чоловічого населення міста від 20 до 50-ти літнього віку» [11]. 14 березня головним комісаром створеної народної мілі-ції став П. І. Сінкевич. Міліція виникла і в при-міських хуторах Водопої, Широкій Балці, Ме-шково. У червні штат миколаївської міліції налічував 178 осіб (до революції в місті було 368 поліцейських) [12]. Громадський комітет приймає рішення передати приміщення ка-торжної в'язниці для потреб поранених і хво-рих воїнів.  У березні країна охоплена революційни-ми маніфестаціями на честь перемоги «великої і безкровної» революції. 11 березня подібний захід під назвою «День народної свободи» відбувся і в нашому місті. За слова-ми журналістів «миколаївці присягнули спра-ві революції, справі зміцнення нового ладу». На Соборній площі відбулася урочиста мані-фестація військових частин і робітників суд-нобудівних заводів. Серед червоних прапорів були і портрети лейтенанта П. Шмідта і  К. Маркса. Представники українських органі-зацій прийшли з національним прапором і портретом Т. Шевченка. «Над площею круж-ляло 3 аероплани, скидаючи в публіку черво-ні стрічки і квіти» [13]. Організацію політичного життя місцевого селянства узяла на себе селянська комісія Ра-ди робітничих депутатів. Вона об'їжджала се-ла, де проходили мітинги і приймалися резо-люції про підтримку політики Тимчасового уряду, і з обіцянками привозити в місто хліб. Так, виступаючи в п. Водопій, оратори зверну-лися до селян: «Робітники дають снаряди, а ви повинні здавати хліб» [14]. 18 березня 1917 р. надрукована відозва селянської комісії: ство-рювати сільські комітети для вирішення аг-рарного та інших невідкладних питань. Так, з великою урочистістю 20-го березня відзначено «свято революції» в с. Висун-ськом. Церемонія урочистості характеризує настрій селян того часу. В ролі пояснювача політичних подій тут виступив настоятель церкви. Червоні прапори чергувалися з  церковними корогвами. Мітинг розпочався і 
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закінчився богослужінням. Народ услід за священиком присягнув на вірність Тимчасо-вому уряду. Але вже незабаром почалися са-мовільні захоплення поміщицьких земель. 25 березня 1917 р. за ініціативою Мико-лаївської Ради робітничих депутатів склика-ний з'їзд селян 23 навколишніх сіл. Присутні 52 делегати, це був один із перших селянсь-ких з'їздів в Україні. Обговорювалися питан-ня про організацію Рад селянських депутатів, нестачу робочих рук для збирання врожаю, просвітницька робота на місцях.  Поступово різні соціальні групи втягува-лися в політичне життя. Виникли союзи бан-ківських службовців, розвізників води і пива, офіціантів, сестер милосердя, поранених вої-нів, перукарів, візників, садовласників, базар-них торговок і т.п. Так, на загальних зборах прислуг Миколаєва «виказано побажання вчи-тися грамоті» [15]. Союз домогосподарок вирі-шив організувати гуртки по пошиттю проти-газових пов'язок для потреб діючої армії.  Проте ейфорія і піднесення першого міся-ця революції швидко минули. Вже у травні в 

місті загострилася політична боротьба, погір-шилась дисципліна у миколаївському гарні-зоні. «Свято революції» наприкінці року заве-ршиться збройним протистоянням. 
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V L A D Y S L A V  P A R K H O M EN K O  M y k o l ai v   
REVOLUTIONARY NIKOLAYEV:  

MARCH 1917-th  
Social and political changes in Nikolayev in the first month of the revolution were considered in the arti-

cle on the basis of archival materials and periodicals of that period. The process of creating new bodies of 
power is shown: the Public Committee, the Councils of Workers and Military Deputies, the people's militia, 
the revolutionization of the local garrison.  

Ke ywords:  revolution, the Councils of Workers and Military Deputies, Public Committee, shipbuilding 
plants, people's militia. 
 
ВЛАДИСЛАВ  ПАРХОМЕНКО  г .  Н и к о л а е в 

НИКОЛАЕВ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ:  
МАРТ 1917-го ГОДА 

В статье на основании архивных материалов и периодики того периода рассмотрены общест-
венно-политические преобразования в Николаеве в первый месяц революции. Показан процесс соз-
дания новых органов власти: Общественного комитета, Советов рабочих и военных депутатов, 
народной милиции, революционизирования местного гарнизона. 

Ключевые  слова :  революция, Советы рабочих и военных депутатов, Общественный коми-
тет, судостроительные заводы, народная милиция. Стаття надійшла до редколегії 01.10.2017 
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УДК 908 (477.7) «1940-2016» 
НАТАЛІЯ РЯБЧИКОВА м. Миколаїв 

КРАЄЗНАВСТВО НА МИКОЛАЇВЩИНІ  
В 60-х – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 80-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
Стаття розповідає про розвиток історичного краєзнавства на Миколаївщині в 1960-х – першій 

половині 1980-х років ХХ століття. Авторка окреслює головні напрямки діяльності професіоналів і 
аматорів-ентузіастів на тлі зростаючого інтересу суспільства до історії рідного краю. Особливу 
увагу зосереджено на історії створення Миколаївської обласної організації Українського товарист-
ва охорони пам'яток історії і культури, її ролі у збереженні історичної пам'яті. 

Ключові  слова :  історичне краєзнавство, історичний музей, краєзнавчий рух, обласний архів, 
товариство охорони пам'яток історії і культури. Звертаючись до періоду 60-х – середини 80-х років ХХ століття в Україні, не можна не відзначити суперечливість історичних проце-сів та напрацювань краєзнавців південного регіону. З одного боку, економічний підйом і період «відлиги» переходять в економічну і політичну кризу, спостерігається загострен-ня соціальних проблем радянської системи, а з іншого – суспільство прагне задоволення духовних й інтелектуальних потреб; і в той час, коли партійним апаратом ініціюється певна «міфологізація» історії радянського періоду зі своїми героями, мучениками, і – «керівною і спрямовуючою роллю партії», суспільство цікавить більш віддалене мину-ле; на хвилі цього інтересу до минулого крає-знавчий рух, який тільки заявив про себе в 1950-і, стає настільки потужним, що керівни-цтво країною відчуло потребу  «приборкати і скерувати» його. Провідною темою даного дослідження є розвиток історичного краєзнавства Миколаї-вщини в 1960-і – першій половині 1980-х ро-ків ХХ століття, відстеження головних напря-мків дослідницької роботи професіоналів та аматорів-ентузіастів на тлі зростаючого інте-ресу суспільства до історії рідного краю. Таким чином метою дослідження є аналіз складових краєзнавчого руху на Миколаївщи-ні в 60-х – першій  половині 1980-х років ХХ ст. на основі історіографічних напрацювань визначеного періоду, а також аналізу  науко-вих, науково-популярних та публіцистичних видань, в яких розглядалась історія Миколаї-вщини, аналіз наявних архівних матеріалів. Об’єктом дослідження виступає науково-

