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О. О. Марущак1
ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА
З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РОКІВ
ІЗ ФОНДІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
За майже десятиліття після видання Державним архівом Херсонської області
анотованого переліку справ “З історії українського державотворення на
Херсонщині. 1917–1921” [1] цей довідник суттєво посприяв заповненню істотних
прогалин у джерельній базі. Цій події передувала трирічна пошукова робота групи
працівників держархіву області, коли було здійснено масштабне дослідження всіх
наявних архівних фондів періоду Української Народної Республіки та Української
Держави: опрацьовано близько 500 фондів, в яких переглянуто майже
6,5 тис. справ за 1917–1921 роки, складено понад 400 анотацій до справ із понад
100 фондів.
Виявлені документальні пам’ятки характеризують як дії центральних органів
влади, так і місцевих установ доби національних змагань. У документах
відображено основні віхи у формуванні національної ідеї: від автономії до
самостійної незалежної держави.
Так, у справі, що містить протокол Херсонського обласного з’їзду громадянхліборобів, сповіщається про вітальну телеграму Центральній Раді у м. Києві, “як
єдиному виразникові волі народу Українського”, а також резолюцію Херсонського
крайового з’їзду щодо повної національно-територіальної автономії України у
складі демократично-федеративної Росії, датовані 23–24 квітня 1917 р.
[2, арк. 2-2 зв.].
Про визнання влади, схвалення та солідарність з політикою Української
Центральної Ради свідчать протоколи надзвичайних зборів ради уповноважених
службовців державних, земських установ м. Херсона, Союзу міст, Херсонської
спілки кредитних та позичково-ощадних товариств і листи правління спілки до
Генерального секретаря внутрішніх справ УЦР у серпні – листопаді 1917 р. У
протоколі з’їзду рад селянських депутатів Херсонської губернії від 14–15 жовтня
1917 р. йдеться про скликання “Українською Херсонською губерніяльною радою”
з’їзду селян губернії, представників культурно-просвітницьких і політичних
українських організацій та українських військових груп [3, арк. 75, 107, 109].
Унікальну інформацію містить телеграма Херсонського союзкредиту
кооперативній нараді у м. Одесі про одноголосну ухвалу губерніальним з’їздом
представників рад робітничих та солдатських депутатів, який відбувся у м. Херсоні
30 листопада – 2 грудня 1917 року, що “Херсонщина є неодділима частина
Української Народної Республіки” [4, арк. 98, 99].
Обіжники та телеграми Одеського поштово-телеграфного округу, надіслані у
грудні 1917 року начальникам Голопристанської, Великоолександрівської,
Збур’ївської, Херсонської контор та установ округу, стосуються виконання
постанови Генерального Секретаріату пошти і телеграфів Української Центральної
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Ради щодо заборони вивозу за кордони УНР хліба та продовольчих товарів;
уважне ставлення та безперешкодну пересилку поштових відправлень, написаних
українською мовою [5].
Документальні джерела засвідчують про проголошення 22 січня 1918 р.
ІV Універсалом Української Центральної Ради самостійної суверенної незалежної
держави – Української Народної Республіки та вивішування герба УНР і жовтоблакитного прапора на чільних місцях в установах, подяку службовцям, які стояли
“на варті інтересів Української Народної Республіки” під час захоплення у
лютому м. Києва більшовицькими військами; першочергові заходи Уряду УНР
щодо введення в обіг українських банкнот, зняття символіки Російської імперії,
введення Григоріанського календаря, середньоєвропейського, київського часу,
визнання української мови державною, відзначення як державного свята дня
народження “великого громадянина і генія України” Т. Г. Шевченка тощо [6].
Активізується і набуває нових ознак діяльність Херсонської української
громади. Початок 1918 року знаменується загальними зборами всіх діючих
місцевих товариств: “Українська хата”, “Українська книгарня”, “Україна”,
“Просвіта”, “Думка”, що виробили Статут Спілки українських національних
організацій Херсонського району, першим засадничим положенням якого
визначено “захист Української державності” [7, арк. 10–12].
Протягом цього року Херсонським товариством “Українська книгарня”
здійснюється грандіозний видавничий проект: друкується “Кобзар” Т. Шевченка з
примітками В. Доманицького, “Українське Євангеліє”, “Український декламатор”,
“ІV Універсал”, які розповсюджуються по всій Україні [7, арк. 18].
У зверненні Херсонського видавничого товариства “Думка” до Дніпровської
спілки кредитових товариств щодо фінансової підтримки української газети
“Дніпро”, заснованої в м. Херсоні 27 лютого 1918 р., вказано, що “з заснуванням
Української самостійної Народної Республіки перед свідомими її силами постає
велике завдання будівництва державних форм її життя” [8, арк. 101–101зв.].
29 квітня 1918 року оголошено Грамоту П. Скоропадського про
встановлення Гетьманату в Україні та видано Закон про тимчасовий державний
устрій. Документи центральних та регіональних органів влади доби Української
Держави засвідчують про збір відомостей з місць щодо збитків від війни з
“Московщиною (більшовиками)”, штемпелювання російських поштових марок
Українським гербом та випуск власних поштових марок і українських карбованців,
гривні, перелік губерній та повітів, що належать Українській Державі тощо [9].
Особливий інтерес становлять, звичайно, документальні пам’ятки установ
місцевого походження. Наприклад, перепустка, видана 30 травня 1918 р., на вихід з
м. Одеси у Чорне море пароплаву “Софія”, що належав Річковій транспортній
флотилії і плавав під прапором Української Держави [10, арк. 33зв.–34].
Численні урочисті обітниці на вірність Українській Державі, складені
працівниками установ Херсонського, Дніпровського та інших повітів Херсонської
губернії [11].
Витяги з постанов Херсонської народної губерніальної управи за травень–
жовтень 1918 р. свідчать про розподіл обов’язків між її членами, організацію
курсів з української мови; листування у червні–листопаді 1918 р. з херсонським
6

губерніальним старостою, управами, місцевим відділом Державної варти,
розповідає про участь у засіданні комісії по боротьбі зі спекуляцією, підготовку
підручника з української мови для урядовців губерніальних установ тощо [12].
Зі звернень Дніпровської спілки кредитових і позичково-ощадних товариств
до повітового старости та військового начальника дізнаємось про перебування у
м. Олешки Української козацької сотні, яка виконувала функції охорони установ у
період Гетьманщини [13, арк. 40–40зв.].
Широко представлені документи, у яких відображено функціонування на
Херсонщині дільниць Державної варти за квітень–грудень 1918 р., наприклад,
посвідчення, видане командиром Херсонського гайдамацького пластунського
полку [14, арк. 45зв.].
У справі члена Херсонської міської думи Й. Розенталя, звинуваченого у
діяльності, спрямованій проти уряду гетьмана, за липень–жовтень 1918 р., є
відомості про видачу за його розпорядженням зброї більшовикам і матросам у
перший день вступу німецьких військ на автомобілях у м. Херсон [15].
Далі Херсонщину охоплює вир подій за відновлення в Україні
республіканського устрою. Херсонський губернський староста Пищевич направляє
25 листопада 1918 р. телеграму всім повітовим старостам, начальникам поштовотелеграфних контор та міського самоврядування щодо притягнення до військового
суду учасників повстання Петлюри [16, арк. 2–2зв.].
А 28–29 листопада 1918 р. в м. Херсоні відбувся політичний страйк
робітників-металістів проти влади гетьмана Скоропадського. Телеграми
коменданта та начальника Одеського телеграфу начальникам поштових відділень
на Херсонщині від 3–10 грудня 1918 р. сповіщають про підтримку Антантою уряду
гетьмана, прибуття суден Англії і Франції, висадку десантів у м. Одесі,
Новоросійську, Севастополі, прямування кількох іноземних міноносців до Херсона
і Миколаєва [17, арк. 177–182].
За підписом козака штабу Чорноморської дивізії УНР І. Штефана надходять
на Херсонщину 15–16 грудня 1918 р. телеграми про бої війська УНР у м. Києві та
повалення уряду гетьмана [17, арк. 187–187зв.], а 16 грудня всім установам
України направлено телеграми із текстом зречення від влади гетьмана
П. Скоропадського [18, арк. 4–4зв.].
Комендант республіканських військ Апостолівського району Петров
телеграфує 17 грудня 1918 р. всім селянським, волосним інституціям та
громадянам Херсонського повіту про відновлення влади УНР, припинення
відправки хліба, призначеного для австро-угорських військ, головування отамана
Н. Григор’єва республіканськими військами на Херсонщині [19, арк. 443–448].
Перші накази губерніального комісара Херсонщини Г. Нянчура датуються
20 грудня 1918 р. і стосуються призначення повітових комісарів, виконання Закону
Директорії щодо введення в обіг грошової одиниці УНР – гривні, формування на
місцях “Народної охорони” замість підрозділів Державної варти тощо [20, арк. 13,
14, 17, 24, 27].
Наказ, виданий 29 грудня 1918 р. військовим міністром головним отаманом
УНР С. Петлюрою з резолюцією херсонського повітового комісара, свідчить про
7

боротьбу з антиукраїнськими агітаторами, військово-політичну підготовку війська
УНР [21, арк. 9–9зв.].
Початок драматичного 1919 року характеризують обіжники, телеграми
начальника управління Кам’янець-Подільського округу Міністерства пошти і
телеграфів УНР начальникам установ Поділля, Херсонщини, Дніпровського,
Бердянського та Мелітопольського повітів Таврії про безперешкодне приймання у
всіх установах кореспонденції в Галичину та безоплатне пересилання листів на
адресу військ УНР, проведення розрахунків у гривні, звільнення з посад осіб, які
не мають українського громадянства [22].
Головою Директорії УНР В. Винниченком на початку січня 1919 р. видано
наказ селянам про допомогу народній армії продуктами та фуражем із майбутнім
грошовим відшкодуванням [23, арк. 5].
Згідно з обіжником губерніального комісара Херсонщини від 2 січня 1919 р.
за наказом отамана Н. Григор’єва заборонялись будь-які реквізиції без відома
штабу Республіки [24, арк. 20].
Накази районного коменданта м. Берислава свідчать про формування
охоронної кінної сотні, “в котру приймаються козаки від 18 до 30 років, здорові,
хто служив у військах, щирі українці, хто є вірним сином України” [24, арк. 21].
Не підтримувати ніяку владу в Україні, крім Директорії УНР, закликали у
лютому 1919 р. єлисаветградський та херсонський комісари пошти і телеграфів у
телеграмах до губернського комісара Херсонщини Г. Нянчура [25, арк. 19–19зв.].
У 1919 році починає свою діяльність Херсонське кооперативне кредитове
товариство ім. М. Левицького, до складу якого увійшло багато херсонських діячів
Українського відродження [26].
Унікальним є судновий білет від 24 січня 1919 р., виданий Херсонською
митницею пароплаву “Хорлинець”, що належав С. Б. Фальц-Фейн, на рейс Херсон
– Одеса – Херсон, з гербовими марками УНР вартістю 50 шагів [27, арк. 77–78].
Раритетом є посвідчення, що збереглося у кримінальній справі
В. М. Сясікова, видане 8 листопада 1919 р. командуючим 4-го Кримського
повстанського корпусу імені Батька Махна [28, арк. 8].
Особливістю формування влади у Херсоні і повіті у січні–травні 1920 р. слід
вважати непересічний склад військово-революційного комітету, до якого входили
більшовики, ліві есери (боротьбисти), анархісти, українські ліві есери
(боротьбисти) та петлюрівці [29, арк. 79].
У доповіді голови Херсонської колегії полонених та біженців Херсонському
ревкому від 3 квітня 1920 р. міститься інформація про прибуття до м. Херсона
військовополонених з табору Зальцведель з Німеччини, які розповіли, що восени
1918 р. з полонених українських таборів були утворені загони січових стрільців
для захисту гетьманської влади чисельністю 2 тис. осіб [30, арк. 161–161зв.].
Маємо чимало документів від Херсонських повітової та міської
надзвичайних комісій, міліції, тилу Дніпровського повіту, за якими можна
прослідкувати за діями і географією повстанського руху на Херсонщині у другій
половині 1920 року. Знайшло відбиток у багатьох справах просування бойових
загонів Н. Махна на Півдні України у цей час, зокрема, у Великій Олександрівці
Херсонського повіту і губернії, Олешках, селах Маячка, Обривка, Основи
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Дніпровського повіту, селах Велика Лепетиха, Менчикури Мелітопольського
повіту Таврійської губернії [31].
Антибільшовицькі настрої, особливо, серед селян Півдня України
неймовірно зростають у 1921 році. Вражаючий факт боротьби селян – не на життя,
а на смерть – міститься у протоколі представників Херсонського губвиконкому та
ревтрійки губернської надзвичайної комісії від 9 березня 1921 р. про розпуск,
арешт і розстріл у повному складі Великоолександрівської сільради – 44 людини –
за відмову видати осіб, які брали участь у діях махновського загону проти
радянських службовців [32, арк. 105].
Серед зведень привертають увагу інформації про масове розповсюдження
чуток і сподівань серед селян Херсонщини, в т.ч. у Каховському і Чаплинському
районах, щодо приходу С. Петлюри та Н. Махна для вигнання більшовиків з
України, які встановлять владу без комуністів, сприйняття бойових змагань
Н. Махна “як спасіння від комуни”, зокрема, у селах Качкарівка і Дудчани [33].
Особливу ж цінність серед документальних пам’яток закономірно
представляють автографи діячів українського державотворення на Херсонщині у
1917–1921 роках. Це голова ради Херсонського видавничого товариства “Думка”
Н. М. Малеча; голова Херсонської губерніальної народної управи А. М. Грабенко;
голова правління Херсонського кооперативного товариства “Українська книгарня”,
Херсонського споживчого товариства “Україна” І. М. Челюк; член правління
Херсонської народної губерніальної управи, полковник, помічник начальника
Головного штабу військ УНР В. Кедровський; лектор Херсонських учительських
курсів та курсів української мови при “Просвіті” С. І. Шульгін; херсонський
губерніальний староста Пищевич; голова правління Херсонського кооперативного
товариства ім. М. Левицького І. А. Селюк; голова “Просвіти”, секретар
Херсонської губерніальної народної управи М. Ф. Чернявський; член товариства
“Українська хата”, засновник українського театру у м. Херсоні Ю. В. Шумський.
Насамкінець, приєднаємось до слів Володимира Кедровського, який у книзі
спогадів “Обриси минулого” справедливо зазначив, що то був “рух … впертих
працівників на ниві культурно-національного розвитку свого народу – рух, який
став підставою могутнього українського національно-державного відродження”.
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Т. Матушак1
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ У ПЙОТРКУВІ ТРИБУНАЛЬСЬКОМУ –
СКАРБНИЦЯ ЗНАНЬ ПРО ІСТОРІЮ МІСТА І РЕГІОНУ
Архівні традиції Пйотркува своїм корінням сягають кінця XIV століття, коли
при посаді старости був утворений міський архів. За часів Польської Корони і
пізніше на території Польщі в складі Речі Посполитої до кінця XVIII століття,
староста був королівським чиновником. У XIV столітті староста втратив свої
початкові військові функції, що було пов'язано зі значним розширенням його
адміністративно-судової влади. У функції старости також входило управління
1
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королівськими маєтками. Це принесло, звичайно, істотний дохід, з якого староста
був зобов'язаний платити державі відповідні суми податку. Старости також
виконували на додаток до вищесказаного функції поліції і судових органів.
Поруч із міським архівом з 1578 року існував архів Коронного трибуналу, в
якому знаходилися протоколи судових справ, що проводились цим органом. Треба
пам'ятати, що до 1578 року вищим і головним суддею в Польському Королівстві
був король. У своєму палацовому суді монарх міг розглядати всі справи. У
1578 році Стефан Баторій своїм указом утворив найвищу судову інстанцію
Коронний трибунал. Спочатку Трибунал збирався в Пйотркуві для провінцій
Великопольських, а в Любліні – для провінцій Малопольських. Сесії в
Люблінської ратуші проводилися навесні і влітку, а в Пйотркувському замку –
восени і взимку. Їх архіви існували до кінця Речі Посполитої.
В результаті трьох поділів Речі Посполитої (перший розділ стався в
1772 році, другий – в 1793 році, третій – в 1795 році), територія Польщі була
розділена між Росією, Пруссією та Австрією, які по-своєму вирішували польські
проблеми, що також стосується польських архівів. У 1810 році під час Великого
Герцога Варшавського, міністр Фелікс Лубеньскій розробив проект, який
організовував три види архівів, що становили історичну спадщину колишньої Речі
Посполитої. Цю ідею не вдалося реалізувати. У Царстві Польському був уведений
в дію новий проект щодо організації та функціонування архівів. На його основі
створено кілька архівів. Одним з них був пйотркувський Архів давніх актів (1828).
Його архівний фонд становив 1254 одиниці зберігання, в основному міські та
судові книги. У 1836 і 1882 році частина документів була перевезена до Варшави з
метою консервації.
У Пйотркуві існував в приміщенні ратуші, а потім у монастирі Бернардинів
міський архів, а з 1867 року, коли Пйотркув став центром Пйотркувської губернії
Царства Польського, був також створений архів Пйотркувського Губернського
уряду. У 1888 році частину пйотркувського архівного фонду перевезли до
Варшави з метою охорони. Ці документи були розміщені до фондів Головного
Архіву давніх актів. На жаль, майже 7 тис. томів були втрачені під час
Варшавського повстання у 1944 році.