дослідницький доробок істориків-краєзнавців Миколаївщини  60-х – першої половини 1980-х років ХХ століття. Однією із спроб здійснити історіографіч-ний аналіз доробку миколаївських краєзнав-ців у визначений історичний період є моног-рафія по кандидатській дисертації Бабійчук Г. В. «Історичне краєзнавство Миколаївщини наприкінці ХVIII –на початку ХХІ століт-тя» [1]. В зазначеній роботі подано ґрунтовний аналіз доробку істориків-краєзнавців даного періоду, науково-популярних видань, наяв-них архівних фондів, але недостатньо дослі-джується та аналізується доробок журналіс-тів-краєзнавців, музейна діяльність та діяль-ність Миколаївської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії і культури. Статті Л. Левченко, дирек-тора Державного архіву Миколаївської облас-ті, «До історії архівної справи на Миколаївщи-ні» [2], Хлопинської Л. Д. «До дати створення краєзнавчого музею у м. Миколаєві» [3], ро-бота доктора історичних наук, В. П. Шкварця «Миколаївці: видатні історики минулого» [4], стаття Котко В. Ф. «П. Д. Мущинский — иссле-дователь военной истории» [5] висвітлюють різні сторони розвитку краєзнавчого руху на Миколаївщині та дають уявлення про його багатовекторність в досліджуваний період, масовий характер та основні здобутки. Аналіз виданих робіт істориків-краєзнавців 60-х – першої половини 1980-х років ХХ століття щодо історії Миколаївщини засвідчує, що основним напрямком дослі-джень були періоди 1917–1941 років («перші 
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роки радянської влади», колективізація, інду-стріалізація і так звана «культурна револю-ція») та 1941–1945 рр. В наукових роботах здійснені спроби не просто узагальнити пев-ний період, а й інтерпретувати в певному ру-слі, яке й буде в подальшому визнано «канонічним». Видавництво Академії наук УРСР (Інститут історії) друкує в 1961 році моногра-фію Слинько І. І. «Соціалістична перебудова і технічна реконструкція сільського господар-ства України (1927–1932 рр.)», в 1963 році – роботу «Культурне будівництво на Україні у 1921–1925 рр.» (автор – Шевчук Г. М.), в яких міститься інтерпретація подій вказаного пе-ріоду на півдні України. Висвітлення історичних подій на Мико-лаївщині здійснено в монографії 1962 року «Рабочий класс Украины в годы восстановления народного хозяйства» (автор – Диденко Г. Д.), книзі «Робітники України в боротьбі за ство-рення матеріально-технічної бази соціалізму (1928–1932 рр.)», монографії Михайлова О. О. «Допомога міста селу у піднесенні культу-ри»  – в них прослідковується тенденційність та відчувається заполітизованість. Лише поодинокі дослідження свідчать про те, що історики працюють і в інших на-прямках, наприклад, монографія Дружині-ної Є. І. «Южная Украина в период кризиса феодализма 1825–1860 гг.» (1981 р.) [6]. та «Листування Лесі Українки з М. М. Аркасом» Камінського Ф. Т., видане Науково-інфор-маційним бюлетенем Архівного управління УРСР в 1963 році [7]. Тема відбудови господарства в післяре-волюційні роки розкривалась також на сторі-нках періодичних видань. Наприклад, газета  «Південна правда» друкує фрагмент книги мемуарів Ходченко П. «На риштованнях» – стаття «Народження району», яка розповідає про період відбудови на Миколаївщині 1921–1927 рр. та ін. [8]. Назви більшості газетних статей, напри-клад, «Південної правди» цього періоду стали втіленням нової міфології: «Так почина-ли» (про організацію комуни) [17], «Так було придушено заколот» (про розгром петлюрів-ців), «Шлях до нового життя» (розповідь шах-таря-двадцятип’ятитисячника), «На шлях  

соціалістичних перетворень» (автор Кондра-цький Л.) тощо. Подібні публікації присвячувались 50-річ-чю жовтневої революції в 1967 році, а в 1972 – утворенню СРСР. Так, газета «Південна прав-да» в 1972 році друкує низку статей «Літопис півстоліття, Миколаївщина в Союзі РСР. 50 розповідей про 50 героїчних років» [10]. Міфологізація захопила також історію Другої світової війни періоду 1941–1944 ро-ків. Так, в 1967 році виходить книга В. М. Не-м'ятого «Дела бессмертные. Из истории борь-бы трудящихся Николаевской области про-тив немецко-фашистских захватчиков 1941–1944 гг.» [11]. Книга розповідала про підпіль-ний рух Півдня України і призначалась для вчителів історії як посібник для проведення уроків та позакласної роботи. Автор узагаль-нює в ній матеріал з історії рідного краю в період окупації, підводить підсумок 10-річної роботи в музеях, архівах, роботи з матеріала-ми процесів над військовими злочинцями, використовує спогади членів підпілля. Зміс-товна, лаконічна, книга була насичена факта-ми. Цікаво порівняти її з перевиданням 1973 року («Вірність»). З одного боку, автор продо-вжував дослідження, тому з’явились нові фа-кти, цифри щодо злочинів окупантів, допов-нено біографічні відомості про членів підпіл-ля, світлини, але в той же час в книзі посиле-но елемент публіцистичності: використано емоційно-оціночну лексику, елементи пей-зажу, панорамні описи, додано картини свят-кування визволення міста. В цьому виданні на перший план виходить саме елемент міфо-логізації дійсності, тим більше, що підкресле-но керівну роль партійних і комсомольських організацій. Зауважимо, що в 1967 році В. М. Нем'ятий жив і працював у Миколаєві, а з 1971 його творча діяльність пов’язана з Ін-ститутом історії партії при ЦК КПУ [12]. У другій половині 70-х років зростає інте-рес суспільства до історії рідного краю, на це відгукується публіцистика. Краєзнавці-журналісти в своїх доробках не завжди кори-стувались працями науковців як джерелом своїх публікацій, часто їх розвідки носили самостійний характер, вони працювали з ар-хівними документами, періодикою далекого минулого, і така робота теж заслуговує на 
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увагу. Наприклад,  в 70-х — першій половині 80-х років у газеті «Південна правда» друку-ється низка публікацій з історії вулиць та мі-крорайонів Миколаєва: «Інвалідні хутори», «Звідки ці назви», «Спаське урочище», «Вули-ці твої, Миколаїв» (Журавель А. Л.) [13], «Аляуди», «Дикий сад», «Історичний куточок Миколаєва Попова балка» (Крючков Ю. С.) [14], «Ліски», «Соляні», «Стрілка», «Вулицями Миколаєва» (Соломатін П. І.) [15], «Чому в Миколаєві вулиці прямі» (Умеренков О.), «На головній площі» (Ліфанов В.) та ін. [16]. Прагнучи підвищити інтерес читача до історії Миколаєва, редакція газети «Южная правда» в 1985 році  провела краєзнавчу вік-торину, присвячену 200-річчю міста, в якій взяли участь 200 читачів. Редакція отримала понад 1500 листів. Переможців було нагоро-джено книгами з краєзнавства з автографами авторів. Результати вікторини свідчили про зростання інтересу мешканців міста до його історії, відзначено було також велике вихов-не значення подібних заходів [17].  Популяризації історії краю сприяли також путівники П. Виборного  «Миколївщина. Путів-ник по пам'ятних місцях» (1970), «Николаев: Путеводитель» (1979), Гуйвана В. У. «Нико-лаев – город корабелов» (1976), нариси Б. Сло-бодянюка «Вознесенськ. Історико-краєзнав-чий нарис» (1972), «Вознесенськ. Нарис» (1978), Н. Пастушенка «Очаков» (1973), П. Ви-борного, Р. Кучерявого «Первомайськ – на-рис» (1977), В. Карпенка «Кінбурнська коса. Нарис» (1977), З. Каткової «Дорогами бессмер-тия» (1978), В. Петренка «Дума про Баштанку. Нарис» (1979), але деякі з них містили окремі фактичні помилки, на що вказували автори рецензій, розміщених на шпальтах газет, зок-рема, П. Соломатін [18]. В 70-х роках особливо активно досліджу-ється тема історії суднобудування, виходять книги нарисів “В ногу с жизнью» (1976), «В победном строю» (1977), «В труде как в бою» (1972), В. Карпенка «Люди і кораб-лі» (1980) [19], Р. Кац, О. Златопольської, А. Смирнової «Черноморский судостроитель-ный. 1898 - 1972» (1973) [20], О. Умеренкова «Корабелы живут над Бугом» (1983) [21]. Не можна не згадати діяльність військо-вого історика, дослідника воєнної історії Пів-

дня України, журналіста, Заслуженого праців-ника культури України Петра Мущинського. В період 1962–1984 років ним було опубліко-вано 1137 нарисів, статей, повідомлень з іс-торії краю. З 1962 р. П. Мущинський був чле-ном ради воєнно-наукового товариства в м. Миколаєві, а з 1980 р. очолював його. Підсум-ком дослідження Петром Мущинським обо-рони Миколаївщини можна вважати його книги «На воєнному посту», «На честь подви-гу на Інгулі» (1975 р.), «Непокорённый Буг» (1980 р.) [5]. У період, що досліджується, активізува-лась науково-експедиційна робота Миколаєв-ського краєзнавчого музею: одна за одною проходили експедиції зі збору експонатів по місту, в районах області та в інших містах країни. Музеєм проводились археологічні ро-зкопки, які дали багато нових експонатів: ан-тропоморфні стели, теракотові вироби, амфо-ри, бронзові знаряддя праці XII ст. до нашої ери з села Курячі лози Кривоозерського ра-йону тощо. Працівники музею активно збира-ли предмети етнографії сільського та місько-го побуту, продовжили пошук матеріальних та духовних свідоцтв про видатних особисто-стей краю. Музей отримав матеріали інжене-ра В. Рюміна, астрономов Р. Бредихіна, Б. Ос-тащенко-Кудрявцева тощо. У 70-і роки одна за одною відкриваються філії музею в місті та області: в 1972 році – Очаківський  воєнно-історичний музей  ім. О. Суворова, в 1975 році – музей «Підпільно-партизанського руху на Миколаї-вщині в роки Великої Вітчизняної війни» в м. Миколав, в 1978 році – музей суднобудування і флоту в м. Миколаїв, в 1982 році – музей ху-дожника Р. Судковського в Очакові, в середи-ні 80-х років філіалами краєзнавчого музею стали Первомайський краєзнавчий музей та музей «Партизанська іскра» в с. Кримка Пер-вомайського району. В кінці 70-х – на початку 80-х років в Миколаївському обласному крає-знавчому музеї загальна кількість експонатів досягає 100 тис. одиниць зберігання [3]. У 60-і роки  музеї створюються на підпри-ємствах та в установах. Внесок їх керівників – краєзнавців-аматорів у вивчення історії краю є неоціненним.  Так, з 1963 року громадським директором народного музею історії заводу 
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ім. 61 Комунара був Журавель Аким Лазаре-вич, який проводив значну дослідницьку та просвітницьку роботу як кореспондент газе-ти «Южная правда», обласного радіо і телеба-чення, виступав з публікаціями в журналі «Судостроение», читав лекції з історії міста, історії суднобудування [22]. Меморіальний народний музей моряків-ольшанців створено в 1972 році. Першим йо-го громадським директором (до 1988 року) був Петро Ярковой, голова обласного штабу походів молоді по місцях «революційної, бо-йової та трудової слави», лектор товариства «Знання» [23]. Активно велись в цей період, особливо в 1970-і роки, археологічні дослідження. У 1971 році експедиція ІА АН УРСР під керівництвом Г. Т. Коваленка дослідила 4 кургани села Пок-ровка, було знайдено багато поховань різних культур доби бронзи в 1976, 1986 рр., в 1971 році в районі села Луб'янка було знайдено скарб грецьких монет. У 1977 році дослідни-ком Нкітіним В. І. розкопувався курган біля села Поділля, який мав поховання ямної куль-тури та передскіфського часу. Як підсумок цієї роботи, в 1979 році виходить книга «Памят-ники древних культур Северного Причерномо-рья» [24]. Продовжуються археологічні дослі-дження в заповіднику «Ольвія», і узагальнен-ня цієї роботи представлено для широкого  читача в збірках Крижицького С., Лейпунсь-кої  Н. «Ольвія – пам'ять тисячоліть» (1978).  На допомогу науковцям і аматорам в по-шуці та обробці документальних матеріалів приходить Миколаївський обласний держав-ний архів, діяльність якого удосконалюється. В 1966 році виходить путівник «Миколаїв-ський обласний державний архів» під редак-цією Ш. С. Людковського, який очолює архів у 1952–1983 рр. На той час в архіві налічува-лось 300000 одиниць зберігання – матеріалів установ, підприємств і організацій, що діяли на території області з кінця XVIII століття, особисті фонди видатних людей краю; всі фонди були впорядковані, мали описи, на ряд фондів було складено огляди, проводилась робота по створенню систематичного ката-логу документів. В описі фондів особистого походження та колекцій того часу можемо знайти листування Миколи Миколайовича 

Аркаса з М. Лисенком, М. Кропивницьким та ін., особистий фонд Топорова Адріана Мітро-фановича, в якому зберігались рукописи під-ручників, статей, листування з редакціями газет, журналів, композиторами, громадськи-ми діячами. У 1969 році введено в експлуатацію новий будинок облдержархіву, проектна місткість схову в якому становила 1,2 млн. одиниць збе-рігання. Наприкінці 1960-х років було започа-тковано нову систему каталогів архіву. З'яви-вся каталог фотодокументів, а з 1976 року – каталог фото- та кінодокументів [2]. Безумовно, вагомий внесок у вивчення та популяризацію історії краю зроблений Мико-лаївською організацією Українського товари-ства охорони пам'яток історії та культури. Першу обласну установчу конференцію това-риства було скликано в 1966 році. Вже на пер-шій конференції  піднімались питання збере-ження заповідника Ольвія та звучала думка про важливість збереження історичної пам'я-ті Гардівського острова, піднімається пробле-ма дослідження скіфських курганів у районі Нового Водопою, увічнення пам'яті про повс-тання козаків 1817 року та ін., що свідчить про небайдужість його членів – як учених-істориків, так і журналістів, аматорів до про-блеми збереження історичної пам'яті [25]. При товаристві створюються секції: істо-рико-революційна, архітектури і будівницт-ва, юних дослідників, громадська інспекція з охорони пам'яток та ін. Документи про робо-ту секцій свідчать, що в перші роки існування спілки робота проводилась активно: розроб-лялась тематика лекцій для товариства «Знання», готувались тексти лекцій з історії Миколаївщини, проводили лекції в школах, на підприємствах, в державних установах, готувались тексти для радіожурналу, телепе-редач, організовувались фотовиставки в краєзнавчому музеї, кінотеатрах, навіть у віт-ринах магазинів. Членами спілки розробля-лись  макети буклетів та плакатів, картотеки пам'яток історії, археології, архітектури то-що, проводилась роз'яснювальна робота се-ред населення з питання їх збереження.  З документів секції архітектури і будівни-цтва при Миколаївській обласній організації Українського товариства охорони пам'яток 



171 №  2  (44) ,  листопад  2017 

історії і культури дізнаємось, що в результаті проведеної роботи в 1969 році утверджено  5 пам'ятних місць Запорізького козацтва на Миколаївщині: с. Костянтинівка Братського району, с. Соколи Вознесенського району, с. Кисляківка (с. Лимани) Жовтневого району, с. Мигія Первомайського району, місто Мико-лаїв – переправа через Інгул. Члени секції спі-льно з Первомайською районною секцією ви-вчали пам'ятні місця Запорізького козацтва на Миколаївщині та внесли пропозиції щодо їх позначення. В цих місцях було встановлено пам'ятні знаки. Секцією архітектури і будів-ництва та громадською інспекцією велось обстеження технічного стану пам'яток, які мали архітектурну та історичну цінність, бо-ротьба за збереження архітектурної неповто-рності центра міста, і в 1970-х роках була іні-ційована з цього приводу дискусія на сторін-ках періодичних видань [26]. У плані роботи секції історичних пам'я-ток 1971 року знаходимо теми «Пам'ятні міс-ця Запорізького козацтва на Миколаївщині», «Південнослов'янський пансіон на Миколаїв-щині», «Історія ракетного заводу в Миколає-ві» – теми, які цікавлять дослідників і сьогод-ні. На особливу увагу заслуговує боротьба вказаної секції за відновлення пам'ятника героям 1812 року, який після подій революції 1917 року було трансформовано на пам'ят-ник героям Сиваша. Багато років членами секції велось листування з різними інстанція-ми, партійними організаціями та державни-ми установами з цього питання, але бюрокра-тичні перешкоди, політичні та особисті амбі-ції партійних діячів унеможливлювали вирі-шення цього завдання. Інші пропозиції чле-нів спілки успішно реалізовані: в різні роки членами спілки ініційовано відкриття пам'я-тних дошок В. Рюміну, М. Горькому та ін. [27]. Секція археології виступала з пропозиція-ми щодо основних заходів по збереженню і впорядкуванню заповідника «Ольвія» (1971 рік), проводила експедиції. Так, в 1971 році експедицією членів археологічної секції було обстежено стоянки і поселення різних часів на берегах річки Вісунь, зібрано цікавий архе-ологічний матеріал біля с. Казанка [28]. Підсумком діяльності істориків-науков-ців та аматорів, громадських діячів та журна-