Під час Першої світової війни частина пйотркувскіх архівних документів
була переміщена в Росію, а решта залишилася в місті. Період австрійської окупації
характеризувався браком уваги до архівних документів. 21 грудня 1915 року
генеральний губернатор в Любліні наказав Kreiskommando (команда району) в
Пйотркуві скласти список архівів та установ, які залишили свої документи на
території Пйотркувського повіту, а також перевірити їх фізичний стан. У звіті для
генерального губернатора Kreiskommando було підтверджено, що ці документи
знаходяться в безладному стані, але в гарних умовах.
Організація Державного архіву в Пйотркуві Трибунальському була пов'язана
з переломним для історії Польщі 1918 роком. У травні 1918 року в Пйотркув
прибуває співробітник архівного відділення Міністерства духовних справ і
народної освіти кандидат історичних наук Франчишек Лопачиньскі, що працював
“об'їзним архівістом”, з метою складання повного списку пйотркувських фондів і
місць їх зберігання. Він звернувся доМіністерства з проханням про організацію в
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Пйотркуві архіву, розташованому в замку (тоді зайнятим ще військами) або в
колишній будівлі ченців домініканців, а тепер Гімназії Хелени Тжциньскої по вул.
Костюшко. Сьогодні складно визначити точну дату заснування архіву. Можна
прийняти, що він існував уже з 31 липня 1918 року на основі декрету “Про
організацію державних архівів і охорони архівних матеріалів”, який включав
пропозицію про створення п'яти архівів у Варшаві і трьох в наступних містах: в
Любліні, Плоцьку і Пйотркуві.
Першим організатором архівної справи в Пйотркуві був Вацлав Гізберт
Студницький. За його ініціативою, в пресі з'явився заклик до здачі громадянами
особистих документів, залишених російськими, австрійськими та німецькими
властями і установами колишніх Пйотрковської і Калішської губерній.
Оголошення, опубліковане в “Національному Щоденнику” від 11 січня 1919 року,
інформувало читачів про початок діяльності архіву в Пйотркуві. Це джерело
підтверджує функціонування Державного архіву в Пйотркуві в 1919 році. Тож під
час прийняття декрету від 7 лютого 1919 року “Про організацію державних архівів
і охорони архівних матеріалів” архів в Пйотркуві вже існував.
Державний архів в Пйотркуві Трибунальському охоплював територію
тодішнього Лодзинського воєводства. У перших місяцях функціонування архіву
його керівнику Вацлаву Студницькому вдалося зібрати і зберегти значну частину
губернських документів. Багато часу він приділив також поїздкам в Лодзь, Каліш,
Серадз і Ченстохову з метою пошуку пйотркувських архівних документів. Ці
матеріали були зібрані в трьох будівлях: на вулиці Биковській № 55 і 71 і на вулиці
Калішській № 5. У квітні 1919 року Вацлав Гізберт Студницький за дорученням
архівного відділення Міністерства духовних справ і народної освіти перебрався у
Вільнюс. Новим директором архіву став кандидат історичних наук Адам Фелікс
Прухник, який розвів енергійну діяльність не тільки в області архівів. Працюючи
шеффеном Міського управління, сприяв введенню загальної освіти в місті. Був
засновником і організатором діючої по сьогодні Міської бібліотеки (1923).
Працював також в Міський торговій школі і читав доповіді на вечірніх курсах. У
1925 році його обрали головою Міської Ради в Пйотркуві. У 1928 році отримав
депутатський мандат на виборах до парламенту зі списку Польської Соціалістичної
Партії. Нарешті, він був також автором ряду публікацій про історію, політику та
архіви. Громадська діяльність не заважала йому виконувати архівну роботу.
У 1928 році архівом тимчасово керував Юзеф Равіта-Рачиборскі, якого на
посаді начальника в 1930 році замінив Ігнаци Святковскі. Завдяки його зусиллям в
1934 році архів перевели в одну будівлю на вулицю Биковську № 45, а в 1939 році
– на вулицю Торунську № 4, де архів має своє місцезнаходження по сьогодні.
Початок Другої світової війни у вересні 1939 року зупинив роботу архіву,
який закрився на 10 місяців. Вже на початку жовтня 1939 року введено нову
організацію архівів на окупованих територіях. Директором архівів став комісар
Міністерства внутрішніх справ Рейху – Еріх Рандт. Архіви в Генералгубернаторстві отримали окрему організацію. Ними керувало Управління
архівами, що діяло в межах Відділу внутрішньої Адміністрації уряду губернії.
Управління діяло по архівним установам, що входили до складу певних округів, з
працюючим штатом в одну особу. Цій адміністрації підпорядковувалися всі
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колишні польські державні архіви в районі, що належав до Генеральної губернії, в
тому числі і архів в Пйотркуві Трибунальському.
Пйотркувський архів відновив свою роботу 15 липня 1940 року під
керівництвом німецького Archivamt в Радомі. Незабаром співробітникам було
наказано підготувати до перевезення фонди, якими були зацікавлені відомства в
німецьких архівах. У 1941–1944 роках з Пйотркува було вилучено 24 661 одиниця
зберігання.
Під час німецької окупації працівники архіву діяли активно в русі опору. В
архіві знаходився контактний пункт і ящик, в якому зберігалися конспіративні
документи. Однією з форм боротьби з окупантом було приховування більш цінних
архівних документів. Найбільш активно з працівників діяли тодішній керівник
архіву доктор Ян Варенжак (1896–1967) і Стефан Павляк, який 9 травня 1944 року
був заарештований і через два тижні після арешту розстріляний. Після відходу
доктора Варенжака тимчасове управління архівними справами взяв на себе
кандидат історичних наук Юзеф Стояновскі (1884–1964). Разом з ним в Пйотркув
приїхали з Варшави: кандидат історичних наук Ядвіга Карвасіньска, Адольф Еразм
Мисловскі і магістр Ядвіга Софія Янковска. Обов'язки начальника архіву
виконував в 1945–1949 рр. Адольф Е. Мисловскі.
Після звільнення Державний архів в Пйотркуві з лютого 1945 року розпочав
нормальну роботу, приділяючи особливу увагу збереженим документам і
визначенням втрачених. У 1949 році архівний фонд становив 2,5 кілометра полиць.
У 1948 році в Лодзі створена Місцева філія Державного архіву в Пйотркуві,
організацією якої зайнявся кандидат історичних наук Стефан Росяк. Коли в
1951 році був заснований Державний архів в Лодзі, пйотркувський архів
підпорядковувався йому. Зважаючи на сказане вище, пйотркувський архів втратив
багато, так як з окремої установи з багатими архівними традиціями був
перетворений в місцеву філію, підлеглу лодзинському архіву. 29 березня 1951 року
декретом “Про державні архіви” отримав статус Повітового Державного архіву, а з
1953 року знову став місцевою філією Воєводського Державного архіву в Лодзі. У
зв'язку з переносом в Лодзь багатьох фондів, працівники архіву почали проводити
великомасштабну просвітницьку і пропагандистську діяльність, спрямовану на
поширення знань про архів і збір нових локументів. Під час організації так званих
“Зустрічей з документом” і “Архівних тижнів” в архів з приватних рук віддано
досить велику кількість цінних листівок, фотографій та журналів з XIX століття. У
1960-их роках архів організував багато різних виставок, серед яких можна
відзначити: “Пам'ятки польського закону”, “Пйотркувська преса в період 20-річчя
Польської Народної Республіки”, “750 років Пйотркуву”, “Пів століття
пйотркувського Архіву”.
Після виходу на пенсію Марії Карбовської настало значне зниження архівної
дисципліни. В результаті серйозних помилок частина фондів піддалася
безповоротному руйнуванню, багато документів змішалися з іншими. Під час
керування наступними трьома керівниками – магістром Хенриком Ковальчиком,
магістром Іоанной Надгродкевіч і кандидатом історичних наук (пізніше професор)
Ришардом Шведом (1978–1983), проводилися відновлювальні роботи над
архівними документами.
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За розпорядженням Міністра науки, вищих навчальних закладів і техніки від
21 січня 1976 року пйотркувський архів отримав назву Воєводського Державного
архіву. При архіві утворили архів в Томашув Мазовецькому, який мав статус
відділу нижчого рівня, а з 1980 року – Філії. З 1984 року архів називається
Державним архівом в Пйотркуві Трибунальському. Наступними директорами після
Ришарда Шведа були магістр Кшистоф Ужендовський, доктор історичних наук
Ришард Котевіч, потім тимчасово виконував обов'язки директора магістр Кшистоф
Лапіньскій, а потім директором Державного архіву був магістр Петро Завільскій
(1998–2006). З 1 серпня 2006 року по сьогодні директором є кандидат історичних
наук Томаш Матушак.
Загальна характеристика фондів
Державного архіву в Пйотркуві Трибунальському
Дійсний обсяг фондів, що зберігаються в архіві, підрахований на підставі
даних з кінця 2017 року, складає 415 677 одиниць зберігання на різних носіях або
більше 5736,09 кілометрів архівних полиць. З них в Пйотркуві Трибунальському
знаходяться 274 775 одиниць зберігання (понад 3,7 км архівних полиць), а у філії в
Томашув Мазовецькому 140 902 одиниці зберігання (понад 2 км архівних полиць).
В цілому в Пйотркувському архіві на сьогодні можна знайти 1 937 архівних
фондів, при чому в самому Пйотркуві знаходяться 1 280 фондів, а в Томашув –
657 фондів.
Найціннішу частину документів Державного архіву в Пйотркуві
Трибунальському становлять:
– колекція чотирнадцяти пергаментів за період з 1569 по 1725 рік. Ці
документи містять права та привілеї для міста Пйотркув, дані польськими князями
і монархами;
– “Сулеювський картулярій” з 1618 року, в якому знаходиться перша згадка
про Пйотркув з 1217 року;
– документи з фонду Коронного трибуналу з 1635 по 1738 рік;
– фонд Цехів міста Пйотркув з 1550 по 1949 рік;
– фонд Торгового цеху за період 1487 рік та 1659–1915 рік;
– фонд Цехів міста Радомско з 1640 по 1937 рік;
– фонд Цехів міста Вольбужа з 1617 по 1917 рік.
Державний архів в Пйотркуві Трибунальському зберігає в основному:
– фонди адміністративних, судових, поліцейських, станових, земських,
землевпорядних, продовольчих, фінансових, кредитних, статистичних установ
Пйотркува і підлеглих йому місцевостей в період з XIX по XX століття. Особливе
місце займають документи установ вищого, місцевого самоврядування, таких як:
фонд Пйотркувського повітового старостату, Акти міста Пйотркув, Акти міста
Томашув, Акти міста Радомска, установ по військовим і селянським справам, з
управління міським майном;
– фонди багатьох промислових, комерційних об'єднань і підприємств,
наприклад, заводів з виробництва скла “Кара” і “Хортенсія”;
– документи фінансово-господарських органів, торгових компаній і банків,
наприклад, Пйотркувського міського кредитного товариства;
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– історичні документи, які відображають розвиток культурного життя в
регіоні і стан народної освіти, організацію навчальних, виховних, наукових,
просвітницьких та благодійних товариств і установ, які містять відомості про
школи, будівництво нових навчальних закладів, ліквідацію неписьменності,
відкриття клубів;
– фонди установ і організацій релігійного культу: римсько-католицького,
православного, протестантського, в тому числі пйотркувського приходу Всіх Святих;
– фонди установ охорони здоров'я, які показують організацію медичної
допомоги населенню, зростання кількості медичних установ, проведення
загальносанітарних
профілактичних
заходів,
боротьбу
з
інфекційними
захворюваннями;
– фонди особового походження і колекції документів, які характеризують
службову та громадську діяльність представників пйотркувської інтелектуальної
еліти: Михайла Равіти-Вітановського, польського історика і краєзнавця, або Казимира
Стрончиньского – історика, палеографа, нумізмата, сенатора царства Польського.
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С. Г. Водотика, Л. А. Савенок1
ДЕРЖАВНА ВАРТА ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО
ЗА ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В історії Української революції 1917–1920 рр. чільне місце належить
Українській державі (Гетьманату П. Скоропадського), яка існувала з 29 квітня по
14 грудня 1918 р. і до складу якої входила Херсонщина. В українській історіографії
1
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поступово долаються радянські та ліві оцінки Української держави, які закидають
їй маріонетковість, антидемократизм, політику в інтересах поміщиків і великої
буржуазії. Наразі можна також зустріти оцінки щодо антиукраїнського та
проросійського характеру Гетьманату. Водночас історики правого спектру, не
ідеалізуючи Українську державу та визнаючи помилки та невикористані її
можливості, наголошують на незаперечних досягненнях П. Скоропадського у
налагодженні нормального життя, певній стабілізації соціально-економічної
ситуації, а особливо у царині культури, науки, освіти.
Для нормального цивілізованого життя Україні як в роки революції, так і
сьогодні вкрай необхідний правопорядок, ефективні органи внутрішніх справ. Це
добре розумів П. Скоропадський та його однодумці. Отже, 18.05.1918 р. Радою
Міністрів Української держави була створена Державна варта як правоохоронна
структура (Департамент Міністерства внутрішніх справ). Її завданнями, згідно
ухваленого Радою Міністрів і затвердженого гетьманом статуту, стали
попередження і ліквідація злочинності, охорона громадського порядку, кордону,
нагляд за іноземцями, за торгівлею алкоголем, дотримання паспортного режиму,
контроль за вибухонебезпечними речовинами та обігом зброї, прикордонним
сполученням, затвердження статутів громадських організацій, дозвіл на
проведення публічних заходів тощо [1, арк. 62].
Керівництво Державною вартою на місцях здійснював губернський староста,
а губернський інспектор Державної варти був його помічником. У повітах
начальник Державної варти підлягав повітовому старості. Повітова Державна
варта у сільській місцевості (сільська кінна) складалась з повітової районної варти
і міської варти (міська піша). На селі створювались територіальні райони
(дільниці) з поділом на волості на чолі з волосними головами, які керували
відповідними структурами Державної варти.
Міста типу Херсона (з населенням до 100 тис. чоловік) ділилися на три
райони (начальник варти району мав двох помічників з канцелярією) з дільницями
(ними керували приказні). У Державній варті діяли загальні, залізничні,
кримінально-розшукові, відомчі, прикордонні, розвідувальні підрозділи. У їх
складі були старші і молодші державні вартові, інспектори, міські та повітові
начальники, дільничні начальники з помічниками – приказними. Чисельність варти
в містах мала визначатись із розрахунку один вартовий на 400 мешканців, на
10 вартових – один старший вартовий та особа начальницького складу, причому на
кожний міський район мав бути ще один старший вартовий. У сільській місцевості
один вартовий мав приходитися на кожні 2 тис. мешканців та один старший
вартовий на кожну волость. У повітах були підрозділи кінних вартових. Додаткові
підрозділи охороняли залізниці і морські порти – Херсон, Скадовськ, Генічеськ
тощо. За деякими оцінками, чисельність Державної варти Української держави
сягала 60 тис. Ліквідована варта була 4 січня 1919 р. Директорією УНР після
повалення режиму П. Скоропадського.
У Державному архіві Херсонської області фонд Державної варти не
відклався, що суттєво обмежує можливості вивчення історії правоохоронних
органів Української держави. Проте співробітники архіву виявили близько 40
справ, що стосуються діяльності варти, з 22 фондів [2]. Це наступні фонди –
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Херсонська міська управа (ф. 4), Херсонська казенна палата (ф. 22), Городський
сирітський суд (ф. 81), Поштово-телеграфні контори і відділення Одеського
поштово-телеграфного округу Херсонської губернії, народний суд 8-ої дільниці
Херсонського судового округу (ф. Р-746), Народний суд 13-ої дільниці
Херсонського судового округу (ф. Р-750), Бериславська поштово-телеграфна
контора (ф. Р-789), Херсонська губернська комісія по боротьбі з дезертирством
(ф. Р-1319), Херсонський повітовий відділ управління (ф. Р-1887), Начальник
інформаційного відділу при Херсонському губернському старості (ф. Р-1821),
Херсонська губернська народна управа (ф. Р-1900) тощо. Найбільше документів
збереглося у фондах правоохоронних структур – Управління Служби безпеки
України по Херсонській області (ф. Р-4033), Херсонське повітове управління
робітничо-селянської міліції (ф. Р-407), Херсонське міське управління радянської
робітничо-селянської міліції (ф. 408), 7-й район Херсонської повітової радянської
робітничо-селянської міліції (ф. Р-1832), Херсонське повітове міське відділення
карного розшуку (ф. Р-1852).
Документи Державної варти виявилися розпорошеними по фондах і справах
дорадянського періоду, радянських структур часів Української революції і навіть
органів радянської влади. Здебільшого це листування, звернення, деякі
кримінальні справи тощо, що збереглися випадково. Очевидно, в радянський час
не опікувались зберіганням документів Української держави, а тому їх, скоріше за
все, намагались позбутися чи використати у тимчасових утилітарних потребах як
папір. Про останнє свідчать записи радянських правоохоронців на зворотному боці
документів Державної варти. Не виключено, що частину документів свідомо
нищили, здавали в макулатуру тощо. І все ж деякі аспекти діяльності Державної
варти Української держави можна проаналізувати на основі того, що збереглося.
Значна кількість документів стосується дозволів на проживання іноземних
підданих. Таких осіб виявилося чимало в силу низки об’єктивних і суб’єктивних
обставин. Зокрема, це перси і турки, що приїхали ще напередодні Першої світової
війни на заробітки і не змогли повернутися на батьківщину через військові дії та
революційні потрясіння. Серед них були турки-пекарі, що свідчить про
популярність східних хлібобулочних виробів серед херсонців у дорадянський час.