лістів з вивчення історії краю можна вважати колективну працю «Історія міст і сіл УРСР. Миколаївська область», яку надруковано в 1971 році [29], а в 1981 – російськомовне ви-дання “История городов и сёл УССР. Николае-вская область» [30], і хоча тексти цих видань не були вільні від певної тенденційності, їх можна вважати явищем унікальним. В період, який досліджується, вивченню історії, культури та природи рідного краю надається великого значення як засобу вихо-вної роботи. Документи секції юних дослід-ників при Миколаївській обласній організації Українського товариства охорони пам'яток історії і культури висвітлюють просвітниць-ко-краєзнавчу роботу шкіл, позашкільних установ та самої секції. З них дізнаємось, що в січні 1971 року учні шкіл області включились в ІІ етап експедиції «В країну знань». Експе-диційні загони створювались за різними на-прямами: історико-географічно-краєзнав-чому, літературному, технічному, образотво-рчому. Всього було створено 2210 експеди-ційних загонів, в яких діяло 48 823 учні. Як одну з кращих відзначено роботу школи №12 міста Первомайська: під керівництвом вчите-ля географії Сергєєва В. С. В школі створено клуб кіномандрівників «Глобус». Відзначено також роботу школи-інтернату № 3 міста Ми-колаєва. Під час літніх канікул учні школи-інтернату брали участь у розкопках давньог-рецького міста Ольвія у складі експедиції АН УРСР. Матеріали, зібрані під час експедиції, були систематизовані та представлені в екс-позиції шкільного краєзнавчого музею «Наш край у далекому минулому», учнями школи-інтернату створено карту історичних пам'ят-ників стародавньої культури Миколаївщини, в шкільному музеї були представлені предме-ти матеріальної культури XVIII–XIX століть. Організаторами експедиції відзначено також роботу слідопитів колективу середньої шко-ли № 22 м. Миколаєва, пошукового загону с. Кримка, яким досліджено діяльність молоді-жної підпільної організації часів війни «Партизанська іскра» [31]. Слід зазначити, що в 60–80-і роки ХХ сто-ліття суспільство розуміє, що особистість ви-ховує не тільки школа, тому дбає про ство-рення такого виховного середовища, яке б 
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формувало почуття патріотизму, тому не мо-жна не згадати, що в березні 1974 року до  30-річчя визволення Миколаєва відкрито оно-влений меморіал ольшанцям-десантникам (архітектори В. П. і О. П Попови), бюст В. Лягі-ну. В липні 1976 року на Флотському бульварі відкрито пам'ятник адміралу С. О. Макарову, а в 1985 році — пам'ятник Т. Г. Шевченку.   Як підсумок, зазначимо, що незважаючи на прагнення партійної верхівки СРСР «за політизувати» вивчення історії, нав'язати певну інтерпретацію історичних подій, ви-вчення історії краю в 60-х – першій половині 80-х років ХХ століття на Миколаївщині ціка-вить не тільки вчених-краєзнавців, але й ама-торів-ентузіастів, коло яких невпинно роз-ширюється, а напрямки діяльності стають багатовекторними. В місті та області зростає кількість музеїв, пам'ятників – суспільство дбає про створення середовища, яке має ви-ховувати громадянина рідної землі; з'явля-ється громадська організація, яка ставить своєю метою збереження пам'яток історії і архітектури. І хоча створення Миколаївської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії і культури було «продиктовано» владою, члени її багато зу-силь докладали для виконання своєї основ-ної місії – збереження історичної пам'яті, ве-ли активну просвітницьку роботу. Крім того, в цей період в колі наукових інтересів профе-сіоналів та аматорів з'являються теми і про-блеми, дослідження яких викликає інтерес наших сучасників.  
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N A T A L I A R YA B C H I K O V A M y k o l ai v   
LOCAL HISTORY IN THE MYKOLAIV REGION AT THE 60s –  

THE FIRST HALF OF THE 1980S OF THE 20th CENTURY  
The article by Natalia Ryabchikova tells about the development of historical local history in  Mykolaiv 

region in the 1960s - the first half of the 1980s of the 20th century. The author defines the main areas of 
activity of professionals and amateurs-enthusiasts against the background of the growing interest of the 
society towards the history of the native land. The author pays attention to the history of the creation of the 
Mykolaiv regional organization of the Ukrainian Society for the Protection of Historical and Cultural Monu-
ments, its role in preserving historical memory.  

Key words:  historical local lore, museums, local history movement, regional archive, society for the 
protection of historical and cultural monuments.  
НАТАЛЬЯ  РЯБЧИКОВА  г .  Н и к о л а е в  

КРАЕВЕДЕНИЕ НА НИКОЛАЕВЩИНЕ В 60-х –  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 80-х ГОДОВ ХХ СТОЛЕТИЯ  

Статья рассказывает о развитии исторического краеведения на Николаевщине в 1960-х – первой 
половине 1980-х годов ХХ века. Автор определяет основные направления деятельности профессиона-
лов и любителей-энтузиастов на фоне растущего интереса общества к истории родного края. Особое 
внимание уделяется истории создания Николаевской областной организации Украинского общества 
охраны памятников истории и культуры, ее роли в сохранении исторической памяти.  

Ключевые  слова :  историческое краеведение, музеи, краеведческое движение, областной ар-
хив, общество охраны памятников истории и культуры. Стаття надійшла до редколегії 11.10.2017   УДК 94(477.73) «1944–1945» 
ОЛЕКСАНДР УСИКОВ м. Миколаїв usikovoo@gmail.com 
 

ПОЧАТОК ВІДБУДОВИ ПРОМИСЛОВОСТІ  
МИКОЛАЇВЩИНИ (1944–1945 РР.) 

 
Метою статті є дослідження процесу та результатів відбудови промисловості Миколаївщи-

ни в перші місяці після вигнання німецько-румунських окупантів та наступні 1944–1946 рр. Вже за 
півроку після визволення області повністю або частково стали до ладу 216 підприємств союзного і 
республіканського підпорядкування та місцевої промисловості. Автор статті констатує факт 
того, що незважаючи на величезні труднощі, протягом перших двох років відбудовано понад  
300 промислових підприємств області, економічний сектор Миколаївщини увійшов в добу повоєнно-
го розвитку. 

Ключові  слова : УРСР, Миколаївщина, промисловість, відбудова, робітництво. Модерна вітчизняна історична наука не-абиякого значення надає регіональним дос-лідженням. Сьогодні в умовах економічної кризи особливої актуальності набувають іс-торико-економічні дослідження. Вирішення завдання промислового розвитку є нагаль-ною потребою сучасної практики державного 

будівництва. Важливе значення в його здійс-ненні належить історичній науці, що володіє багатим досвідом минулих звершень та уро-ків, винесених з певних прорахунків. Вивчення й узагальнення досвіду проми-слового розвитку окремих регіонів, зокрема Миколаївщини в 1944–1945 рр., має велике 

ОЛЕКСАНДР УСИКОВ Початок відбудови промисловості Миколаївщини (1944–1945 рр.) 
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174 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ІСТОРИЧНІ НАУКИ  

наукове, політичне та практичне значення. Вивчення процесу відбудови промисловості Миколаївщини в повоєнну добу дасть можли-вість дослідити і глибше усвідомити як зага-льні закономірності розвитку промислової сфери, так і специфічні умови її практичного здійснення, зважаючи на історичне минуле області в умовах радянської доби, які позна-чилися на формах, методах і темпах промис-лового розвитку.  Метою статті є дослідження процесу та результатів відбудови промисловості Мико-лаївщини в перші місяці після вигнання  німецько-румунських окупантів та наступні 1944–1946 рр. В сучасній вітчизняній історичній науці відсутнє комплексне дослідження зазначеної проблеми. Проте часткове висвітлення вона отримала в працях радянських дослідників П. Виборного, Р. Каца, О. Златопольської, А. Смирнова, В. Домишляєва, а також в працях сучасних науковців В. Бабича, Є. Горбурова, А. Сикварова, М. Шитюка, В. Шкварця. Розвиваючи стратегічний успіх, наприкі-нці 1943 р. радянське командування почало цілу низку військових операцій по визволен-ню Правобережної України і Криму від німе-цько-румунських окупантів. В результаті  Березнегувато-Снігурівської (6–18 березня 1944 р.) фронтової наступальної операції  ІІІ Українського фронту (командуючий – ге-нерал-армії Р. Я. Малиновський) радянські війська розгромили і відкинули противника від Дніпра, визволили міста Херсон, Новий Буг, селища Казанку, Баштанку, Нову Одесу, Березнегувате, Снігурівку, вийшли на Півден-ний Буг, повністю ізолювали із суші в Криму 17-ту німецьку армію і частину румунських військ, створили вигідний плацдарм для про-ведення операції по визволенню Миколаєва та Очакова, форсуванню Дністра, відкинули ворога на 140 км на захід і визволили більшу частину території Миколаївської області. 26 березня 1944 р. розпочалася Одеська (26 березня – 14 квітня 1944 р.) фронтова на-ступальна операція ІІІ Українського фронту, в результаті якої визволено Миколаїв, західні і південні райони області. У результаті стрім-кого наступу військ ІІ Українського фронту (командуючий – маршал І. С. Конєв) в ході 

Умансько-Ботошанської (5 березня – 17 квіт-ня 1944 р.) фронтової наступальної операції визволено північні райони Миколаївщини: Первомайський, Кривоозерський і Врадіївсь-кий. 4 квітня 1944 р. Миколаївська область повністю звільнена від ворожих військ [3, 431].  Миколаївська обласна комісія по розслі-дуванню злодіянь німецько-румунських оку-пантів підготовила і передала до Надзвичай-ної державної комісії 47 610 актів. Загальна сума збитків, нанесених окупантами, стано-вила 17 млрд. 519 млн крб. [10, 90], у тому числі по Миколаєву 2,5 млрд. крб. [6]. Знище-но понад 100 підприємств, 9 058 будівель, 391 промислово-виробнича споруда, 712- складів. Відступаючи, німецько-румунські війська в м. Миколаєві встигли повністю зруйнувати майже всі цехи і стапелі суднобу-дівних заводів, підірвали електростанцію, знищили залізничні колії, вокзал, вивели з ладу 15 із 17 причалів морського порту, 3 хлібозаводи, 106 магазинів, 19 лікарень, поліклінік і амбулаторій, 3 театри, спалили 350 будинків, вивезли до Німеччини облад-нання заводу «Дормашина» [3, 398].  Відбудова зруйнованого війною госпо-дарства УРСР розпочалася одразу після ви-гнання німецько-румунських військ. Програ-му відновлення економіки визволених райо-нів визначала постанова Раднаркому СРСР «Про невідкладні заходи з відбудови народ-ного господарства в районах, визволених від німецько-фашистської окупації» (серпень 1943 р.). Вже на початковому етапі відбудови простежується поступовий перехід господар-ства на мирні рейки. На рубежі 1945–1946 рр. проводиться реорганізація органів управлін-ня господарства. Зокрема, ліквідовано ряд союзних наркоматів важкої промисловості, а натомість утворено наркомати транспортно-го, сільськогосподарського машинобудуван-ня та приладобудування [1, 20]. Відразу після вигнання окупантів розпо-чалась відбудова зруйнованого війною госпо-дарства Миколаївщини. Звільнення території області викликало небувале трудове і суспіль-но-політичне піднесення. За короткий строк зібрано 3600 тис. пудів зерна, 30 млн. крб. на танкову колону «Колгоспник Миколаївщини», 
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більше 2 млн. крб. на будівництво ескадрильї «Допризивник Миколаївщини». Робітники області передплатили третю державну пози-ку в сумі 64 633 тис. крб. Профорганізації Ми-колаєва організовували допомогу сім’ям вій-ськовослужбовців і інвалідам війни паливом, взуттям, мануфактурою, грішми. Велику роль у вихованні робітництва і мобілізації його на самовіддану працю у відбудовчих роботах і на посилення допомоги фронту відігравала центральна і місцева преса. Обласні газети «Південна правда» і «Бугская заря» (з 1 лютого 1945 р.) виходили тиражем по 10 000 примірників і 18 районних газет – по 1500 примірників [7, 295]. Робітники прийняли активну участь в дводекаднику по очистці і відновленню міс-та. За активною участю робітників відновле-но 10 колодязів, 2 млини, 2 хлібозаводи. Си-лами робітників споруджено пішохідний міст через ріку Інгул і два аеродроми. В позауроч-ний час робітники Миколаївщини відпрацю-вали в 1944 р. на відбудові різних об’єктів понад 435 тис. людино-днів [7, 296]. Тисячі робітників брали участь в суботниках та не-дільниках для якнайшвидшої відбудови гос-подарства області. Так, 17 липня 1945 р. під час недільника 30 тис. чол. відремонтували приміщення 12 лікарень і поліклінік,  13 амбулаторій, 18 родильних будинкі в і 53 інших медичних закладів [8, 71]. Ви-ключно на громадських засадах велика кіль-кість робітників допомагала відновлювати роботу транспорту. Зокрема, у відбудові Ми-колаївського залізничного вузла брало участь понад 5 тис. чол. [9, 50]. Розширення відбудовчих робіт в промис-ловості і будівництві супроводжувалося зрос-танням чисельності робітників. В 1944 р. на відбудові Миколаївських суднобудівних заво-дів працювало понад 30 тис. чол. До липня 1945 р. на заводі ім. 61 комунара вже діяв  61 виробничий об’єкт [9, 49]. У вересні  1945 р. налічувалося близько 90 тис. робітни-ків [7, 299]. Однак все одно відчувалася гост-ра нестача спеціалістів, кваліфікованих робі-тників, устаткування, будівельних матеріа-лів. Через брак палива електричні потужнос-ті використовувалися  лише на 4–8%. У той же час за надзвичайно складних умов грома-