Було чимало вихідців із Західної Європи, підданих Греції, біженців часів Першої
світової війни, що стали громадянами Польщі тощо [3].
При аналізі цих документів звертає на себе увагу наступне. По-перше, міра
включеності дореволюційного Херсона у глобальні процеси (міграція робочої
сили, капіталів, товарів тощо) і вкоріненість мігрантів у життя міста. Чимало
іноземних підданих народились і жили в Херсоні, але стали іноземними підданими
через одруження, народження у родині іноземних підданих тощо і відповідно
набули громадянства Греції, Франції, Швейцарії тощо. По-друге, відносна
ліберальність гетьманського режиму щодо іноземців, намагання дотримуватись
загальноприйнятих прав людини, правонаступництво щодо попередніх державних
утворень. Причому, останнє особливо впадає в очі у порівнянні з брутальною
ксенофобією більшовицького режиму, який вбачав у підданих іноземних держав
агентів світового імперіалізму, контрреволюціонерів і намагався шляхом штучних
адміністративних утисків видавити іноземців з Херсонщини, що зайвий раз
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демонструє облудність гасла щодо пролетарського інтернаціоналізму (у деяких
справах щодо іноземних громадян збереглися документи гетьманських і
радянських часів).
Порівняно чимало збереглося документів про особливості особового складу
Державної варти, хоча їх інформативні можливості обмежені через відсутність
особових справ. Це здебільшого заяви про прийом і звільнення, відомості про
чисельність (штатну і фактичну, причому остання сягала 500 чоловік) Херсонської
міської варти, рух кадрів (плинність була доволі високою), намагання забезпечити
якісний склад варти шляхом прийому на службу правоохоронців попередніх режимів,
військових, матеріали про перевірку поведінки кандидатів і службовців, про участь у
більшовицькому русі, відомості про місцеве самоврядування, на яке спиралась варта
(скажімо, у селах – сільські старости, їх заступники, десяткові виборні), заходи щодо
оптимізації структури (скорочення чисельності), забезпечення належних умов
служби, в тому числі облік понаднормової служби, матеріальне забезпечення
службовців та їхніх родин [4]. Зокрема, у жовтні 1918 р. було взято на облік колишніх
офіцерів, юнкерів та унтер-офіцерів Російської імперії передусім для мобілізації до
армії та використання в інших силових структурах [5]. Очевидно, що цей необхідний
у тодішніх умовах захід було проведено запізно – відповідно влада намагалася
здійснити облік у семиденний термін, що було нереально.
При вступі на службу новобранці давали урочисту обіцянку на вірність
Українській державі (втім, це робили всі державні службовці) [6]. Показово, що
попервах більшовики до Червоної армії брали колишніх вартових і лише після
остаточного утвердження радянського режиму з ними “розбирались” чекісти.
Статечні українські селяни підтримували Українську державу і сприяли Державній
варті (безпосередня служба, допоміжні підрозділи). Набуті досвід і зброю згодом
вони використовували для спротиву більшовикам, в тому числі для організації
загонів самооборони проти репресій і реквізицій [7]. І хоча в цілому Державна
варта намагалася зберегти спадковість щодо царської поліції (карди, мережа,
методи роботи тощо), у Державній варті було чимало некваліфікованих і
недосвідчених службовців, незнайомих з місцевими умовами [8]. До того ж сил
Державної варти було недостатньо для забезпечення правопорядку в тих
непростих умовах. Так, у травні 1918 р. для проведення облави на кримінал було
залучено австро-угорську півроту. Це орієнтовно 50-75 чоловік [9].
Природно, що у населення збереглося чимало зброї з Першої світової війни і
тому Державна варта для забезпечення правопорядку і громадянського спокою
чільної уваги надавала контролю за обігом зброї, її вилученням при незаконному
зберіганні тощо. До закликів влади здати зброю і не чинити опір австро-угорським
військам додавалися відповідні заяви окупантів з погрозами про страту за
невиконання відповідних приписів [10].
Наголосимо, що наявність зброї вела до зростання злочинності і порушення
громадського спокою, нещасних випадків через необережне поводження зі зброєю
[11], дестабілізації політичної ситуації. Тому державна влада, в тому числі австроугорська, вкрай прискіпливо розглядала питання про надання зброї тим, хто
забезпечував правопорядок. Зокрема, це стосувалось об’їждчиків приміських
плавнів через хижацьку самовільну вирубку дерев у плавнях і жорстокий опір
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крадіїв. Врешті після трьохмісячної бюрократичної тяганини, але з відповідними
іменними сертифікатами зброя була видана [12]. Причому кінцевою дозвільною
інстанцією щодо дозволів на володіння мисливської зброєю було австро-угорське
командування [13].
Екстремісти намагались здобути зброю. Так, вночі 29 травня 1918 р. солдати
і матроси 1-го соціалістичного батальйону м. Олешки вилучили казенну зброю у
поштових службовців [14]. І хоча зброю було отримано обманом (два револьвери і
шашка), сам по собі факт симптоматичний. Показово, що анархісти і більшовики
потім зброю повернули, але один з револьверів був іншим. Із врахуванням
неповернення 12 набоїв це свідчило, що Державна варта доволі мляво боролась з
екстремістами [15].
Основною сферою діяльності Державної варти була боротьба з криміналом у
взаємодії з прокуратурою та судами, причому справи порівняно ретельно
досліджувались, продовжувалось розслідування злочинів попереднього часу, а нові
справи порушувались до останніх днів існування Державної варти. Йдеться про
вбивства, самогоноваріння, спекуляцію тощо. Всі процесуальні дії проводилися в
цілому з дотриманням процесуальних вимог. Втім, більшу частину часу Державна
варта приділяла марудній, але необхідній роботі із нормалізації життя суспільства
– забезпечення діяльності судів та реалізація їх рішень, порядку під час проведення
масових заходів, контроль за діяльністю преси та культурних і громадських
інституцій, облік релігійних громад тощо.
Залучалась Державна варта і до розслідування кримінальних злочинів,
вчинених на політичному ґрунті. Так, у серпні 1918 р. анархіст М. Л. Щочка став
фігурантом справи щодо спротиву наступу австро-угорських військ, пограбуванні
Іванівської економії К. Е. Фальц-Фейна, зберігання зброї, невиконанні законів і
розпоряджень Української держави [16]. Більш показовою є справа більшовика,
члена Херсонської міської управи Й. Л. Розенталя щодо організації спротиву
окупації Херсона німцями (порушена 1 липня 1918 р.). У ніч приходу авангарду
німців до міста він організував видачу зброї з міської міліції більшовикам і
матросам пароплавів “Мечта”, “Ксения” і “Дунай”. Його також звинувачували в
агітації серед австрійських вояків та анти гетьманській діяльності. За рішенням
Херсонського губернського старости на підставі відповідного дізнання Державної
варти його було взято під варту. В архівній справі збереглося 22 документи щодо
описаного випадку – постанова про арешт, вісім протоколів допитів свідків,
експертизи діяльності та виступів арештанта у Міській думі, постанова прокурора
Херсонського окружного суду тощо. Цікаво, що Й. Л. Розенталя було звільнено під
заставу [17]. При цілком обґрунтованих сумнівах щодо процедурних моментів цієї
справи слід зазначити, що в умовах революції (порівняно, скажімо, з
більшовиками) дії Державної варти щодо політичних противників режиму були
ліберальними і законними.
Підсумовуючи зазначимо, що фонд Державної варти Української держави у
Державному архіві Херсонської області не відклався. Випадково вцілілі та
розпорошені документи не дають цілісної картини діяльності цієї правоохоронної
служби. Водночас аналіз наявних документів дозволяє проаналізувати основні
напрямки і характер діяльності Державної варти. Вони підтверджують порівняно
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високу оцінку державотворчого потенціалу Гетьманату, прагнення режиму
налагодити нормальне життя людей.
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О. А. Макієнко1
В ОБОРОНІ РЕВОЛЮЦІЙНИХ НАДБАНЬ НА ХЕРСОНЩИНІ (ОСТАННЯ
СЕСІЯ ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМСЬКОГО ЗІБРАННЯ У ТРАВНІ 1918 РОКУ)
Події Української революції 1917–1921 рр. спричинили докорінні перетворення
в житті української провінції. Важливу роль у цьому процесі відіграли земські
установи, які за півстоліття своєї історії накопичили багатий досвід культурногосподарської діяльності, виховали кілька поколінь активних громадських діячів,
стали справжньою “школою самоврядування”. Революційна доба стала періодом
пошуків земствами свого місця в новій моделі політичних та соціально-економічних
відносин, ознаменувала кінцевий етап еволюції земського самоврядування.
Останні десятиріччя відзначені інтенсивними науковими студіями в галузі
земствознавства. Однак період Української революції 1917–1921 рр. досі
залишається найменш вивченим епізодом діяльності земств на Херсонщині. Однією
з вагомих причин подібної ситуації можна вважати фрагментарність джерельної
бази з історії місцевих земств часів революції, відносно низький рівень
репрезентативності джерельної інформації.
Архіви та бібліотеки земських установ Херсонщини, які сконцентрували
найбільший обсяг земської діловодної документації, сильно постраждали в перші
роки радянської влади. Після ліквідації земств у 1920 р. їх документальні зібрання
стали об’єктом інтенсивної господарської експлуатації з боку радянських установ.
Відомо, що навесні – влітку 1920 р. в Херсоні вилученням паперу для
типографських і канцелярських потреб з архівів губернського та повітового земств
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займався поліграфічний відділ Херсонського повітового раднаргоспу
(розташовувався в будівлі колишнього губернського земства), а взимку 1920 –
1921 рр. їх руйнацію остаточно завершив штаб 6-ої армії Південного фронту.
Архівні справи та книги використовувалися червоноармійцями для опалення
займаного приміщення [1, с. 122-124].
Зрештою восени 1926 – навесні 1927 рр. до сховища новоствореного
Херсонського окружного архівного управління були передані лише незначні за
обсягом комплекси архівних документів земств, які до цього перебували на
відомчому зберіганні профільних радянських установ (господарських, культурноосвітніх, медичних та ін.). Справжньою окрасою зібрання окрарху стала бібліотека
Херсонського губернського земства (загальною вагою 1,5 тис. пудів), у складі якої
лише видання Херсонського губернського земства складали 4 750 примірників
[2, арк. 19]. Втім, сучасна колекція земських видань у бібліотеці Державного
архіву Херсонської області практично позбавлена друкованих видань
революційної доби, а у фондах революційної доби майже відсутня документація
земського походження.
Відомо, що в серпні 1930 р. Укрцентрархів визнав за необхідне передати всі
документи історико-революційного значення за 1917–1919 рр. з окружних
архівосховищ до Центрального архіву революції та крайових історичних архівів, а
після ліквідації останніх у 1932 р. – до Центрального архіву революції у Харкові.
Подібне рішення мотивувалося недостатнім рівнем використання документів на
місцях та незадовільними умовами їх зберігання. Впродовж 1930-х років відповідні
частини фондів губернських і повітових земств разом з фондами волосних земств
були сконцентровані в сховищах ЦАР (нині ЦДАВО України) [3, с. 190]. У складі
ЦДАВО України з порушенням встановлених принципів організації документів НАФ
досі утримується 141 фонд земських (народних) управ обсягом понад 1 300 од. зб.
Серед них є і справи земських установ Херсонського та Дніпровського повітів –
Дніпровської повітової земської управи (11 од. зб.), окремих волосних земських
управ – Новобузької, Микільської, Костромської, Одбєдо-Василівської та ін. (понад
100 од. зб.).
Ймовірно, разом з архівними документами до ЦАР потрапили й друковані
видання земств 1917–1919 рр. Нині найбільшою колекцією земських видань різних
регіонів України (понад 1 500 од. зб.) володіє Державна наукова архівна бібліотека
у м. Києві, створена в січні 1972 р. на базі бібліотечних фондів ЦДАЖР УРСР,
ЦДІА УРСР у м. Києві та ЦДАКФФД. Друкованої продукції південноукраїнських
земств тут небагато. Однак у результаті її вивчення вдалося виявити єдиний
збережений примірник матеріалів 52-ої чергової сесії Херсонського губернського
земського зібрання, яка відбулася в травні 1918 р. в м. Херсоні, надрукований у
типолітографії “Товариства наступників О. Д. Ходушиної” [4]. Вказане видання
відсутнє не лише в зібраннях держархіву області та ХОУНБ імені О. Гончара, але й
інших архівів та бібліотек України.
За своєю формою та структурою друкований примірник матеріалів 52-ої чергової сесії Херсонського губернського земського зібрання цілком відповідає
аналогічним публікаціям діловодної документації губернського земства
попередніх років. До складу видання традиційно увійшли підготовлені управою
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доповіді та звіти, журнали засідань земського зібрання та його профільних комісій
(загалом 664 сторінки тексту).
Однак його зміст відображає вже цілком нові реалії земського
господарювання, зростаючу роль місцевого самоврядування в політичному,
соціально-економічному та культурному житті регіону революційної доби. Це
єдиний збережений зразок власне українського діловодства в протокольній
документації розпорядчого органу Херсонського губернського земства.
У 2015 р. частина джерельної інформації указаної праці була актуалізована
шляхом републікації окремих документів в археографічному виданні “Діяльність
земського самоврядування на Херсонщині. 1865-1920”, підготовленому
Державним архівом Херсонської області до 150-річчя запровадження земського
самоврядування в регіоні. Але основний масив інформації досі залишається
практично невідомим для фахівців – дослідників історії земств на Херсонщині.
Вивчення джерельної інформації матеріалів сесії та інших виявлених
документів дозволяє реконструювати діяльність органів земського самоврядування
на Херсонщині восени 1917 р. – навесні 1918 р., визначити роль земств у процесі
революційних перетворень у регіоні.
У 1917 р. Тимчасовий уряд фактично передав основні важелі управління
регіонами країни до рук земств. Їм уперше надавалося право самостійного
вирішення підвідомчих справ. Компетенція земств була суттєво розширена
(зокрема, у сферах громадської безпеки, охорони праці, юридичної допомоги
тощо), їх склад було демократизовано за рахунок кооптації представників різних
громадських та політичних організацій. Структуру земських установ було
доповнено нижчою земською одиницею – волосним земством.
У результаті перших демократичних виборів у вересні 1917 р. було
сформовано якісно новий склад земських зібрань та їх виконавчих органів –
земських управ. Домінуючий вплив здобули представники селянства та земської
інтелігенції, які балотувалися за списками селянських спілок та рад селянських
депутатів. Серед новообраних гласних за партійною ознакою переважали
українські соціалісти-революціонери. Їх програмні вимоги найповніше втілювали
бажання та прагнення українського селянства. Органи земського самоврядування
за своїм партійним представництвом набули виразно лівого (соціалістичного)
забарвлення [5, с. 101-102].
На Херсонщині новообрані волосні земські зібрання провели засідання в
жовтні 1917 р., а повітові земські зібрання – в листопаді 1917 р. Сформовані ними
управи складалися переважно з колишніх земських службовців – учителів, лікарів,
агрономів, ветеринарів та ін. Саме їм довелося вирішувати складний комплекс
проблем адаптації земської діяльності до політичних і соціально-економічних
викликів революційної доби.
Найгострішою проблемою у роботі демократичних земств стало фінансове
забезпечення земського господарства. Головним джерелом земських прибутків
були окладні збори із земель сільськогосподарського призначення. Інші статті
мали певне значення лише для наповнення бюджетів губернського й повітових
земств, а в умовах господарського життя волостей виявлялися малозначущими.
Селянство через брак довіри до земських інституцій фактично відмовилося від їх
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фінансової підтримки. З осені 1917 р. через систематичну несплату
землевласниками окладних зборів земства занурилися у довготривалу фінансову
кризу. Вона стала одним із найважливіших чинників прогресуючого занепаду
інституту земського самоврядування.
Однак саме земства в умовах соціально-політичної нестабільності й
господарської руїни виявилися реальним фактором забезпечення нормальної
життєдіяльності регіону. Їх головними завданнями стали продовольча безпека,
постачання населення паливом й продуктами першої необхідності, збереження й
підтримка в належному стані земської інфраструктури – агротехнічної,
транспортної, медико-санітарної, освітньої тощо. Як і раніше, земства докладали
значних зусиль у напрямі соціального забезпечення родин мобілізованих до армії,
постраждалих від військових дій. Попри галопуючу інфляцію намагалися
постачати на пільгових умовах знаряддя праці та посівний матеріал селянству,
здійснювали доступний ремонт сільськогосподарської техніки. Навіть за
катастрофічного стану фінансів зберігали безоплатну медичну допомогу для
населення, опікувалися культурним рівнем місцевих мешканців – відкривали
школи, бібліотеки-читальні, народні будинки, лекторії, організовували курси
підвищення кваліфікації вчителів тощо. Тому на тлі дезорганізації центральної
влади, її неспроможності до ефективного управління роль місцевого
самоврядування в житті українських регіонів об’єктивно зростала.
Земства Херсонщини засудили більшовицький переворот у Петрограді. Їх
делегати взяли участь у роботі скликаного в Херсоні Тимчасовою радою народних
комісарів губернського з’їзду представників рад робітничих, солдатських і
селянських депутатів, повітових і волосних земств, органів міського
самоврядування (30 листопада – 2 грудня 1917 р.), який вирішував питання
організації влади в регіоні. У його резолюції Херсонщина оголошувалася
невід’ємною частиною Української народної республіки, а на її території
визнавалася влада Української Центральної Ради та Генерального Секретаріату
[6, с. 1651-1652]. Аналогічну позицію було озвучено й у тексті резолюції загальних
зборів союзу земських службовців [7]. Новообрані повітові земські зібрання на
своїх перших засіданнях підтвердили справедливість політичних вимог українства
[4, с. 446-448].
В умовах загострення політичної кризи, наростання негативних процесів у
соціально-економічному житті регіону важливого значення набувало проведення
чергової сесії Херсонського губернського земського зібрання. Згідно постанови
Тимчасового уряду від 17 жовтня 1917 р. вона мала відбутися не раніше, ніж за
шість тижнів після останніх засідань повітових земських зібрань, але не пізніше
1 березня 1918 р. Однак політичні події зими 1917 – 1918 рр. на Херсонщині,
пов’язані зі збройним виступом червоногвардійських загонів, порушили нормальне
функціонування системи земського самоврядування. Сесія новообраного
губернського земського зібрання в Херсоні була зірвана.
У визначений для відкриття сесії день – 6 березня (21 лютого) 1918 р. – до
зали засідань у земському будинку ввійшли представники виконавчого комітету
Херсонської губернської ради селянських депутатів із загоном червоногвардійців й
оголосили про скасування запланованого засідання у зв’язку з ліквідацією земства.
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Наявні гласні (близько 20 осіб) були силою видалені з приміщення [8]. Вони
склали відповідний протокол, у якому висловили протест проти свавільних дій
самопроголошеної влади [9]. Аналогічна доля спіткала й повітове земство.
У Херсоні на кілька тижнів встановився терористичний режим Ради комісарів.
Функціонування органів земського самоврядування у Херсоні було
відновлено після повалення в ніч з 16(3) на 17(4) березня 1918 р. влади Ради
комісарів. Своїми обіжниками губернське й повітове земства наголошували на
необхідності вжиття волосними земствами рішучих заходів для налагодження
нормальної роботи земського господарства – збирання земських податків,
організації посівної кампанії на селі тощо [10, арк. 10-10 зв.]. Керуючись
відповідними документами МВС УНР, херсонський губернський та повітовий
комісари у своїх розпорядженнях, з одного боку, всіляко підкреслювали
повноправність земств як законно обраної влади на місцях, а з іншого, –
нагадували про їх відповідальність за облаштування місцевого життя. Загалом,
відносини між земствами Херсонщини та місцевою адміністрацією УНР
складалися досить конструктивно.
Ситуація радикально змінилася наприкінці квітня 1918 р. Державний
переворот у Києві та прихід до влади в Україні гетьмана П. П. Скоропадського
ознаменував початок нової сторінки історії земського самоврядування. У часи
Української держави земства, як найбільші осередки національних лівих сил, стали
найпотужнішою опозиційною силою до гетьманського уряду. У стосунках між
земствами та адміністративною владою простежується відверто конфронтаційна
лінія. Створений у квітні 1918 р. Всеукраїнський союз земств на чолі з тодішнім
головою Київської губернської земської управи С. В. Петлюрою розгорнув
нещадну критику гетьманського курсу, а згодом взяв активну участь у підготовці
антигетьманського повстання [11, с. 278-281]. Водночас попри урядову заяву від
10 травня 1918 р. щодо підтримки демократично обраних органів місцевого
самоврядування губернські та повітові старости почали чинити адміністративний
тиск на земства. Серед застосовуваних ними важелів були ревізії органів земського
самоврядування, відсторонення та арешт земських керівників, перегляд земських
бюджетів тощо [11, с. 275-277].
На Херсонщині у відносинах між земськими установами та гетьманською
адміністрацією спостерігалися спільні з рештою регіонів України тенденції. Однак
призначення на посаду губернського старости колишнього земця С. Г. Пищевича
спочатку викликало обережний оптимізм щодо можливої продуктивної взаємодії
двох центрів влади в регіоні.
У вказаних політичних умовах з 10(2) по 23(10) травня 1918 р. в Херсоні
проходила чергова 52 сесія Херсонського губернського земського зібрання
(губерніальної народної ради), на якій вперше зібралися демократично обрані
земські гласні. У роботі взяли участь 51 з 93 земських гласних, а також члени
губернської земської управи на чолі з її головою Є. І. Яковенком. Наймасовішим
було представництво гласних Олександрійського й Херсонського повітів (11 з 15
та 11 з 18 гласних відповідно), менш чисельними були делегації
Єлисаветградського, Ананїївського, Одеського та Тираспольського повітів (8 з 20,
6 з 11, 5 з 8, 3 з 9 гласних відповідно). Херсон представляли всі троє гласних,
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Миколаїв – троє з шести, гласні від Єлисаветграда були відсутні на засіданнях
[4, с. 59-62]. Соціальний і партійний склад гласних повною мірою відображав
середовище, від якого вони були делеговані (переважно селянство й інтелігенція
виразно соціалістичної орієнтації).
Серед учасників сесії були такі відомі далеко за межами регіону особи як
кооператор М. В. Левитський та лікар Є. І. Яковенко, а також знані на Херсонщині
громадські діячі – І. В. Балашов, К. А. Курінний, Г. О. Лянний, Г. О. Моргун,
К. Д. Сосновський, П. А. Тришевський та ін. Головував на засіданнях гласний від
Ананіївського повіту М. Ф. Збєровський, його товаришем було обрано
єлисаветградського гласного М. В. Левитського.
Робочими органами зібрання стали сформовані гласними комісії – загальна,
ревізійна, кошторисно-фінансова, сільськогосподарська, медична й шкільна.
У центрі уваги зібрання лежали різноманітні питання політико-правового та
культурно-господарського характеру, які умовно можна поділити на дві великі
групи – питання загальнодержавного та місцевого значення.
До першої групи можна віднести питання політичного самовизначення
Херсонщини як частини незалежної України, оцінки поточної політичної ситуації
у державі, про майбутній адміністративно-територіальний поділ України,
заснування Всеукраїнського союзу земств, розподіл майна Всеросійського
земського союзу, про передачу від держави до земства продовольчої, агрономічної,
шкільної, медичної справи та ін.
До другої групи можна віднести традиційні питання відання земств, такі як
формування та затвердження кошторису прибутків та витрат на земські потреби,
призначення земських виплат та субсидій, надання агротехнічної допомоги
населенню, модернізація транспортної інфраструктури, страхування майна,
реорганізація земських навчальних закладів, розширення мережі позашкільної
освіти, підготовка вчителів, боротьба з інфекційними хворобами, поліпшення
дослідної справи тощо.
Відсутність стенографічного запису ходу засідань не дозволяє повною мірою
відчути політичну атмосферу зібрання, однак наявної протокольної інформації
достатньо для розуміння тональності дебатів, їх загального спрямування.
Відображений у протоколах перебіг засідань дозволяє стверджувати, що
земські діячі поступово позбувалися романтизованого ставлення до революційних
перетворень. На зміну мітинговій риториці перших місяців революції приходить
прагматична позиція будівничих нової держави. Крім вирішення звичних питань
культурно-господарського спрямування земці займалися конструюванням нової
системи відносин з органами державної влади, шукали оптимальну модель
взаємодії із новою адміністрацією. Її засадничі принципи були окреслені вже у
вступному слові голови управи Є. І. Яковенка: “Тільки на ґрунті незалежності
нашого політичного життя, вільного самовизначення – повного парламентарного
ладу, вдоволення земельної потреби селянства, і тільки на підставах органів
місцевого самоврядування як інституцій всенародних і демократичних, – тільки
на цих умовах може скріпитися сила молодої української державності, її
національний і соціальний поступ” [4, с. 1-2].
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Новообраний склад управи відобразив, з одного боку, намагання
максимально зберегти потенціал старих кадрів земських професіоналів
(Є. І. Яковенко, А. М. Грабенко, В. І. Сінькевич, Г. К. Пачоський та ін.), а з іншого,
– посилення впливу політичних діячів з виразно антигетьманською позицією
(Г. В. Няньчур, І. В. Балашов, П. А. Тришевський). Головою земської управи було
переобрано Є. І. Яковенка, а його заступником став А. М. Грабенко [4, с. 49-50].
Після призначення Є. І. Яковенка в липні 1918 р. товаришем міністра народного
здоров’я та соціального опікування саме А. М. Грабенку довелося керувати
земським господарством на Херсонщині у час найбільш серйозних політичних та
господарських випробувань кінця 1918 – початку 1919 рр.
Одноголосно схвалена підсумкова резолюція зібрання зафіксувала настрої і
бажання земських діячів на зламі політичних епох: “Херсонська губерніальна
народна рада 52 чергової сесії, – перше демократичне земське зібрання, обране на
підставі чотирьохчленної формули, – кінчаючи свою працю, вважала б великим
злочином перед населенням губернії, котре її вибрало, коли б одверто й рішуче не
заявила перед керуючими державними колами, що тільки збереження
демократичних самоврядувань і самого принципу обрання задля всіх взагалі
органів місцевого й державного урядування, – загального, прямого, рівного,
таємного й пропорціонального виборчого права, і негайне скликання на основі
цього принципу загальнонародних представників в Установчі збори охоронить
Державу Українську від тяжких іспитів і розрухи і дасть спромогу спокійного
державного будівництва на благо народів України, добробут і щастя котрих
повинні стати вище всіх приватних тимчасових інтересів окремих національних і
класових груп” [4, с. 52].
Однак сподівання херсонських земців на співпрацю з новою гетьманською
адміністрацію виявилися марними. Головний фінансовий документ земства –
кошторис прибутків та витрат на 1918 р. – губернським старостою не був
затверджений [12], а з червня 1918 р. розпочалася масштабна ревізія діяльності
земських установ на Херсонщині, яка супроводжувалася розпуском окремих
земств, усуненням від посад активних земських діячів. Зрештою, восени 1918 р.
земські установи стали важливими осередками підготовки антигетьманського
повстання. Зокрема, тодішній співробітник Херсонської губернської земської
управи В. І. Кедровський увійшов до складу Головного штабу повстанських сил,
очолив мобілізаційний відділ штабу військ Директорії.
Отже, в умовах гострого військово-політичного протистояння, поглиблення
соціально-економічної кризи у часи революції земства залишалися носіями
демократичних традицій урядування, прагнули до збереження порядку та спокою в
регіоні, підтримки нормальної життєдіяльності місцевого населення. Втім, набутий
земствами досвід громадського самоуправління дедалі все менше вписувався в
систему цінностей нових політичних режимів. На Херсонщині травнева сесія
народної ради в 1918 р. виявилася останнім представницьким зібранням діячів
місцевого самоврядування різних повітів губернії. Час існування демократичного
земства добігав кінця, в системі владних домінант місцеве громадське
самоврядування вже не фігурувало.
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І. Ю. Сінкевич*
ХЕРСОНСЬКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
У РЕВОЛЮЦІЙНОМУ БУРЕВІЇ
Український театральний рух початку ХХ ст. був пов’язаний з іменами братів
Тобілевичів – Іваном Карпенком-Карим, Миколою Садовським та Панасом
Саксаганським, кожен із яких був видатним актором, режисером, керівником
власної театральної трупи, та із зіркою театрального мистецтва Марією
Заньковецькою. Корифеї українського театру регулярно давали спектаклі у
Херсоні на сцені Міського театру та Народного дому. Існували також аматорські
українські театри товариства “Опора” на Грецькій вулиці та товариства
“Тверезість” на Військовому форштадті [1, с. 56]1, у якому з 1906 року грав
*

Сінкевич Ірина Юріївна, заступник начальника відділу використання
інформації документів Державного архіву Херсонської області
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Театр довгий час називався клубом імені Ворошилова, в останні роки свого
існування носив ім’я Шумського, у 1986 році в його занедбаному приміщенні відкрито
Херсонський ляльковий театр.
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робітник херсонського порту Юрко Шумський (Георгій Васильович Шомін) [17,
арк. 223], один із засновників Українського національного театру у Херсоні в
1917 році.
У своїх спогадах про ці події Ю. Шумський писав: “У перші ж дні Лютневої
революції, ми, херсонські аматори, спираючись на допомогу революційних
солдатів місцевого гарнізону, силоміць захопили один з великих театральних залів.
У цьому завойованому залі і відкрився народний український театр” [2, с. 24]. Це
була театральна зала Народного дому, який до 1913 року називався Міською
аудиторією. У документах про український театр зустрічаються обидві назви, а
деякі автори вносять додаткову плутанину, пишучи про будинок Міських зборів,
де херсонський театр дійсно розміщувався, але з 1944 до 1962 року1.
Будівля майбутнього українського театру була збудована у 1903 році для
Дитячого дому Громади сприяння фізичному розвиткові дітей, але 1 серпня
1904 року пожежа вщент її знищила, зберігся лише фундамент. Громада коштів на
відбудову не мала, тому будинок відбудовано у 1905 році на кошти міста для
Міської аудиторії та перейменовано у серпні 1913 року у Народний дім пам’яті
19 лютого 1861 року. У будинку проводилися громадські зібрання; лекції з
економічних і політичних питань, новітніх напрямів літератури і мистецтва; курси
педагогічні для вчителів та сільськогосподарські для селян; музично-вокальні
вечори; шкільні свята; виставки картин футуристів (Давида і Володимира
Бурлюків, В. Д. Баранова, А. В. Лентулова, О. О. Екстер, В. В. Кандінського,
О. Є. Кручених, В. Є. Татліна та ін.); концерти професійних виконавців;
багаточисельні спектаклі українських, єврейських та єврейсько-німецьких
професійних і любительських труп. З початком Першої світової війни у
приміщенні спочатку розмістився пункт мобілізації (20.07–04.08.1914), потім –
лазарет Всеросійського союзу міст. Початкову історію Народного дому докладно
висвітлюють звіти про його роботу за 1912–1914 роки, збережені у Херсонській
обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара [3]. Вони ж
містять фотографії будинку, серед яких є й світлина великої зали, де проходили
спектаклі Українського національного театру.
Його заснування докладно описане у доповіді від 16 липня 1918 року № 281
голови Херсонського товариства “Просвіта” Івана Микитовича Челюка, що
зберігається у Державному архіві Одеської області [4].
З початком Української революції у Херсоні було засноване товариство
“Українська хата”, реорганізоване 6 січня 1918 року в Херсонське товариство
“Просвіта”. “Українська хата” розпочала активну національно-культурну і
просвітницьку роботу. У травні 1917 року зорганізувались драматично-музичний
гурток і хор, планувалось щотижня влаштувати літературні ранки, концертивечірки та вистави. Перший концерт відбувся в будинку військово-фельдшерської
школи, другий – у залі губернського земства. “Українська хата” неодноразово
безрезультатно зверталась до міського самоврядування щодо передачі українській
спільноті Народного дому, де на той час розміщувався лазарет, у якому лікувалось
всього 20–25 поранених румунів. Проблема вирішилась “революційним шляхом”
тільки після прибуття до Херсону Віленського полку, козаки Гайдамацького
1
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Клуб, потім Будинок культури суднобудівників.

куреня якого звернулись до товариства щодо проведення просвітницької роботи.
“20 грудня в Народній будинок прийшло 8 козаків, зайняли помешкання і
поставили варту. А знов зорганізовані драматично-музичний та співочий гуртки
розпочали діяльно готовиться до концертів і вистав” [4]. Перша вистава пройшла
на Новий рік 31 грудня 1917 року у Великій залі Народного дому. 1 січня вдень для
дітей була проведена ялинка, 7 січня нова вистава для військових.
Так у Херсоні розпочав роботу Український національний театр
ім. Т. Г. Шевченка. Постановником вистав був актор Юрій Шумський, який
пізніше згадував: “Керувати великою трупою я не мав сміливості, і був
запрошений досвідчений режисер. За мною залишались організаторські функції,
багато працював я, звичайно, і як актор” [2, с. 24-25]. Іван Челюк про ці події
розповів наступне: “…рада Т-ва “Просвіта” в засіданю своєму 9 січня… доручала
д[обродію] Шумському їхать у Київ і звернуться в Міністерство освіти в
театральний відділ з проханням про финансову допомогу. Крім того ухвалено було
підшукать для драматичного гуртка свідомого, освіченого режисера, а також
декілька артисток і артистів, позаяк сили гуртку були дуже слабі” [4].
Театральну трупу очолив відомий український театральний діяч, режисер Іван
Лукич Сагатовський (Мавренко-Коток), диригентом і композитором був Петро
Павлович Бойченко. У театрі працювали визначні українські актори, серед них –
Варецька (Софієнко) Валентина Федорівна – у майбутньому заслужена артистка
України, Лучицька Катерина Людвиківна, Петрусенко (Бородавкіна) Оксана
Андріївна – народна артистка УРСР, Шумський (Шомін) Юрій Васильович –
народний артист СРСР, лауреат Державних (Сталінських) премій. Театр був
музично-драматичний, виконувались драматичні твори, музичні оперети, опери,
концертні програми.