дяни Миколаївщини показували зразки само-відданої праці й творчої ініціативи у подо-ланні труднощів. Вже в перші дні після звіль-нення вжито заходів по відновленню промис-лових підприємств області. 29 березня  1944 р. розпочав роботу суднобудівний завод ім. 61 комунара. Збитки від руйнування заво-ду становили 294,7 млн крб. 25 квітня 1944 р. пролунав перший після звільнення міста за-водський гудок, а 27 травня заводська елект-ростанція дала першу промислову і побутову електроенергію заводу і місту [3, 448]. 21 квітня 1944 р. ДКО прийняв постанову «Про першочергові заходи по відновленню миколаївських суднобудівних заводів» 17 червня – постанову «Про відбудову енер-гокомбінату». Тільки на виконання першоче-ргових відбудовчих робіт щодо відновлення суднобудівних заводів асигновано 25 млн крб., а всього на відновлення промисловості вкладено 543 млн крб. [10, 90]. Для відбудови та експлуатації заводів, крім робітників, ін-женерно-технічних працівників та службов-ців цих підприємств, ДКО дозволив провести у другому кварталі 1944 р. мобілізацію 8 000 чол. Усього ж у 1944 р. у відродженні суднобудівних заводів брали участь 30 000 чол. Серед них українці, росіяни, узбе-ки, киргизи, молдавани і представники інших національностей. Вже до 1 листопада 1944 р. ЧСЗ відновлений на 50%. Робітники заводу зуміли організувати виготовлення автозап-частин, що дало можливість ІІІ Українському фронту відремонтувати понад 500 автомо-білів і тим самим збільшити підвіз боєприпа-сів та продовольства в діючу армію. Для відновлення вщент зруйнованої про-мисловості Миколаївщини потрібна була ве-лика кількість робочих рук та велика кіль-кість висококваліфікованих кадрів. На розв’я-зання цієї проблеми спрямовані постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 12 вересня 1945 р. «Про призов молоді до шкіл ФЗН, ремісничих та залізничних училищ» та від 16 лютого 1945 р. «Про підготовку кадрів масових про-фесій», але під виглядом навчання фактично відбувалось використання дешевої дитячої робочої сили [2, 11]. Також швидко поповню-вались ряди робітників за рахунок сільського населення, адже згідно рішення ХІІІ (1946 р.) 
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з’їзду ЛКСМУ більш ніж 500 тис. українських комсомольців спрямовані на найважливіші будівництва країни. Найбільш охоче на від-новлення промисловості вирушала сільська молодь, адже для безпаспортних селян це стало реальною можливістю вибратися з ну-жденного колгоспного життя. Багатьох пра-цівників привозили із Західної України [5, 87]. Логічним частковим вирішенням пробле-ми катастрофічної нестачі робочих рук у від-новленні господарства, стало залучення до цього військовополонених. Початок організа-ції мережі режимних установ для військово-полонених на Миколаївщині припадає на пе-ршу половину 1944 р., коли на порядку ден-ному стояли питання якнайшвидшого відно-влення місцевих суднобудівних підприємств. Всі роботи з розміщення військовополоне-них, організації табірного управління і його відділень, забезпечення бранців, їх трудового використання координувало Управління у справах військовополонених та інтернованих (УПВІ). Каталізатором розширення мережі табірних відділень для військовополонених у Миколаєві виявились потреба в забезпеченні робочою силою відновлення промислових потужностей і відповідної інфраструктури. 26 липня 1944 р. з’явився наказ НКВС СРСР «Про організацію табірного відділення №1 у складі табору НКВС № 126». Табірний підроз-діл на 1200 військовополонених вирішено організувати при Миколаївському суднобуді-вному заводі імені А. Марті. 15 грудня 1944 р. підписано наказ № 001497, яким санкціоно-вано організацію в складі стаціонарного та-бору для військовополонених у Миколаєві табірного відділення № 2. 1200 бранців з йо-го табірних бараків планувалося використо-вувати на роботах будівництва №118 Війсь-ково-морського флоту СРСР. Після перемоги над нацистською Німеччиною і завершення війни в Європі чисельність військовополоне-них вермахту і його союзників у радянських таборах стрімко зросла. 4 червня 1945 р. ДКО СРСР ухвалив рішення №8921сс про розподіл військовополонених на роботах з відновлен-ня промислових підприємств, інфраструкту-ри та комунального господарства міст. Мико-лаївська область за цим рішенням отримува-

ла у якості робочої сили 21 000 бранців. На будівництві та реконструкції автошляхів ви-користовувались 7 000 осіб. Для відновлення залізничних колій Одеської залізниці виділи-ли 1000 військовополонених. Найбільше бра-нців залучено на відбудову промислових під-приємств Миколаєві – 13 000 осіб. Прямим наслідком директивного керівництва стало значне розширення табірної мережі для вій-ськовополонених на території Миколаєва та області. У період з 6 червня до 13 липня 194-5 р. структуру табірного управління №126 поповнили одразу 12 виробничих табірних підрозділів. Однак напередодні 1946 р. НКВС СРСР провів масштабну реорганізацію табо-рів військовополонених на Миколаївщині, в результаті якої у складі стаціонарного табору № 126 ліквідовано 7 табірних відділень. Під-розділи, що залишились діючими, реоргані-зовані, отримали нові номери та ліміти кон-тингенту. Загальна лімітна чисельність кон-тингенту табору № 126 становила 8 500 військовополонених. Після закінчення Другої світової війни вся система роботи з військовополоненими в Українській РСР сут-тєво скорегована, передусім із урахуванням нових умов, обставин мирного часу, а також господарських планів керівництва СРСР і зро-стаючої потреби у використанні праці бран-ців війни. Миколаївщина та її промисловий потенціал посідали у цьому контексті не останнє місце. У складі УНКВС Миколаївської області створено групу у справах військово-полонених та інтернованих [4, 78]. На віднов-ленні Миколаївського порту і суднобудівного заводу імені А. Марті працювало 4586 чол., близько 2 тис. чол. працювало на заводі ім. 61 комунара, в школі імені Леваневського, будували житло на Сухому Фонтані і в інших районах міста. Серед військовополонених в таборі виявлено 106 військових злочинців, 34 есесівця, 33 учасники звірств, 8 контррозвідників, 10 вищих офіцерів, 19 головних військових злочинців. У січні 1946 р. в Миколаєві проведено відкритий процес над 10 офіцерами німецької армії, внаслідок чого всі засуджені до вищої міри покарання. Більшість військовополонених після 1949 р. повернулися додому, загинуло 3339 чол. [11]. 
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Вже за півроку після визволення області повністю або частково стали до ладу  216 підприємств союзного і республікансько-го підпорядкування та місцевої промисловос-ті. ЧСЗ приступив до ремонту суден і вироб-ництва запасних частин для сільськогоспо-дарських машин. На заводі «Дормашина»  почали випускати продукцію інструменталь-ний і складальний цехи. У м. Вознесенську стали до ладу крупорушка, два млини, канат-ний завод, хлібозавод; в Очакові – рибозавод, млин; у Новоодеському районі – гончарний цех і кам’яний кар’єр. На підприємствах Ми-колаєва працювало 287 молодіжних бригад, більшість із яких успішно справлялася з ви-робничими планами. На 145–350% виконува-ли місячні завдання молодіжні бригади суд-нобудівників А. Пінчука, Д. Рачковського, Г. Галайди. Службовці енергокомбінату після робочого дня йшли в котельний цех. У позау-рочний час робітники, службовці, а також до-могосподарки міста відпрацювали в 1944 р. 130 тис. людино-днів. Понад 5 000 чол. взяли участь у відбудові залізничної станції Мико-лаїв. Своїми руками трудящі спорудили аеро-дром та пішохідний міст через ріку Інгул. На енергокомбінаті завершено відбудовчо-монтажні роботи турбогенератора потужніс-тю 300 кВт. На початку 1945 р. став до ладу судноремонтний завод. У результаті наполег-ливих зусиль робітників, інженерно-технічних працівників і службовців відбуду-вали залізничний транспорт, морський порт, річкову пристань. Фактично заново створена харчова промисловість, побудовані такі підп-риємства як маслозавод, миловарений завод, макаронна і кондитерська фабрики, рибза-вод, облмлинтрест з 22 млинами в районах, два хлібозаводи і райхарчкомбінати в райо-нах, Очаківський рибоконсервний комбінат і Вознесенський плодоовочевий комбінат, взуттєва, трикотажна, дві швейні фабрики. 

Таким чином, незважаючи на величезні труд-нощі, протягом перших двох років відбудова-но понад 300 промислових підприємств, еко-номічний сектор Миколаївщини увійшов в добу повоєнного розвитку. 
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OLEKSANDR USYKOV Mykolaiv  
THE BEGINNING OF INDUSTRY RECONSTRUCTION  

OF THE MYKOLAIV OBLAST (1944–1945)  
The purpose of the article is to study the process and results of the industry reconstruction of the Myko-

laiv oblast during the first months after the expulsion of the German-Romanian invaders and subsequent 
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1944–1946. Already in six months after the oblast liberation, 216 enterprises of union and republican subor-
dination and local industry became fully or partly operational. The author of the article states that, despite 
the enormous difficulties, over 300 industrial enterprises of the oblast were rebuilt during the first two 
years, the economic sector of the Mykolaiv oblast entered the postwar development period. 

Key words: Ukrainian SSR, Mykolaiv oblast, industry, reconstruction, working class. 
 
АЛЕКСАНДР  УСИКОВ  г .  Н и к о л а е в  

НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НИКОЛАЕВЩИНЫ 
(1944–1945 ГГ.)  

Целью статьи является исследование процесса и результатов восстановления промышленно-
сти Николаевщины в первые месяцы после изгнания немецко-румынских оккупантов и последую-
щие 1944–1946 гг. Уже через полгода после освобождения области полностью или частично введе-
ны в строй 216 предприятий союзного и республиканского подчинения и местной промышленно-
сти. Автор статьи констатирует факт того, что несмотря на огромные трудности, в течение 
первых двух лет отстроено более 300 промышленных предприятий области, экономический сек-
тор Николаевщины вошел в период послевоенного развития. 