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Активна театральна робота херсонського українського театру проводилась
протягом січня – першої половини лютого 1918 року. Але під владою більшовиків
“…по Херсону ходили ріжні балачки і чутки відносно Українського Національного
театра, дійшло майже до того, що називали дні, коли театр або взорвуть, або
прийдуть червоногвардійці й переб’ють всіх, хто там буде” [4]. Тож перелякане
населення в український театр ходило з острахом, з 12 лютого по 1 березня вистави
не проводились зовсім. Все ж 2 та 3 березня відбулись спектаклі, а 4 березня
1918 року українська спільнота разом з представниками міського самоврядування
та земських установ, що діяли у 1918 році і при владі більшовиків, провели у театрі
урочисті заходи з роковин смерті Т. Г. Шевченка. Велелюдні урочистості, що
набули розголосу на все місто, збурили українофобів. 5–6 березня “більшовиками
та фронтовиками” театр був ущент розгромлений: вибиті вікна, знищене та
розграбоване майно. Сплюндрований театр не міг працювати, через довгий час
міською управою були зорганізовані ремонтні роботи, але висувались ідеї щодо
використання будинку “всіма національностями”. Все ж під владою гетьмана
П. П. Скоропадського міська управа надала приміщення в оренду “Просвіті” і
влітку робота українського театру відновилась, вистави йшли по суботах та
неділях, також у неділю вдень проводились “дитячі ранки”. Фінансування театру
здійснювала Херсонська “Просвіта”. Цитована доповідь Івана Челюка була
написана у зв’язку з намаганням отримати для театру фінансування від
міністерства народної освіти.
Після встановлення у Херсоні в грудні 1918 року влади Директорії УНР
український театр продовжив свою роботу. Його актори також брали активну
участь у громадському житті міста. Так коли у січні 1919 року у Херсоні був
створений Український національний союз, його раду очолив актор Іван
Антонович Селюк, а актор Ю. В. Шумський став членом управи союзу [5].
Із середини березня 1919 року, коли Херсон захопили загони отамана
Григор’єва, який встановив у місті радянську владу, до травня театр намагався
працювати в усталеному режимі. Але зразу ж почались проблеми із
продовольством. Актори утворили пересувну трупу, яка їздила з концертами та
виставами по навколишнім селам і червоноармійським частинам. А
Ю. В. Шумський навіть перейшов на радянську службу до відділу соціального
забезпечення [2, с. 26-27].
Після встановлення у Херсоні в серпні 1919 року влади Збройних сил Півдня
Росії генерала А. І. Денікіна відновилась системна робота українського театру.
Умови його діяльності маємо можливість встановити завдяки документам
Державного архіву Херсонської області із фонду кооперативного кредитного
товариства імені Миколи Левицького. Фінансування культурно-просвітницької
роботи Херсонської “Просвіти” здійснювали українські кооперативні організації –
товариство імені Левицького, “Українська книгарня”, “Україна”, “Об’єднання”,
“Союзкредити”. Коштами забезпечувались українські навчальні заклади (дитячий
садок, дві початкові школи та гімназія), бібліотека та національний театр
[15, арк. 56, 57зв.]. У театрі було зроблено якісний ремонт, написані нові декорації,
проводились вистави українських авторів та перекладені українською мовою
світові шедеври. Обов’язковими були концертні відділення.
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У лютому 1920 року у Херсоні була відновлена радянська влада. У лютому –
травні українські організації намагались забезпечити роботу національного театру
[15, арк. 6, 23–23зв., 43]. Але театр було відібрано у “Просвіти” і передано так
званій “Політпросвіті”. У книзі “Юрій Шумський” цитується збережений у нього
документ за 1920 рік: “Наросвіта доручає тов. Шумському реорганізувати
націоналізований Херсонський український театр імені Т. Г. Шевченка” [2, с. 28].
Таким чином театр став державним закладом, але його реорганізація фактично
звелась до ліквідації будь-якого фінансування, а отже й можливості проводити
планову роботу. Шумський організував власну драматичну студію, з якою їздив по
селах та частинах Червоної армії [2, с. 29]. Трупа Сагатовського теж обслуговувала
Перекопський фронт. З осені 1921 року Шумський працює у Станіславі, потім
зовсім виїздить із Херсонщини, інші актори також поступово переїздять до театрів
інших міст.
У цей же час у Херсоні газета “Известия Херсонского уисполкома и уездкома
КПбУ” повідомила про запрошення до Херсону київської театральної студії імені
Івана Франка, колишнього Київського молодіжного театру. Першою виставою
колективу була прем’єра у Херсоні п’єси Володимира Винниченка “Чорна
пантера” [6, 31 авг.]. До кінця 1921 року йшли систематичні постановки, про які
сповіщала газета, надаючи прекрасні відгуки на роботу українського державного
театру [6, 29 сент., 9 окт., 11 окт., 13 окт., 16 окт., 28 окт.]. У 1922 році головною
темою газети, що виходила вже під назвою “Херсонський комунар”, став голод,
газетні шпальта заповнені статтями про нього та багаточисельними некрологами.
Херсон знову втратив українську театральну трупу.
Театральний будинок політосвіта здавала в оренду. Так зверненням від
16 липня 1924 року № 125 Херсонський інститут народної освіти просив
політосвіту “…видати цілком в розпорядження інституту театр
ім. Т. Г. Шевченко для культурно-освітньої праці, який зараз находиться по
договору в розпорядженні Т-ва “Хата-читальня” і отримав оренду від 22 серпня
1924 року до 22 серпня 1927 року [9, арк. 86, 352; 10, арк. 72; 11, арк. 1, 10, 11].
Велику проблему створювали розміщені у місті військові частини, ще повітова
політпросвіта у 1921 році відзначала “…боротьбу з частинами 6 армії через
приміщення, будинки” [16, арк. 34]. А 12 травня 1925 року окрполітосвіта
зверталась до ДПУ з проханням “…припинити вивіз майна із театру
ім. Шевченко 45 полком, виходящим до таборів, тому що це майно
окрполітосвіти, передане в оренду ХІНО” [9, арк. 173, 197; 12, арк. 16]. Але вже у
вересні 1925 року інститут відмовився від оренди у зв’язку із введенням
державного страхування приміщення театру [11, арк. 34]. 11 листопада 1925 року
президія Херсонського окрвиконкому затвердила договір політосвіти з
командуванням 45 полку про здачу в оренду “помешкання Українського театру
ім. Шевченка для переведення в ньому політосвітньої клубної роботи серед
червоноармійців 45 полку” [11, арк. 29–32; 12, арк. 19–20]. Протоколом засідання
президії Херсонської міської ради від 05 січня 1928 року № 24 затверджено
постанову: “Закріпити за Військовим відомством театр ім. Шевченка,
запропонувавши місцгоспу оформити закріплення і виключити зі списків майна
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міськради” [7, арк. 383]. І до сьогодні херсонці цей будинок більше знають як
Будинок офіцерів.
Режисером українського театру у середині 1920-х років був Іван Антонович
Селюк, який намагався організувати для трупи хоча б вистави на селі, пропонуючи
у дусі часу організацію “робітничо-селянського театру Херсонської округи” та
нагадуючи як позитивний досвід роботу пересувних труп херсонського
українського театру у 1919, 1920 та 1921 роках [9, арк. 202–205; 13, арк. 319–
319зв.; 14, арк. 43–44]. На 26 грудня 1925 року колективу “з місцевих безробітних
і частково працюючих на цей мент в инших галузях робітників українського
театру, з метою утворення українського робітничо-селянського театру
Херсонщини… для випробовування й оцінки працездатності… призначено закриту
виставу… п’єса М. Куліша “97”… в помешкані Нарбуду ім. Шевченка”
[9, арк. 693]. Створений театр [8, арк. 164зв.] під керівництвом І. А. Селюка давав
поодинокі вистави у Малому театрі1. А херсонський музично-драматичний театр,
який з 1992 року носить ім’я Миколи Куліша, створений у липні 1936 року за
рішенням Одеського театрально-видовищного управління із трупи малого
Одеського пересувного театру робітничої молоді, випускників театральної школи
та артистів херсонських театральних колективів.
Тож Український національний театр ім. Т. Г. Шевченка у Херсоні існував
фактично у добу Української революції 1917–1921 років: у 1917 році період
становлення, на початку 1918 – початку 1921 років плодотворна діяльність
колективу видатних акторів, у 1921 році робота нової постійної трупи українського
театру, перервана голодом 1922 року та передачею приміщення театру в оренду, а
з 1925 року – військовому відомству.
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Н. В. Толубець1
РЕАЛІЗАЦІЯ ЖІНОЧИХ ПРАВ
ПЕРІОДУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 1917–1919 РОКІВ НА ХЕРСОНЩИНІ
“Зараз державі конче необхідно законодавчо забезпечити рівність
можливостей чоловіків і жінок” – М. І. Ставнiйчук, юрист, державний діяч,
керівник Державного управління з питань конституційно-правової модернізації
Адміністрації Президента України.
Але політика утворення партнерства статей (гендерів) у визначенні і реалізації
політичних, економічних, соціальних цілей, завдань і методів їх досягнення в
діяльності структур держави, політичних партій та громадський об’єднань – гендерна
політика – стосується як прав чоловіків, так і жінок. У даній статті на основі
документів Державного архіву Херсонської області спробуємо акцентувати увагу на
актуальних для 1917–1919 років шляхах реалізації жіночих прав на Херсонщині.
Світова історія боротьби за рівноправ’я жінок на рівні держав налічує вже
понад два століття. Походження ідеї правової рівності статей вперше знайшло
відображення в Декларації незалежності США 1776 року й французькій Декларації
прав людини й громадянина 1789 року. У ХІХ сторіччі відсторонення жінок від
діяльності в багатьох сферах життя мало місце майже в усіх країнах світу. На рубежі
ХІХ i ХХ століть у деяких країнах на законотворчому рівні право на рівність почали
визнавати за особами жіночої статті. Російська імперія, до складу якої на той час
входила більша частина території сучасної України, не була винятком. Хоча при
цьому для них, як правило, встановлювалися завищені майнові, вікові та освітні
цензи.
На початку ХХ сторіччя жінки активно користувалися своїм правом на
рівність, в тому ж числі й виборчим, тільки в шести країнах світу: Австралії, Новій
Зеландії, Данії, Ісландії, Норвегії, а також у Фінляндії, яка до грудня 1917 року
була автономією в складі Російської імперії.
У зв’язку з популяризацією прав жінок у світі в 1917 році до цих країн
приєдналася Росія: “Особи жіночої статі можуть бути на рівних із чоловіками
1
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засадах, визначені як за вільним наймом, так і з правами державної служби, до
державних закладів та користуються в проходженні цієї служби, якщо
задовольняють тим же умовам, які пред’являються для заміщення відповідних
посад до осіб чоловічої статті, однаковими з ними обов’язками та
відповідальністю” [1, арк. 87].
Але прийняття закону ще не означає втілення його в життя, бо вже в
циркулярі Тимчасового уряду від 13 жовтня 1917 року зазначаємо: “…при розгляді
запитів буде звертатися особлива увага на освітній ценз, перевага буде
віддаватися особам із середньою освітою, іншим же буде відмовлено в прийомі на
службу, що в теперішній час вже й практикується по відношенню до жінок,
прийом яких здійснюється тільки із освітою не нижче середнього учбового
закладу…” [1, арк. 90].
В Україні статевий ценз було відмінено ст. 11 і 12 Конституції Української
Народної Республіки 1918 року, які закріплювали наступне положення: “ніякої
різниці в правах і обов’язках між чоловіком і жінкою право Української Народної
Республіки не знає, і громадяни Української Народної Республіки рівні в своїх
громадських і політичних правах” [2, с. 2–3].
Державний архів Херсонської області зберігає документи, що висвітлюють
шляхи реалізації жіночих прав та розкривають їх пріоритети періоду 1917–
1919 років на Херсонщині.
Слід зазначити, що документи доби Української Народної Республіки та
Гетьманщини представлені в архіві фрагментарно. Значна частина постанов,
наказів, розпоряджень була виявлена на зворотах документів радянських установ,
які, свого часу, в умовах нестачі паперу використовували цей, як тоді казали,
“буржуазно-націоналістичний спадок” для власного діловодства.
Тому неоціненним джерелом інформації про цей період для допитливого
читача є видання Державного архіву Херсонської області – “З історії
державотворення на Херсонщині 1917–1921 років” [3] – результат масштабного
дослідження працівників архіву. Представлений анотований перелік документів
дає можливість ознайомитися з ними, спробувати реконструювати, як
реалізовувалися права жінки на рівність саме на території Херсонщини того часу,
визначивши їх пріоритети.
Як відомо, одним із найвищих проявів принципу рівності у демократичній
державі є право обирати й бути обраним до органів влади. Ми вже зазначали
відсутність його у жінок як представниць суспільства на початку ХХ століття.
Ситуація кардинально змінюється вже у 1918 році. Це підтверджується, зокрема,
списком “чинів, які мали право участі у виборах до Бериславської міської думи у
1918 році” [4, арк. 60], виявленим у документах Бериславського поштовотелеграфного відділення від 24 листопада 1918 року. Серед переліку чоловічих
прізвищ зустрічаємо й жіночі: Марія Териман, 29 років, чиновник 4 категорії,
4000 грн.; Наталя Дунаєва, 27 років, чиновник 6 категорії, 3600 грн.
Отже, у наявності рівність у праві обирати й бути обраним, на яке не
впливала різниця в посадових окладах, професійному досвіді й віці. Хоча
відзначимо заохочення до виборчих посад осіб молодого та працездатного віку,
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які, ймовірно, розглядалися, як такі, що відстоюватимуть інтереси більш
прогресивно налаштованих прошарків населення.
Заслуговує на увагу “8-годинний робочий день, додаткові винагороди й
натурою (оплата квартири, освітлення й опалення)” та за “швидкість набору
депеш, набір депеш іноземною мовою”, що, на думку посадовців Бериславської
міської думи, спонукатимуть службовців, незалежно від статі, підвищувати свій
кваліфікаційний рівень [5, арк. 237].
Свідченням підтримки інституту сім’ї є постанова Ради Міністрів
Української Держави “Про видачу службовцям державних установ нагород на
Різдво, Пасху та матеріальну допомогу одруженим” [5, арк. 238], що, ймовірно,
вказує на підтримку інституту сім’ї на державному рівні (як рівноправних членів у
шлюбі).
Вище вже зазначалось про існуючу на той час практику відмов у прийнятті
на певні посади жінок без відповідного рівня освіти. Тим цікавіше розглядати
резолюції “призначити на посаду” на заявах-проханнях до кооперативнокредитного товариства імені Левицького початку 1919 року жінкам різного рівня
освіти. Цитується зі збереженням стилістичних особливостей мови оригіналу:
Якуба Ксенія С., селянка с. Мала Олександрівка: “…Я проста селянка
Херсонського повіту, мета моя – мать права за 8 класів гімназії. З них за 5 класів
я вже маю свідоцтво. Задля того, щоб мати можливість учитися далі, мені
треба знайти в Херсоні яку-небудь посаду, но капіталу у мене нема. З огляду на це
прохаю Правління товариства дати мені яку-небудь посаду, аби я мала змогу
жити в Херсоні й вчитися далі” [6, арк. 100];
Пархоменко-Любченко, с. Ольгівка: “…Я прохаю призначити на посаду в
конторі помішником рахівника…” [6, арк. 67];
М. Г. Альохіна, м. Херсон: “…прохаю призначити мене на яку-небудь
канцелярську посаду. Закінчила 8 класів Херсонської 2-ої Маріїнської жіночої
гімназії… ” [6, арк. 23];
О. М. Камінська, м. Херсон: “…дати мені посаду скарбниці на
сільськогосподарчому складі…” [6, арк. 24];
О. П. Шарапова, с. Білозерка: “…щиро прохаю Правління дати мені посаду
касірши…” [6, арк. 13].
Гідним уваги є рівне ставлення до жінок як представниць інтелігенції саме з
точки зору професіоналізму їх діяльності та рівної (порівняно з чоловіками)
оплати. Адже за часів царизму, для порівняння, жінка-лікар отримувала 800 рублів
окладу, в той же час чоловік-лікар – 1000 [7, арк. 207].
Аналізуючи різноманітність посад, на які призначали осіб жіночої статті,
зазначаємо пріоритетність принципу рівності без обмежень вікового, майнового й
освітнього цензу. Спостерігається навіть наявність певних преференцій жінкам, які
не мають необхідного освітнього рівня, але прагнуть його здобути.
Документи архіву дають можливість аналізувати діяльність Української
Народної Республіки як просвітительську й неупереджену у порівнянні з періодом
правління царського уряду й навіть і пізніше. Приведемо, для прикладу, витяг із
постанови Херсонського земського зібрання на доповідь управи від 1905 року:
38

Зубенко П. Д. висловився з приводу пункту 3-го положення доповіді про
виборчі права жінок: “…Жінки не допускаються до безпосередньої участі у
виборах, відповідно, вони залишаються у тому ж положенні, як і тепер, тобто,
якщо в них не буде рідних, то їм неможливо буде здійснити своє право. Головним
не вбачаємо, чому жінкам не можна було б надати права участі у виборах
особисто…”.
Регламентацію положень докладу й думки гласного Зубенка П. Д. про
виборчі права жінок більшістю голосів 3-й пункт положень докладу прийняли без
змін [8, с. 11].
Оскільки після Першої світової війни жінки складали більшу половину
населення Російської імперії (а правобережна Україна із Херсонщиною на той
момент входила до її складу), то одним із найважливіших напрямів гендерної
політики молодої Української Держави стала просвітницька діяльність,
спрямована не лише на підвищення освітнього чи кваліфікаційного рівня, але й на
становлення жінки, жінки-чиновника, службовця як національно свідомого
громадянина нової держави.
Так, у журналі реєстрації вихідної кореспонденції приватної жіночої гімназії
Парамонової від 26 травня 1918 року знаходимо реєстраційний запис – відповідь
Міністерству народної освіти “щодо проведення анкетування у гімназії з метою
отримання відомостей стосовно вирішення питання про національний характер
існуючих в Україні навчальних закладів та запрошення викладача української
мови” [9, арк. 26зв.].