Ключевые  слова :  УССР, Николаевщина, промышленность, восстановление, рабочий класс. Стаття надійшла до редколегії 11.10.2017   УДК 94.(477)«1941» 
МИКОЛА ШИТЮК м. Миколаїв  

ЛИСОГІРСЬКА ТРАГЕДІЯ 14 ВЕРЕСНЯ 1941 РОКУ 
 

Стаття присвячена одній із трагічних сторінок Голокосту на Миколаївщині. На підставі архі-
вних матеріалів висвітлено розправу над єврейським населенням Лисої Гори у вересні 1941 року. 

Ключові  слова :  Голокост, Лиса Гора, єврейське населення, поліцаї.  Війська гітлерівської мотопіхоти ввірва-лися до Лисої Гори 1 серпня 1941 року о  7 годині ранку. Село стало першим з окупова-них населених пунктів сучасної Миколаївщи-ни. З перших днів окупації німецько-фашистські загарбники чинили насильство над мирними жителями. Жорстоко знущали-ся і били за непокору німцям і новій владі, за ухил від праці на загарбників. За це жителів села заарештовували і відправляли до в’яз-ниці. Слідом за бойовими частинами німецької армії по щойно окупованій місцевості рухала-ся оперативна команда СС. Після захоплення населеного пункту виданий наказ, про вияв-лення і знищення євреїв. 13 вересня в суботу начальник поліції села Бараненко Г. І. після обіду дав вказівку поліцаям викопати яму. На їх запитання для 

чого копати яму відповів, що багато хворих тварин на ящур і їх треба закопати. Через де-кілька годин яма була викопана. Євреям Лисої Гори наказали з’явитися з документами, грошима, цінностями та реча-ми першої необхідності на збірний пункт. Усіх євреїв зігнали до парку в центрі села. Під посиленою охороною вони переночували в сільському клубі. О 8 годині ранку 14 вересня поліцаї Ступак І. Я., Вербін І. П. розпочали здійснювати реєстрацію всіх євреїв. В неділю о 10 годині  ранку групами по 40 чоловік під конвоєм поліцаїв вели до бойні, що знаходи-лась поруч з територією, що називалася так званою «вороб’ївською дорогою». Там їх вже чекав німецький підрозділ, що прибув з м. Первомайська.  Люди зрозуміли куди їх ведуть, тому лу-нав несамовитий плач і крики.  
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По дорозі вдалося Вайнштейн Беллі, як свідчив пізніше на суді поліцай І. Я. Ступак, виштовхнути свою дочку з шеренги і її схова-ла під спідницю одна з жительок села, що спостерігала за процесією, це побачив полі-цай і забрав одну з дівчаток жінки до єврей-ської колони. Жінка почала несамовито кри-чати і кинулась до своєї доньки. Єврейська дівчинка, що була під спідницею залишилась стояти. Побачивши це поліцай її швидко шту-рхнув до колони, а українську дівчинку від-дав матері [1]. Першими розстріляли чоловіків постави-вши їх на коліна, потім жінок, останніми ді-тей. Жінки і діти плакали і були дуже наляка-ні. В акції приймали участь місцеві поліцаї. Найбільше відзначився начальник поліції Михайло Бараненко. Жителька села Корець Маня просила її помилувати, проте на це ніхто не зважав і во-на буда розстріляна. Крім того ще 26 поліцаїв села: Ляшенко В., Кущовий В., Бець І., Бабако П., Баранчик Г., Баранчик М., Битко Ф., Яцеви-лов М., Ляшенко М., Вербець Т., Царалунга Д., Албул Т., Сіліонов В., Ступак Ф., Ліповченко Я., Семенов П., Басанець А., Зидраншко В., Вербін Г., Добіжа П., Кравченко С. та інші приймали безпосередню участь в розстрілі мирних гро-мадян єврейської національності [2]. За день до трагедії, що відбулася на тери-торії колгоспу імені Молотова староста села Федоренко Андрій Денисович прийшов до управи з вимогою виділити машину, щоб від-везти поліцаїв викопати яму, в якій пізніше закопають трупи євреїв. Поліцаї поїхали і ви-рили могили.  Ось як діяла лисогірська поліція напере-додні розстрілу за свідченням начальника поліції Михайла Бараненка: «13 вересня 1941 р. вранці староста Фе-доренко А. Д. скликав всіх поліцаїв до сільгос-пуправи і дав вказівку зібрати по селу всіх євреїв з сім’ями і привести їх на площу в на-родний дім, після чого всі поліцаї, в цілому 29 чоловік розійшлися по будинках євреїв, а я разом з секретарем поліції Іваном Ступаком пішли до народного будинку на площу і ста-ли охороняти сім’ї євреїв, що приходили. Коли стали підходити сім’ї євреїв в на-родний дім, то на допомогу поліцаям по охо-роні євреїв прибуло шість машин з німцями, 

які оточили будинок. Всього було зібрано 360 чоловік євреїв, в тому числі з чоловіками були жінки з підлітками і грудними дітьми. Після того як всіх євреїв зібрали, їх завели до народ-ного будинку, де вони перебули ніч» [3]. Як свідчить на допиті в 1946 р. житель села Силифан Ступак, до нього підійшов ста-роста Федоренко і дав вказівку піти в лікар-ню і взяти одного пораненого єврея і привес-ти його в народний дім. Я вказівку старости виконав, взяв підводу, під’їхав до лікарні і забрав невідомого мені по прізвищу єврея і привіз його в народний дім. Після цього ста-роста мене і двох поліцаїв послав розшукати в селі єврейку Клаву, що працювала в лікарні лікарем-акушером і привезти її в народний дім. Мова йде про лікаря Клавдію Ізраїлівну, яка разом з 15-річним сином сховались в од-ному з будинків при в’їзді в село з м. Перво-майська і переховувались там аж до листопа-да 1943 р. Прошукавши більше двох годин поліцаї не знайшли втікачів і доповіли про це старості села. В листопаді 1943 р. жителька села Ляшенко Келя звернулась до поліції, що бачила біля сараю одного з будинків при в’їз-ді в село лікаря Клаву Ізраїлівну. В той же день група поліцаїв почали нишпорити по будинках і господарчих надбудовах і знайш-ли лікарку Клаву Ізраїлівну з сином. Її було заарештовано і направлено до поліцейської управи, де поліцай Сіліонов В. Ф. поклав її об-личчям на лаву і бив нагайкою. Потім її відп-равили до Кіровоградської в’язниці гестапо. Це був кінець грудня 1943 року. Дивом Клав-дії Ізраїлівні з сином вдалось залишитись жи-вими. І після війни повернутися до Лисої Го-ри, де вона продовжувала працювати лікарем в місцевій лікарні [4]. Після цього частина німців зайшла в народний дім і стала виводи-ти на площу в першу чергу жінок з грудними дітьми і підлітками. Коли вивели всіх жінок з дітьми і підлітками, поліцаї повели їх за село, де була приготовлена яма. Підвели жінок з дітьми до неї, причому не доходячи до ями метрів 300 роздалась кулеметна черга. Кон-войовані нами жінки покидали вузли і стали плакати. Ми їх підвели до ями і посадили ко-лом. В цей час біля ями знаходилось три ма-шини з німцями, які підійшли до жінок. Стар-ший групи німців поставив 16 чоловік німців перед ямою, а четверо німців підводили жінок до ями, почергово по 16 чоловік. Після цього заставляли їх братись за руки, піднімати 
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голови догори і як тільки дана кількість жінок була вишикувана, старший німець давав ко-манду на постріл по жінках. Два німці ходили і добивали пострілами поранених. Таким чином почергово були розстріляні всі жінки і діти, а я з іншими поліцаями охороняв жінок, щоб вони не розбіглись в момент розстрілу [5]. Потім німці привели з народного дому і чоловіків, яких посадили в метрах 400 від розстрілу і вони чекали доки розстріляють всіх жінок. Так само по 16 осіб німці підводи-ли чоловіків і розстрілювали. Після того як всі чоловіки, жінки і діти були розстріляні, німці змусили нас їх закопати, що ми й зроби-ли. Розстріл євреїв проводився німцями з ав-томатів, а тих, що були в ямі ще живі німці добивали з пістолетів [6].  В цей день по різним даним було розстрі-ляно від 350 до 370 євреїв. Крім того з Піща-ного Броду і Первомайська пригнали ще 74 євреї, яких також розстріляли в спільній ямі з євреями села. Після розстрілу всі поліцаї сіли з німцями на машини і прибули до сільгоспу-прави, де їх зустрічав староста Федоренко. Він дав вказівку поліцаям водити по 4 німці до хат розстріляних євреїв, які забирали єв-рейське майно, завантажували на машини і звозили до амбарів сільгоспуправи. Таким чином ми вивезли все майно з єврейських хат. Після чого перекладач заявив, що все ру-хоме і нерухоме господарство розстріляних євреїв переходить в розпорядження старости Федоренка [7]. Ями, де були розстріляні євреї поліцаї декілька днів охороняли. Декілька днів земля рухалась. Одній 10-річній дівчинці вдалось вибратись з-під трупів, але поліцаї, що охоро-няли яму її вбили і засипали землею. Згідно показів свідка Поліни Йосипівни Жулавської, першого повоєнного директора школи, німці спочатку розстріляли чоловіків, жінок і в останню чергу дітей. Після розстрі-лу, за свідченнями Жулавської – в лікарні за розпорядженням головного лікаря Франка Івана Гавриловича був приготовлений обід, в якому прийняли участь місцеві поліцаї, а в сільгоспуправі в цей час складались акти про те, що українське населення саме розправи-лось з євреями. Акти на російській і німець-кій мовах писала вчителька німецької мови місцевої школи Матерн Іда Яківна [8]. Після звільнення села в 1944 році поліцаї, що приймали участь в розстрілах були осудже-ні. Більшість з них осуджена до 10 років, хоча 