Слід зазначити, що раніше з’ясовувалося, хто з учителів цього навчального
закладу вміє вільно володіти українською мовою, але результат виявився
негативним: “До канцелярії Комісаріату Одеського округу про те, що ніхто з
викладачів гімназії не може викладати українською мовою” [9, арк. 20].
Тим патріотичніше виглядає наказ управління Херсонської митниці від
19 червня 1918 року, де вказано: “Урядовці, що на державній службі цивільних
відомств Української Держави, а також ті особи, що знов мають вступити на
цю службу, повинні дати обітницю на вірність Українській Державі …
офіціальною мовою вважати українську…” [10, арк. 54].
Ще одним фактом, який підтверджує пріоритетність для державної влади
становлення жінки як патріота своєї країни, стала трудова та громадська діяльність
одного з членів уряду УНР – Софії Русової. Особливу увагу звертаємо на
демократичний підхід до формування уряду, адже входження до його складу
Русової як представниці жіночої статті є прогресивним і нетиповим на той час
навіть для західних демократичних країн. На Херсонщині вона активно допомагала
у підготовці й друку збірника “Степ” [11, арк. 2–7], виступала з лекціями з історії
України, була однією з фундаторок міжнародної жіночої спілки “Союз українок”
та ідейною вдохновителькою створення у Херсоні “Спілки жінок” у березні
1917 року, як і однією з перших представниць жіночого руху в Україні [12].
Опрацьована документальна база Державного архіву Херсонської області,
свідчить про фрагментарність, невелику кількість збережених документів, але дає
можливість якщо не визначити основні пріоритети та шляхи реалізації жіночих
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прав періоду державотворення 1917–1919 років, то хоча б розширити наші знання
про них, а також про механізм їх втілення на Херсонщині, а саме:
– надання жінкам виборчого права (особливо молодого та працездатного
віку, 27–29 років);
– сприяння бажанню жінок підвищити свій освітній чи кваліфікаційний рівень;
– створення гідних умов праці особам жіночої статті: 8-годинний робочий
день, наявність матеріальних винагород, можливість обирати посади відповідно до
прагнень та вмінь, навичок і знань;
– підтримка державою інституту сім’ї на рівних статевих засадах;
– систематична та послідовна просвітницька діяльність, направлена на
формування національно свідомої жінки, активного члена суспільства, жінкигромадянина Української Народної Республіки.
“Чоловіки й жінки мають відмінне бачення й розуміння соціальних,
економічних і політичних проблем, тому їх суспільна функція в наш час включає
такі сфери життя як робота, бізнес, політика, влада” – Г. Сеник, український
історик, політолог, державний діяч.
Тож при дослідженні становлення прав жінок треба пам’ятати про здобутки
першого етапу державотворення Української Народної Республіки, що є
показовими і прогресивними для того часу.
Переконані, що уважне дослідження архівних документів допоможе
розширити й доповнити джерельну базу стосовно наших знань історичних
прецедентів, сприятиме успішному визначенню й реалізації пріоритетів гендерної
політики сучасної України.
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Б. Я. Нагрибельний 1
РОЗВИТОК АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ (1917–1921)
Розвиток архівної справи України пройшов складний та тривалий шлях,
перебуваючи під впливом європейської, російської та американської історичних
думок, лише в перші десятиріччя ХХ століття було сформовано архівознавчу базу.
Ми можемо виокремити три основні етапи розвитку архівної справи в Україні –
практичний, науковий, ідеологічний.
Першому етапу (вересень 1917 р. – грудень 1922 р.) притаманне
усвідомлення архівної справи важливою ланкою культурного будівництва,
розуміння значення архівів як скарбниці історичної пам’яті, однієї з гарантій
духовного розвитку нації, чинника державотворення. Цей етап справді набув
значення “золотої доби” в українському архівознавстві. Розроблення теоретичних
питань архівістики розпочали перші органи державного управління в галузі
архівної справи – Бібліотечно-архівний відділ МНО УНР (вересень 1917 р. –
квітень 1918 р.), Архівно-бібліотечний відділ МНО Української держави (квітень–
грудень1918 р. – січень 1919 р.) та УНР доби Директорії, а також Архівна комісія
Кам’янець-Подільского державного університету (липень–листопад 1919 р.).
Другий етап розвитку архівознавства січень 1923 р. – жовтень 1931 р.
Питання наукового забезпечення розвитку галузі входили до компетенції відділу
архівознавства Укрцентрархіву. Історичні, археографічні, хіміко-біологічні
дослідження, започатковані відділом під керівництвом В. Веретенникова,
В. Барвінського, Р. Шпунта, були орієнтовані на забезпечення практичних потреб
архівних установ і створювали передумови для організації науково-дослідної
установи. Важливу роль у становленні українського архівознавства відіграв,
заснований у 1925 р., науковий часопис “Архівна справа”.
Характерними рисами третього етапу розвитку архівної науки, розпочатого
II Всеукраїнським з’їздом архівних робітників (Харків, 29 листопада – 4 грудня
1931 р.), були утвердження режиму одноосібної влади, розгортання репресій,
запровадження марксистсько-ленінської ідеології. Ідеологізація гальмувала
розроблення теоретичних аспектів архівної науки, нав’язуючи гасло “архіви –
зброя” та зосереджуючи увагу на технологічних питаннях діяльності архівів.
Поняття “архівознавство” поступово підмінялося “теорією і практикою
архівної справи”. Домінування вказівок Москви щодо основних напрямів розвитку
архівної науки фактично нівелювало поняття “українське архівознавство”.
Найяскравіше ідеологізація діяльності архівних установ виявилася в царині
використання архівної інформації.
Розглядаючи архівну справу в Україні, безперечно є актуальним зазначити
про її розвиток в добу Української революції, оскільки події 1917–1920 рр. стали
поворотним рубежем в історії архівної справи Української держави. Надзвичайно
важливим і водночас малодослідженим періодом архівного будівництва в Україні є
1
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період 1917–1921 pp. від утворення Бібліотечно-архівного відділу при
департаменті мистецтв Генерального секретарства справ освітніх Української
Центральної Ради до заснування Головного архівного управління при Народному
комісаріаті освіти УСРР Головарху. Актуальність висвітлення основних проблем
архівістики того часу не підлягає сумніву, бо саме тоді у складних політичних
умовах була концептуально визначена модель організації архівної справи,
робилися спроби вирішити проблему фахової підготовки архівістів, започаткувати
археографічне періодичне видання тощо. Нині дослідження основних проблем
архівного будівництва в Україні доби визвольних змагань важливе не лише в
історичному аспекті, але й у практичному. Адже, як підкреслював М. Грушевський: “Без дослідження минулого дослід будь-якої доби безпомічно повисає в
повітрі. Без знання минулого неможливе точне поняття про сучасне” [3].
Повалення царату в лютому 1917 р. спричинило вибух національного руху
всіх поневолених народів Російської імперії, їх змагання за державну незалежність,
розбудову власного політичного, громадського і культурного життя. Такі процеси
охопили й Наддніпрянську Україну, через яку проходив один з фронтів Першої
світової війни. Це значно ускладнювало загальне становище, підсилювало
деструктивну сторону революційних процесів, активізувало соціальний чинник
розвалу імперії.
З одного боку, за умов Першої світової війни, революційних подій, ліквідації
старого адміністративно-політичного апарату та формування нових державних
структур, архіви зазнали численних втрат. З іншого боку, проголошення
Української Народної Республіки, заходи Центральної Ради щодо збереження
архівів, підвищення їхньої ролі і значення в незалежній державі знайшло
конкретний вияв у створенні восени 1917 р. Бібліотечно-архівного відділу.
Питання збереженості історико-культурного надбання українського народу у
першій половині 1917 р. перебувало в центрі уваги громадських комітетів охорони
пам'яток культури і мистецтва, в роботі яких брали участь відомі вчені, зокрема, в
Києві – М. Біляшівський, у Чернігові – В. Модзалевський. Саме вони
прислужилися збереженню переважної більшості архівних скарбів. Крім того, вже
на першому своєму засіданні 11 січня 1918 р. Рада Центрального комітету охорони
пам'яток мистецтва і культури виступила з ініціативою прийняття спеціального
закону про охорону архівів [2, с. 338–339].
На засіданні Української Центральної Ради 29 червня 1917 р. було прийнято
рішення доручити Генеральному секретарству справ освітніх повернути на
Україну архіви, що знаходилися у Великоросії [1, с. 76]. З його створенням постало
питання про державне опікування архівною справою. У Генеральному секретарстві
з січня I918 р. Народному міністерстві справ освітніх, очолюваному І. Тешенком, у
складі департаменту мистецтв у вересні 1917 р. було створено на чолі з на чолі з
відомим істориком професором О. С. Грушевським Бібліотечно-архівний відділ,
який структурно поділявся на архівну та бібліотечну секції. Спершу в штаті
працювало 3 особи, на початку 1918 р. четвертим працівником відділу став
О. Баранович. До роботи в архівній секції залучалися історики М. Василенко,
С. Глушко, Д. Юнацький.
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Головне завдання першого в Україні державного органу управління
архівною справою полягало в збереженні історико-культурної спадщини й
сприянні залученню до наукового обігу архівної інформації. Певні зусилля
спрямовувалися на розроблення моделі організації архівної справи, ставилося
питання про необхідність проведення архівної реформи. архівної реформи. З цією
метою розроблялася структура мережі установ архівної служби, концепція
Національного і районних архівів; відновлювалися контакти з архівними
комісіями, робилися спроби заснування нових – у центрі й на місцях.
Національний архів мав стати центральною архівною установою для
“концентрації” документів державного значення, повернутих із Росії. Водночас
передбачалася підтримка районних архівів за необхідності створення нових,
планувалося підпорядкування відділу заснованого у травні 1917 р. при Культурноосвітній комісії Всеукраїнської Ради військових депутатів ”Музея-архіва війни й
революції 1914–1917 pp.” для спільної участі в організації воєнно-історичного
архіву. До компетенції відділу входило науково-методичне забезпечення і
координація археографічної роботи архівних комісій на місцях. Першочерговою
передбачалася реєстрація цінних архівів. Задля створення інтелектуального
доступу до архівної інформації планувалося приступити до створення науководовідкового апарату передусім реєстрів, у тому числі архівної україніки [2, с. 339–
340].
Для окреслення загальної картини стану архівної справи проводилося
анкетування архівів. При відділі засновувалися бібліографічна і археографічна
комісії (по 6–8 членів кожна) для розроблення теоретичних і практичних проблем
бібліографознавства та археографії [3, с. 15]. У перспективі передбачалася
організація підготовки кадрів для архівів і бібліотек через створення при комісіях
бібліографічного і архівного гуртків “з тих, хто має відповідні знання і бажає
допомогти Комісії”. Спрямованим на перспективу було створення при відділі
спеціалізованої бібліотеки, засновування читальної зали. Важливим підрозділом
бібліотеки мала стати бібліотека-архів.
Але наміченим планам не судилося збутися. На заваді культурним
перетворенням стали більшовицьке повстання у Києві, захоплення міста
червоними російськими загонами, потім вступ австро-німецьких військ, які
прийшли сюди за умовами Брестської угоди.
Постійні зміни режимів, бойові дії негативно вплинули не лише на
збереженість історичних документів, а й на поточне діловодство центральних
установ. Дуже погано збереглися протоколи засідань Малої і Великої Центральної
Ради, документи генеральних секретарств та народних міністерств. Майже не
залишилося наказів військового міністра, через що, прикладом, корпусному
отаману П. Скоропадському вже у березні 1918 р. було видано посвідчення про
відсутність в архіві наказу про його звільнення з військової служби у грудні
1917 р. Водночас усе діловодство частин і з'єднань Південно-Західного та
Румунського фронтів із початком розвитку російської армії опинилося практично
без догляду.
Загалом організаційна робота, розпочата українськими національними
діячами у царині архівної справи, мала позитивні результати. Використовуючи
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громадські й державні важелі, група представників наукової еліти врятувала
більшу частину архівних скарбів українського народу, заклала підвалини
державної структури, що опікувалася архівними зібраннями України, та намітила
перші кроки її діяльності [2, с. 341–342].
Щодо стану архівної справи 1919–1920рр. то тривала військова боротьба
проти війська УНР, російської Добровольчої армії Денікіна, згодом П. Врангеля,
польських інтервентів, постійні селянські повстання призводили до втрат великої
частини архівних документів, особливо приватних зібрань.
Після відходу Директорії з Києва згоріла значна частина архіву генералгубернатора і губернського статистичного комітету. Сильно страждали й архіви
діючих установ, що викликало появу хрестоматійно відомого свідоцтва про
охорону архіву управління Київської шкільної округи, підписане М. Щорсом
8 лютого 1919 р., розпорядження про передачу всіх урядових та громадських
інституцій Центральному історичному архіву Полтавщини. Ще до офіційного
перенесення столиці УСРР до Києва у березні 1919 р. серед інших інституцій
Наркомосу тут почало діяти Архівне управління, яке приймало фонди ліквідованих
установ минулого режиму та реєструвало ті з них, що не можна було прийняти за
браком місця для зберігання.
Керівні радянські особи не здатні були подолати “пам'яткоохоронні”
стереотипи в осягненні завдань архівної справи, що підкреслювалося
підпорядкуванням Архівного управління Всеукраїнському комітету охорони
пам'яток мистецтва і старовини (ВУКОПМИС) НКО. Подібне спрямування мав і
єдиний декрет РНК УСРР 1919 р., частково дотичний архівній справі: “Про
передачу історичних пам'ятників і предметів мистецтва до відання Народного
комісаріату освіти УСРР”.
Сфера впливу центрального радянського уряду України 1919 р.
поширювалася в основному на Київ та його околицю; більшість існуючих центрів
була зоною військових дій, селянських повстань, впливу місцевих ватажків
більшого або меншого масштабу. У цих умовах Архівний відділ міг лише
розробляти проекти загальноукраїнської реформи архівної справи без надій на її
втілення і безпосередньо керувати тими архівами, що знаходилися у місті. З
лютого по серпень 1919 р. В. Модзалевський подав принаймні 5 законопроектів і
доповідних записок щодо архівної реформи та створення Всеукраїнського
центрального (головного) архіву в Києві.
Лишаючи Україну під тиском республіканського війська УНР, селянських
повстань і білогвардійської Добровольчої армії, більшовики намагались якомога
більше документальних свідчень свого господарювання вивезти з собою. Але ще
гірше відбилося на розвитку архівної справи перебування на території України
білогвардійської адміністрації, за якої не було зроблено жодних кроків в архівному
будівництві.
З поверненням більшовицької влади розвиток архівної справи прискорився,
але тепер мав дуалістичний характер у зв'язку з оформленням ще одного
архівознавчого центру на Україні – Харкова, де наново почав формуватися апарат
архівної секції ВУКОПМИСу на чолі з Д. Багалієм та Є. Івановим.
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У першій половині 1920-х рр. у Києві спробували відновити колишню
Архівну раду як дорадчий комітет. Головою ради був В. Модзалевський, а членами
авторитетні вчені: О. Грушевський, І. Каманін, В. Міяковський, М. Ткаченко,
В. Базилевич та ін. Тяжка хвороба і смерть В. Модзалевського на певний час
припинила діяльність ради. Восени 1920 р. новим головою Архівної ради обрали
академіка М. Василенка, який досить вдало продовжив справу минулого голови.
В цілому історико-архівні традиції українського народу, пов'язані з
відповідальним і бережливим ставленням державних органів до архівної
спадщини, стали важливим чинником державотворчого процесу в добу
Української революції 1917–1921pp., сприяли зміцненню авторитету держави,
підвищенню державницької та національної самосвідомості народу.
Підсумовуючи короткий огляд розвитку архівної справи періоду визвольних
змагань в Україні і відновлення її державної незалежності, ми можемо зазначити
такі моменти: головна увага урядів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії у
складних умовах війн та революції зосереджувалася на рятуванні архівних
документів, реєстрації архівів в Україні та українських архівних документів за
кордоном. Важливе значення мала спроба архівної реформи у 1918 р., яка полягала
у проголошенні державної власності на архівні документи, централізації архівів,
створенні в Українській державі та підготовці архівних кадрів.
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І. В. Лопушинська1
ДОКУМЕНТАЛЬНА ІСТОРІЯ АМЕРИКАНСЬКИХ РЕЕМІГРАНТІВ
НА ХЕРСОНЩИНІ У РОКИ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ
Протягом 2017–2018 років в Україні вшановують пам’ять тих, кого
торкнулись жорна Великого терору. Минуло 80 років, а пошук відомостей про
осіб, що зазнали політичних репресій у 1937–1938 роках, й нині є затребуваними
серед дослідників-краєзнавців, науковців, архівістів та й пересічних громадян, які
відновлюють правдиву історію свого роду.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада
2017 р. № 819-р “Про затвердження плану заходів на 2017–2018 роки у зв’язку з
80-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937–
1938 років” одним із напрямів вшанування пам’яті про вказані події визначено
сприяння подальших досліджень теми політичних репресій, що здійснювались
протягом 1917–1991 років комуністичним тоталітарним режимом в Україні.
Зважаючи на те, що у 1994 році Державний архів області отримав на
зберігання архівно-слідчі справи реабілітованих осіб (1919–1999 рр.), інформація
щодо яких і на сьогодні користується постійним попитом, цілком зрозумілим є
прагнення архівістів донести до широкого загалу ще більш повні відомості про
трагічні роки 1937–1938 рр.
Державний архів Херсонської області активно працює у цьому напрямі.
Співробітники архіву брали активну участь у підготовці тому “Реабілітовані
історією. Херсонська область”[1], у наукових виданнях та засобах масової
інформації друкували статті про відомих мешканців нашого краю, що були
репресовані у 1937–1938 рр. [2] Інші відомості, що дотично торкаються теми
статті, історія створення та діяльність американських сільськогосподарських
комун вже досліджувалась співробітниками держархіву області [3, с. 38-41].
Проте, гортаючи архівні справи, ніколи не знаєш, на яку інформацію можна
натрапити. Однією з таких справ, що безперечно заслуговує на увагу, є справа
репресованого очільника Фріц-Геккертівського району Миколи Францовича
Туссінгера.
Його історія почалась задовго до 1937 року і пов’язана із ще одним цікавим
для Херсонщини явищем – створенням “американських сільськогосподарських
колоній”.
На початку 1920 року робітники і селяни Америки та деяких європейських
країн спільно з частиною американських емігрантів висловили бажання допомогти
у відбудові народного господарства Радянської Росії, зокрема своєю працею.
22 червня 1921 р. Рада праці і оборони РСФРР прийняла постанову “Про
американську промислову еміграцію”, якою передбачався приїзд промислових та
сільськогосподарських робітників у Росію, у новостворені силами емігрантів артілі
1
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використання інформації документів Державного архіву Херсонської області,
аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування
Херсонського національного технічного університету

та комуни. Ці господарства повинні були передати досвід ведення колективного
сільського господарства місцевими селянами, перш за все через використання
новітніх машин та устаткування.
Регулюванням виїзду, прийманням та облаштуванням на новому місці
емігрантських комун і артілей керували спочатку Наркомпраці, а з липня 1921 р. –
підвідділ Промислової еміграції ВРНГ РСФРР, з осені 1922 р. до лютого 1927 р. –
Постійна комісія ради праці і оборони по урегулюванню сільськогосподарської і
промислової імміграції [4, с. 63]. У США організацією таких іммігрантів займалось
“Товариство технічної допомоги Радянській Росії”, створене в травні 1919 р.
На території України у 20-х роках діяло 9 емігрантських колоній. Однією з
найбільших за розмірами і справді інтернаціональною за складом була “Перша
американо-російська сільськогосподарська комуна ім. ІІІ Комінтерну”, котра
розміщувалась у с. Чорнянці Каховського району Херсонської округи в
колишньому поміщицькому маєтку графа Мордвинова [5].
Її історія бере початок у 1923 році, коли група реемігрантів з м. Філадельфія
об’єдналась у комуну “Ехо”, та відправилась до Радянського Союзу. 19 липня
1923 року американська комуна “Ехо” та сибірська “Новий шлях” злились в одну –
імені ІІІ Комінтерну [6].
Перші свідчення про родину М. Туссінгера зустрічаються у списках
реемігрантів американо-російської комуни імені ІІІ Комінтерну, він приїхав у
Чорнянку разом із дружиною Анною та доньками Ефоною та Катериною [7].
Окрім сім’ї М. Тусінгера до Чорнянки приїхав його брат, Яків Францович
Туссінгер. У листуванні Херсонського окрвиконкому з губадмінвідділом у справах
іноземних підданих за 1925 рік він значиться у списках осіб, які забажали
повернутись назад до Америки [8]. Як засвідчує подальший перебіг подій, це
завбачливе прагнення зберегло йому життя. Микола Францович залишився і
подовжував працювати у сільськогосподарській комуні ім. ІІІ Комінтерну.
Наступний документ, що дає змогу прослідкувати долю М. Ф. Туссінгера, це
алфавітний список слухачів радпартшколи в Одесі, де він навчався у 1930 році [9].
По закінченню навчання Туссіннгер повернувся до комуни.
Наступний пласт інформації про долю М. Ф. Тусінгера міститься у протоколах
засідання Високопільської районної комісії з персональної чистки партгрупи. Так,
28 червня 1934 року проходила “чистку” Анна Миколаївна Туссінгер. З документів
стає відомо, що вона народилась 1869 року в Угорщині, німкеня за національністю, із
бідної родини, працювала за наймом з 10-ти річного віку. У 1912 році переїхала до
Америки, де спочатку батрачила, а в 1915–1922 рр. працювала кравчинею на фабриці.
Разом із чоловіком переїхала до новоствореної комуни на Херсонщину, де два роки
працювала у дитячому будинку, потім до 1927 року працювала рядовою комуни. У
1927–1930 рр. Анна навчалась в одеській Радпартшколі. У 1931 році разом вона з
чоловіком прибула до Високопільського району, де працювала масовиком районного
парткому, інспектором охорони праці (1932–1933), до травня 1934 р. завідувала
торгсіном. Під час проходження “партійної чистки” була безробітною, оскільки на
той час торгсіни був ліквідовані. Окрім офіційної робити Анна Тусінгер завжди
працювала у місцевих колгоспах, допомагаючи збирати врожай. Комісія постановила,
що А. М. Туссінгер пройшла “партійну чистку” без зауважень [10].
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Наступним “партійну чистку” 11 липня 1934 року проходив її чоловік
Микола Францович Туссінгер. У документах зафіксовано, що він народився
1895 року в Угорщині в родині робітників, німець за національністю. Навчався
чотири з половиною роки у сільській школі, був учнем перукаря. У 1913 році
виїхав до Америки у м. Філадельфія, де працював перукарем, фарбувальником на
цементному заводі, цеменярем. Разом із сім’єю переїхав до Херсонщини, де
працював у комуні до 1928 року, а потім навчався, як вже зазначалось раніше, у
Одеській радпартшколі (1928–1930 рр.). У 1931 році був мобілізований
Центральним Комітетом компартії на роботу до Високопільського району, де
обіймав посади голови райколгоспспілки, інструктора, а згодом голови
контрольної комісії робітничо-селянської інспекції. З березня 1934 р. працював
завідуючим райземвідділом.
Цікавим фактом є те, що під час обговорення роботи М. Ф. Туссінгера
висловився народний суддя Високопільського району Мільке. З’ясувалось, що
вони знайомі з Туссінгером, разом працювали в Америці з 1915 р. та переїхали до
сільськогосподарської комуни ім. ІІІ Комінтерну. Мільке повідомив, що в Америці
Туссінгер двічі заарештовувався за свої соціал-демократичні погляди. У 1924 році
Микола Францович отримав кошти із-за кордону, які не витратив на власні
потреби, а передав комуні для придбання корів [11]. Зрозуміло, що після
викладення таких фактів, Туссінгер, як і дружина, вдало пройшов “чистку у
партійних рядах”.
Ще одним документом про долю М. Ф. Туссінгера є власне архівно-слідча
справа, розпочата 9 лютого 1938 року [12]. У ній вже вказано, що Туссінгер
народився у с. Пейсак Торнтальського комітату в Угорщині 31 грудня 1895 року.
Арештований Фріц-Геккертівським райвідділом НКВС як активний член німецької
повстанської контрреволюційної організації. На перших сторінках справи подано
особливі прикмети, що дають змогу уявити, як виглядала ця людина: середнього
зросту, шатен, худорлявої статури. За довідкою лікарів мав хронічний поліартрит, що
не завадило їм засвідчити можливість слідувати Туссінгеру етапом [13].
Історія життя Туссінгера дійшла до сучасників через його особисті свідчення.
Зокрема, він був активним учасником соціалістичної партії Америки у 1916–1919 рр.,
у 1916 році брав участь у з’їзді лівого крила соціалістичної партії Америки у Чикаго,
де було створено комуністичну партію Америки. Проте, через непослідовну політику
компартії Америки вийшов з її лав у 1923 році [14]. Того ж року завербувався для
роботи у Радянській Росії та прибув до комуни ім. ІІІ Комінтерну Каховського району
Херсонської округи. Далі він переповідав усі посади, що обіймав у ФріцГекертівському районі, зокрема у 1935–1937 рр. очолював районний виконком. У
1937 році був виключений із партії та звільнений з посади, до арешту працював
помічником завідуючого Високопільської електростанції.
Вражає той факт, що більшість реемігрантів, які приїхали із США до СРСР з
Туссінгером, на початку 1938 року вже були репресовані. Зокрема, репресій
зазнали близький друг, уповноважений Ради Народних Комісарів у ФріцГеккертівському районі Дейчман (колишній військовополонений австрійської
армії); народний суддя Фріц-Геккертівського району Гольц; вже згаданий раніше
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Оскар Мільке; заступник голови Високопільського райвиконкому Амалія
Купова [15].
Фантастично виглядає вигадана історія про розвинену фашистську
постансько-шкідницьку організацію, членом якої назвав себе Туссінгер. Ймовірно
під тиском слідчих він вигадав, що був завербований ще у 1933 році та готував
повстання на випадок раптової війни з Німеччиною. Планувалось, що у разі нападу
Німеччини на Радянський Союз, агентура та члени повстанської організації
захоплять міліцію та органи НКВС, дістануть собі зброю, захоплять органи влади
та будуть чекати приходу німців [16]. Керувати цією організацію мали, за словами
Туссінгера, редактор німецької газети, що виходила у Харкові. А далі, як за
сюжетом детективної історії, кілька сторінок прізвищ людей, що входили до цієї
“контрреволюційної німецької повстанської організації” – вчителі, лікарі, секретарі
партійних осередків та, звичайно, члени куркульських родин. Серед конкретних
завдань організації називались прищеплення націонал-шовінізму (фашизму) серед
німців; шкідницьке будування ферм у тих місцях, де немає випасу для худоби;
проведення неправильної сівозміни з метою зниження врожайності; приховування
племінних
порід
худоби;
постійне
усуспільнення
худоби
простих
колгоспників [17].
Звісно, що за такими звинуваченнями особлива трійка при НКВС у
Миколаївській області 26 вересня 1938 року засудила Миколу Францовича
Туссінгера до розстрілу з конфіскацією усього особистого майна. Вирок було
виконано 7 жовтня 1938 року [18].
Через майже двадцять років до головного прокурора СРСР звернулась
громадянка Анна Миколаївна Туссінгер. Лист надійшов із Кайгородського району
Комі АРСР у лютому 1956 року. Анна Туссінгер писала, що після арешту чоловіка
її було виключено із партії та виселено на Північ. У 1957 році їй повідомили, що
чоловік помер від пороку серця. Анна Туссінгер сумнівалась, що їй повідомили
правду, тому просили розібратись у ситуації та реабілітувати її чоловіка [19].
По справі Туссінгера почався перегляд показів свідків. Як і у тисячах інших
справ, жоден із них не підтвердив факт існування у Високопільському районі
німецької контрреволюційної організації, а також підозрілу поведінку
Туссінгера [20]. До справи було долучено довідку державного архіву Херсонської
області про те, що у його документах відсутні відомості про існування на території
Вискокопільського району німецької контрреволюційної організації [21].
За висновком слідчого від 29 червня 1959 року свідчення Туссінгера не
підтверджено жодним чином. Більш того, люди, котрих Туссінгер називав на
допиті основними учасниками контрреволюційної організації, взагалі не
допитувались, а її склад не перевірявся. Тож слідчий зробив висновок, що
жодними
документами
не
підтвердився
факт
існування
німецької
контрреволюційної повстанської організації. Зовсім дивними виглядає той момент,
що деякі особи, вказані Туссінгером як завербовані ним, взагалі не були з ним
знайомі, а знали його лише як керівника району. Це свідчили лише ті громадяни,
які вижили. П’ятеро з десяти членів цієї “контрреволюційної організації” були
реабілітовані посмертно [22].
49

Результатом перегляду карної справи стала реабілітація Миколи Францовича
Туссінгера 15 червня 1959 року. Постанова особливої трійки при НКВС у
Миколаївській області від 26 вересня 1938 року була відмінена, а справа стосовно
Туссінгера Миколи Францовича припинена у зв’язку з відсутністю у його діях
складу злочину. Через місяць повідомлення про реабілітацію чоловіка було
надіслано Анні Туссінгер у Комі АРСР [23].
На цьому історію про Миколу Францовича Тусінгера можна було б
завершити, але його ім’я зустрічається у документах 1990 року. Справа у тому, що
під час арешту, 19 березня 1938 року Миколаївський обком партії виключив
Туссінгера з лав компартії як ворога народу і підтвердив рішення, прийняте
11 листопада 1937 року Фріц-Гекертівським райкомом партії. Тож, у зв’язку з тим,
що Херсонський обласний суд у 1959 р. не знайшов підтвердження його
винуватості, постановою бюро Миколаївського обкому Компартії України
21 червня 1990 року М. Ф. Туссінгера реабілітували і в партійному відношенні.
Через 31 рік після реабілітації та 52 роки після розстрілу [24].
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Л. С. Мартинова1
АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ У ДОСЛІДЖЕННІ СТАЛІНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ
СТОСОВНО ГРОМАДЯН ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОСТІ
НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 1930-х РОКАХ
У роки розбудови Української держави виключно важливим є процес
переосмислення багатьох проблем історії України. Лише з урахуванням минулого,
в тому числі і тих драматичних подій, які принесли репресії, українське
суспільство може йти в майбутнє. Важливо зазначити, що історія польської
національної меншини Півдня України залишається актуальною темою
дослідження в українській історіографії. У цьому напрямку працювали історики
І. Балуба, Т. Єременко, О. Калакура, Л. Якубова та ін. Особливості каральних
заходів проти поляків досліджували О. Рубльов та В. Репринцев. На сучасному
етапі дослідження історії національних меншин в УРСР сформувалося коло
фахівців та наукових установ, які розробляють генеральні напрямки етнічної
історії, історії етнополітики та державотворення. Дослідження Б. Чирка,
П. Тригуба, М. Шитюка, В. Шкварця, М. Козирєвої та І. Міронової охоплюють
різні сфери історичного минулого національних меншин Півдня України, зокрема
автори досліджують проблеми репресій, голодоморів і повстанського руху
етнічних меншин. Монографія М. Шитюка “Масові репресії проти населення
Півдня України” вирізняється оригінальною документальною базою. Разом з
І. Ніколаєвим він проводив дослідження повоєнних репресій проти
військовослужбовців та працівників органів ДПУ-НКВС, що знайшли своє
відображення в іншій монографії [1].
За підрахунками М. Шитюка, звинувачення проти поляків на Півдні України
впродовж 1920–1930-х рр. можна поділити на умовні групи: ідеологічну – 37,2 %,
диверсійну – 28,3 % і ворожу діяльність у складі організацій – 33,5 % [2]. За
підрахунками історика В. Нікольського, на Миколаївщині в 1937 р. репресовано
849 поляків, що складало 2,8 % від загальної кількості репресованих поляків в
Україні [3].
Документи фондів державних архівів Півдня України містять значні масиви
інформації, що постійно привертають увагу дослідників. Для вивчення репресій на
1
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Херсонщині, Миколаївщині та Одещині головним джерелом є слідчі справи
репресованих осіб, які стали доступними для науковців у зв’язку з розсекреченням
низки фондів. Наприклад, на базі розсекречених документів в державних архівах
створюються автоматизовані бази даних. Більшість таких справ містить фонд
Р-4033 державного архіву Херсонської області. Переважна кількість справ фонду
були опрацьовані під час створення видання “Реабілітовані історією” (1999–
2005 рр.).
Роблячи висновок щодо історіографічно-археографічного аналізу з тематики
репресій, необхідно підкреслити її ґрунтовний фактологічний характер, але
спеціальні дослідження нечисленні і розкривають лише окремі її аспекти. Наукові
праці переважно мають регіональну спрямованість. Науковцям та працівникам
архівів Півдня України вдалося провести статистичне дослідження, яке дозволило
визначити кількісне відображення спалахів репресій у даному регіоні проти
представників різних національностей, зокрема, поляків. Архівні документи
зберегли дані про масове обурення поляків політикою більшовиків, виступів
селянства проти колективізації, закриття, руйнування костьолів. У зв’язку з цим,
набули поширення фальшиві звинувачення поляків у “шпигунстві”. У 1937–
1938 рр. в Україні було звинувачено у “шпигунстві” на користь Польщі понад
54 тис. осіб. На основі архівних документів, опублікованих джерел, монографічної
літератури було визначено, що кількість поляків становила лише 1,5 % від
населення України, а частка репресованих серед них дорівнювала 18,9 % усіх
жертв репресій, що є найвищим відсотковим показником серед представників усіх
національних меншин, які проживали в УРСР [4]. Фабрикувалися й різноманітні
справи щодо шпигунських організацій, які начебто працювали на користь
військових розвідок зарубіжних країн. Так, широкого розголосу набула “викрита”
так звана “Польська організація військова”. Вона, на думку керівників держави,
проводила масову шпигунську, шкідницьку та агітаційну роботу проти
Радянського Союзу. Очолювали її, за викриттям радянських чекістів, найвищі
керівники комуністичного руху, такі як, наприклад, колишній генеральний
секретар Комуністичної партії Польщі, кандидат у члени президії виконкому
Комінтерну, завідувач польським сектором Інституту Маркса-Енгельса-Леніна
Ю. В. Сохацький-Братківський. За даними архівів, у контрреволюційну польську
націоналістичну організацію, викриту в 1937 році в Миколаєві, входили росіяни
І. В. Іванов і М. П. Цвєтаєв, німець Г. А. Окс, поляки В. І. Ляхович та
Д. І. Злочевський, українець Т. І. Вдовиченко, молдован В. Г. Матвєєв. Вони були
звинувачені в шпигунській діяльності, проведені контрреволюційної агітації та
приналежності до “ПОВ” і засуджені до розстрілу.