Бараненко Г., Ступак Ф., Сіліонов В., Ліповченко осуджені до смертної кари, яка потім була замі-нена на 25 років, а пізніше на 10 років [9]. В 1957 році майже всі осуджені поліцаї повернулись з місць відбуття покарання. Від-разу ж від них поступили заяви про реабіліта-цію. Але всі вони відхилені з мотивом, що осу-джені правильно. Ще декілька разів в 1970-80-х роках вони звертались про реабілітацію. В роки незалежності України звертались вже їх рідні і близькі з проханням реабіліту-вати осуджених. Але відповідь завжди була одна: осуджені правильно, підстав для реабі-літації немає. Подаю списки розстріляних, що зберег-лися. 
Балановська

(Балаковсь-
ка) Ріва Матвіївна і сім'я з 3чоловік. 
Бейлін Аврум. 
Бейлін Наум. 
Белошлинський Цадок. 
Бліндер Йосько. 
Бліндер Юдо Зельмович і сім'я з 3 чоловік.  
Бурштайн
(Бурштейн) Лейб і сім'я з 2 чоловік. 
Бурштайн
(Бурштейн) Мойсей і сім'я з 3 чоловік.  
Вайнштейн Белла і сім'я з 3 чоловік. 
Вайсман Зеліка Гидалье-
вич, дружина і діти . Векаль-
ман Туца і сім'я з 3 чоловік. 
Відгон Анюта і сім'я з 3 чоловік. 
Гейхберг Хана і сім'я з 2 чоловік.  
Гладка Лідія Йосипівна разом з сім'єю. 
Гольдберг Дієша і сім'я з 5 чоловік. 
Гольдберг Фрада. 
Гольдфанд Мойсей і сім'я з 4 чоловік. 
Гольдштейн Мойсей і сім'я з 3 чоловік. 
Гольдштейн Мар'яна.  
Гольдштейн Соня. 
Гольцман Сруль. 
Граник Наум і сім'я з 2 чоловік. 
Гринтерг Мошко. 
Довгий Мошко Цалькович і сім'я з 2 чоловік. 
Довгий Цалько і сім'я з 2 чоловік. 
Зенгермахер Пиня Ісаакович. 
Зошт Сруль Калманович. 
Каберзон Аврам і сім'я з 4 чоловік. 
Каберзон Лейб і сім'я з 2 чоловік. 
Каберзон Ганивши і сім'я з 3 чоловік. 
Каплун Геня Юхимівна і сім'я з 2 чоловік. 
Каплун Лев і сім'я з 3 чоловік.  
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Каргунська Мар'яна. 
Кац(Батишева) і сім'я з 3 чоловік. 
Кобризон (Каберзон) Давид Лейбович і сім'я з 2 чоловік. 
Константинова Есфірь і сім'я з 2 чоловік. 
Коренко Нусь. 
Корец Маня. 
Корсунська Элька Михайлівна. 
Косиновська Соня Давидівна і сім'я з 2 чо-ловік. 
Косиновський Шмуль Лейбович і сім'я з 3 чоловік. 
Косий Йохан Мойсейович і сім'я з 5 чоловік. 
Косий Лев Мойсейович. 
Кравецька Голда. 
Краків Янкель і сім'я з 3 чоловік. 
Кракова Туба Цальковна і сім'я з 2 чоловік. 
Лащискер Юдко і сім'я з 2 чоловік. 
Лебединська Ліза і сім'я з 7 чоловік. 
Манировський(Можаровський) Мойсей. 
Молдован Олександра Мойсеївна. 
Мостова Рухиль. 
Мостовий Фроім. 
Островський Віктор і сім'я з 3 чоловік. Дружина і діти Польового Наума Леоновича. 
Польова Гитя Менашевна і сім'я з 4 чоловік. 
Польова Нюся. 
Польовий Берко і сім'я з 2 чоловік. 
Польовий Суня Л. 
Постол(Постал) Гитя Матвіївна. 
Постол Гдалья. 
Розенпольд Шайка. 
Розенфельд Гилел і сім'я з 3 чоловік. 
Розенфельд Ітта Григорович і сім'я з 3 чоловік. 
Розенфельд Маня і сім'я з 4 чоловік. 
Розенфельд Рахіль з сім'єю. 
Розенфельд Шай Абрамович і сім'я з 3 чоловік. 

Рубінштейн Клара Ізраїлівна. 
Слонкін Сергій. 
Тарадат Цалько і сім'я з 3 чоловік. 
Тардан Цалел і сім'я з 3 чоловік 
Твердовський Олександр. 
Теплицький Герш Матвійо-
вич і сім'я з 2 чоловік. 
Теплицький Песах Мойсейо-
вич і сім'я з 3 чоловік. 
Теплицький Хаїм Матвійович. 
Файнгольд Янкель і сім'я з 3 чоловік. 
Фридман Ганна Мойсеївна і сім'я з 2 чоловік. 
Фридман Арон Борисович. 
Фридман Юрій Аврамович і сім'я з 3 чоловік. 
Шапошник Поліна Матвіївна і сім'я з 2 чо-ловік. 
Шапошник Фроїм і сім'я з 2 чоловік. 
Шарман Лейб і сім'я з 2 чоловік. 
Шварцбург Бені і сім'я з 3 чоловік. 
Шверцбейн Беньямін Біс і сім'я з 2 чоловік. 
Шебрик Берта Юзефовна і сім'я з 3 чоловік. 
Шлакер Шмуль Лейбович. 
Шпак Бейша Михайлович. 
Штандерман Наум. 
Юшковська Роза. 
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M Y K O L A SHY T I U K  M y k o l ai v  

LYSA HORA TRAGEDY OF SEPTEMBER 14, 1941 
The article is devoted to one of the tragic pages of the Holocaust in the Mykolaiv oblast. The massacre of 

the Jewish population of Lysa Hora in September, 1941 is highlighted on the basis of the archival materials. 
Key words:  Holocaust, Lysa Gora, Jewish population, policemen. 
 

НИКОЛАЙ  ШИТЮК  г .  Н и к о л а е в 
ЛЫСОГОРСКАЯ ТРАГЕДИЯ 14 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА 

Статья посвящена одной из трагических страниц Холокоста на Николаевщине. На основании 
архивных материалов показана расправа над еврейским населением Лысой Горы в сентябре 1941 
года. 

Ключевые  слова : Холокост, Лысая Гора, еврейское население, полицаи. Стаття надійшла до редколегії 21.10.2017 
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