За подібним звинуваченням було розстріляно робітника заводу № 200 поляка
Б. І. Войцеховського. За даними справи він визнав себе винним в тому, що був
контрреволюційно налаштований, підтримував письмовий зв’язок з закордоном,
систематично проводив антирадянську агітацію, вихваляв Польщу та оббріхував
СРСР. Начебто це підтверджували і свідки, які під час допитів пізніше, у 1957 році
давали зовсім інші свідчення. Мешканця Вознесенська поляка С. І. Корчмарчика
також розстріляли за те, що він, як свідчить вирок, “систематично брехав на
радянську владу, що робітники гірше живуть у матеріальному відношенні в
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СРСР, ніж живуть робітники за кордоном, своєю брехнею по суті вихваляв
життя при капіталістичному ладі”. За подібними звинуваченнями були
розстріляні
поляки
–
мешканці
Миколаївщини
Ц. С. Васютинський,
Б. Й. Войцеховський, Й. С. Мінцер, В. С. Секлоцький та багато-багато інших.
Часто винищувалися цілі родини як, наприклад, це сталося з родиною
Суліковських. У цьому випадку було засуджено до розстрілу одразу трьох братів.
Репресивні заходи не оминули жодного селища Херсонщини, де проживали
поляки. Контрреволюційну націоналістичну польську організацію, що складалася з
19 чоловік “викрито” 1937 р. в селі Цареводар Херсонського району. Суть
звинувачень зводилась до того, що вони “систематично проводили
контрреволюційну роботу, спрямовану на підрив колгоспного ладу, дискредитацію
політики радянської держави”. Усіх звинувачених Я. Ю. Вишневського,
І. К. Супруна, І. С. Талагая, Д. І. Данишевського, В. В. Шкарбуля, М. П. Сосуновича, Ф. К. Супруна, С. М. Сосуновича, А. М. Артеменко, П. Г. Голинського,
Ф. П. Сосуновича,
В. О. Антко,
В. А. Рипецького,
Я. І. Вансовича,
Я. П. Белецького, К. Г. Макроцького, Я. Г. Макроцького, М. О. Сачковського
засуджено до найвищої міри покарання – розстрілу. В. І. Яворського відправлено
до виправного трудового табору строком на 10 років [5].
У 1937 р. в місті Херсон виявлено контрреволюційну польську організацію, яка
на чолі з ксьондзом Адамом Цимерманом нібито проводила контрреволюційну діяльність. По справі проходили: М. В. Янишевська, П. А. Островський, П. А. Тустановський, Ю. С. Крицька, Л. П. Пейда, А. К. Вільчинська, В. К. Голікова, В. В. Пржелуцький, М. І. Оскерко, В. І. Оскерко, М. І. Баллог-Білоусова, О. В. Скрипницький,
Л. М. Скрипницька,
В. А. Сілковська,
Т. В. Кашинська,
В. М. Пржелуцький.
Насправді вони збиралися разом для обговорення питання про закриття костьолу [6].
Більшість з названих вище людей пізніше були реабілітовані за
недоведеністю доказів. Важливо зазначити, що в Україні діє закон “Про
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, ухвалений Верховною Радою
України 17 квітня 1991 р. (із доповненнями і донині становить основу діяльності
держави з відновлення справедливості стосовно безневинно постраждалих
громадян). Так, станом на 2000-ні роки було переглянуто 307 450 архівних
кримінальних та слідчих справ жертв незаконних репресій. За ними реабілітовано
248 710 осіб. Процеси реабілітації тривають і досі, здійснюються за допомогою
галузевих державних архівів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх
справ України, інших державних архівних установ, де зберігаються архівні
кримінальні та слідчі справи, інші документальні матеріали на репресованих осіб,
ведеться археографічна робота з оприлюднення документальної спадщини доби
репресій.
Таким чином, використання архівних документів у дослідженні сталінських
репресій щодо громадян польської національності на Півдні України у зазначений
період є важливою складовою для реабілітації жертв незаконних репресій та
відновлення історичної справедливості, має значний вплив на розвиток історичної
науки та формування національної пам’яті та свідомості українців та поляків.
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А. А. Кучеренко1
ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
ТА АРХІВУ СБУ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ
ТЕМИ “СТАЛІНСЬКІ РЕПРЕСІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ”
Репресії кінця 1920-х – початку 1950-х років за останні три десятиріччя
знайшли відображення у публікаціях вітчизняних вчених-істориків [1–8]. Така
активність науковців обумовлена спрощенням доступу до архівних документів. На
початку 2000-х років значна частина справ, що зберігалися в архівах СБУ була
розсекречена та передана до державних архівів областей України. Навесні 2014
року Президент України підписав указ, згідно з яким має бути передана чергова
частина документів, яка стосується переважно другої половини 1940-х – середини
1950-х років. Нажаль, в указі не вказано терміну, до якого потрібно було здійснити
передачу цих (розсекречених) документів на баланс державних архівів. Тому,
конкретних дій по передачі документів з боку відповідних структур СБУ поки що
не здійснено. Відповідно, якщо в процесі викладання зазначеної в титулі теми
викладач/вчитель буде мати необхідність опертися на джерела другої половини
1940-х – початку 1950-х років, він повинен попередньо офіційно звернутися до
1
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керівництва СБУ за дозволом ознайомитися із справами репресованих громадян,
справи яких тимчасово ще знаходяться на зберіганні даної спецслужби.
Необхідно враховувати, що репресії мали певну спрямованість, яка залежала
від політичної ситуації в країні. Так, на зламі 1920-х – 1930-х років їх зазнали
представники української інтелігенції (справа СВУ). Широкого розмаху набула
компанія боротьби з куркулями, протестуючими проти колективізації і голодомору
селянами. Відбувалися репресії й за етнічною ознакою. Зокрема, такого
переслідування зазнали поляки і німці.
Працюючи в архіві СБУ Херсонської області чи Державному архіві Херсонської
області необхідно враховувати особливості формування та опису їх архівних фондів.
Так, в архіві СБУ немає розподілу на фонди, відсутні описи справ. Справам присвоєно
відповідні номери, а інформація побудована за каталожною системою в алфавітному
порядку (за початковою літерою прізвища репресованого). В Державному архіві
Херсонської області сформовано відповідний фонд із більше семи тисяч справ,
переданих на зберігання із архіву СБУ в Херсонській області у першій половині
1990-х років.
Не всі справи від початку були чи збереглися у доброму стані. Частина
довідок, постанов, протоколів допитів, обвинувальних вироків, розпоряджень,
листування між службами виконана від руки і на папері поганої якості (так званий
папіросний папір, екземпляр виконаний через копірку тощо).
Характерно, що зазвичай каральні органи (правоохоронними їх важко назвати)
звинувачували в “антирадянській”, “підривній” діяльності чи “шпигунстві” групу
осіб, адже за дії у складі групи каралися більш жорстко – від 10 років таборів до
смертної кари. Із таких справ видно, що у роки “відлиги” родичам, які цікавилися
долею рідних, про їх розстріл не повідомлялося. Вказувалася вигадана дата смерті у
роки Другої світової війни в основному від серцево-судинних хвороб. Частина
репресованих все ж була реабілітована у 1950-х роках, а їх рідні відновлені в правах і,
навіть, були окремі випадки повернення чи компенсації (матеріальної або фінансової)
за вилучене майно, цінності тощо. Однак, основна хвиля реабілітації приходиться на
початок 1990–х років. Необхідно відзначити, що частина громадян, справи яких
розсекречені, не була реабілітована. Це переважно справи, що ще знаходяться на
обліку в архіві СБУ і стосуються вони громадян, що за даними слідства
співпрацювали з нацистами чи перебували в певних військових формуваннях.
Представляють інтерес документи стосовно громадян відносно яких велося слідство,
але по ним не було винесено вироків чи які були звільнені з-під слідства. Це зазвичай
відбувалося тоді, коли ставалися суттєві зміни у вищих ешелонах влади країни –
зміна керівництва каральних органів, смерть Сталіна. Така ситуація знайшла
відображення в статті професора Є. Сінкевича “Карна справа українських
націоналістів на Херсонщині. 1940–1950-і рр.” [6]. Справа щодо п’яти осіб була
заведена на початку 1953 року і склала 6 томів. По смерті Й. Сталіна вона
передавалася з відомства до відомства і в кінцевому рахунку її фігурантів поетапно
було звільнено після отримання розписки про нерозголошення, якими методами
щодо них велося слідство.
Підводячи підсумок зазначимо, що готуючись до заняття по темі “Сталінські
репресії на Півдні України” і опрацьовуючи архівні документи та історіографію
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проблеми, необхідно враховувати особливості діяльності радянських каральних
органів.
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К. А. Гуляєва1
МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВАСИЛЕНКО –
ПОЕТ, ПРОЗАЇК, ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН м. ХЕРСОНА
(ЗА ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАРХІВУ ОБЛАСТІ)
Жоден офіційний документ не зрівняється із записником людини, його
особистими спогадами, що фіксують великі і малі події, радісні й сумні дати,
безсмертні і канувши в Лету імена. Велика кількість деталей життя дають багатий
матеріал для здійснення дослідження в жанрі історії повсякденності. Микола
1
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Василенко – автор багатьох поетичних збірок, творів для дітей, повістей і романів,
поетичних перекладів.
Державний архів Херсонської області у 2002 році започаткував формування
колекції документів видатного херсонця. Микола Олександрович особисто формує,
систематизує і передає на зберігання свій архів.
До фонду надійшли рукописи творів М. Василенка: повість “Лаодіка”
(1994 р.), історичний роман “Уламки імперії” (2002 р.), поеми та збірки віршів,
записні книжки та ін.
Микола Василенко походить із козацького старшинського роду Василенків,
відомого на Новгород-Сіверщині з ХVІІ ст. Микола Олександрович Василенко
народився 1 травня 1924 року в селянській родині Олександра та Наталії Василенків,
в селі Загорянівка Херсонського району Херсонського округу Одеської губернії (нині
– Білозерського району Херсонської області). На виховання хлопчика великий вплив
справила бабуся Анастасія Федорівна, яка розповідала онукам казки, співала пісень.
Неповну середню школу закінчив у селі Загорянівка, 8-й клас – у Музиківці, а 9-й – у
середній школі № 22 м. Херсона. Писати вірші Микола Василенко почав з дитинства.
В своїй автобіографії він пише: “Писати вірші, вірніше римувати почав зі
школярських років. Спочатку це були окремі заримовані речення, що виникали
спонтанно. Особливо натхненно писалося, коли мене ображали дорослі. Тоді у
віршах висловлював своє обурення, а написавши, клав вірш до металевої коробочки зпід вакси й закопував на городі. Вже будучі в старших класах, розшукував їх, але
жодної коробочки не знайшов. Так загинула моя дитяча поезія” [1].
На початку німецької окупації навчався у Херсонському морехідному
училищі. Письменник згадує “1941 року прийшов німецький офіцер і сказав, що
треба працювати. Працювали прибиральниками вулиць, копали водопровідні
траншеї, пиляли дрова” [1].
У січні 1943 року, як і багато працьовитої молоді, був захоплений та
примусово вивезений до Німеччини, де перебував як остарбайтер на примусових
роботах. “У місті Брауншвейг чистили вулиці, збирали побутове сміття, до
пошкоджених бомбами будинків прокладали водопровідні труби” – розповідає
Микола Олександрович.
У квітні 1945 року М. Василенко, разом з іншими, був звільнений
американською армією і мобілізований до лав радянської армії, де прослужив по
травень 1947 року. У червні 1947 року, повернувшись з армії, він був
заарештований НКВС і, за твердженням М. Василенка “…за любов до української
мови, культури, власне, за відчуття себе українцем”, засуджений військовим
трибуналом СРСР по Херсонській області за статтею 54-1а на 10 років ув’язнення
у таборах Далекої Півночі й 5 років позбавлення громадянських прав [2]. Відбував
покарання в концтаборі м. Інта, Комі АРСР, працював на вугільних шахтах
протягом 8,5 років. Лише через 50 років він довідався, що йому приписали, ніби
він зберігав зброю, через що не реабілітований.
Справжнє віршування почалося в концтаборі. Серйозно вивчати теорію
поезії та писати вірші й прозу М. Василенку допомагали вже відомі поети й
письменники, які відбували свої терміни ув’язнення в одному з ним таборі –
Григорій Кочур, Микола Соколовський (Микола Сарма), Дмитро Паламарчук, Іван
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Лук’яненко (Іван Савич), Григорій Полянкер та Андрій Хіменко (Химко). За їхньої
допомоги вивчав історію України по матеріалам М. Грушевського та
Д. Яворницького, студіював англійську, польську, німецьку та білоруську мови.
Після смерті І. Сталіна, у кінці 1953 року почав перекладати поезію та прозу з
іноземних мов (Стафф, Шеллі, Байрон, Гете та ін.).
8 жовтня 1955 року його звільнили за амністією, зняли судимість і поновили
в правах. Він повернувся до рідного міста і одружився з однокласницею Евеліною
Губченко, також політкаторжанкою.
З 1956 року почав працювати електрослюсарем на Херсонському
бавовняному комбінаті і одночасно навчався у Горлівському індустріальному
технікумі, який заочно закінчив у 1960 році. Неодноразово за свої висловлювання і
громадянську позицію опинявся на межі звільнення з роботи.
Працював електриком, майстром, старшим інженером на Херсонському
винзаводі. З 1984 року на пенсії.
Після звільнення з табору М. О. Василенко друкував перекладну та
оригінальну поезію в республіканських журналах та газетах, але до 1990 року
друкувати його книжки заборонялося, оскільки КДБ звинуватило Василенка у
зберіганні “Самвидаву”.
У 1990-ті роки вийшли друком його поетичні збірки “Небовий ключ”, “Очна
ставка”, повість “Лаодіка”, історичний роман “Уламки імперії”. У 1996 році вийшла
дитяча поема-казка “Жариста шабля”. 1997 року опублікував книжку англійської
народної творчості двома мовами: англійською та українською “Ключі від
королівства”, а 1999 року – книжку поезії “Жменя дощу”. У книзі “Транзит
самоцвітів” представлені переклади українською мовою творів 70-ти поетів з 16-ти
мов.
У 1992 році, нарешті, отримав визнання і був прийнятий до Національної
спілки письменників України. Лауреат Всеукраїнських літературних премій
ім. Василя Мисика та ім. Яра Славутича, державної іменної стипендії громадянам
України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність.
Окрім літературної роботи, письменник не стоїть осторонь громадського
життя, у 1989 році був у числі організаторів Народного руху України, як делегат
від Херсонщини брав участь у всіх його з’їздах і форумах.
Із 2002 року по 2016 рік очолював Херсонську міську благодійну організацію
Таврійська фундація “Осередок вивчення української діаспори”, член наукової лабораторії “Українська література в англомовному світі” при Херсонському державному
університеті, член редакційної колегії журналу “Вісник Таврійської фундації”, член
правління Херсонського товариства політичних в’язнів та репресованих.
За активну громадянську позицію, благодійну та культурно-просвітницьку
діяльність удостоєний звання “Почесний громадянин міста Херсона”, яке
присвоєно рішенням Херсонської міської ради від 31 серпня 2016 року № 322.
Серед документів в архівному фонді письменника особливе місце посідає
набушлатний номер, присвоєний йому в окремому табірному пункті № 2 ГУЛАГу.
Це прямокутний шматок білої тканини розміром 8 на 16,5 см з нанесеним чорною
фарбою номером Е-415. На його звороті М. Василенко власноруч написав: “Мій
набушлатний номер. Носив на спині з 1949 по 1953 роки…”[3]. Цей документ став
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символом незламності духу мільйонів людей, які постраждали від репресій
тоталітарного режиму.
Цікавим для дослідження є листування письменника з рідними під час
перебування в концтаборі та друзями-письменниками, колишніми політв’язнями,
такими як народний артист О. Гринько, громадський діяч Є. Дацюк, поетперекладач, член Національної спілки письменників України Г. Кочур, письменник
Яр Славутич та ін. Листування віддзеркалює масштаби особи, коло її зацікавлень,
морально-етичні стандарти і норми, естетичні смаки. Ці листи – приватні
документи, у них зазвичай ідеться про суто особисте, але також у них
“проговорюється” епоха, її специфіка, атмосфера.
Окрім власних документів, письменник передав на зберігання документи
членів своєї родини, зокрема найстарший документ, датований 1882 роком, це
диплом про закінчення курсу наук в Бериславському морехідному класі, виданий
на ім’я далекого родича дружини письменника [4].
Низку віршів письменник присвятив окремим постатям. Так, наприклад,
поезія “Прокляті вірші” присвячена В. Стусові, в них автор змальовує незламність
духу побратима, який попри всі знущання над ним, не дав зламати свій
національний дух. Цю ж думку автор продовжує у поезії “Яр Славутич”,
розповідаючи про його тяжке життя. Вірш “Дорога до мети” присвячений
В’ячеславу Чорноволу.
Унікальним джерелом вивчення особистості митця та часу є щоденники
письменника, які він, незважаючи на свій поважний вік, продовжує вести дотепер.
До державного архіву вже передано на зберігання 13 щоденників за період 1976–
2014 років, що містять понад 1,2 тис. аркушів тексту.
Зазвичай, крізь призму свого бачення письменник описує і аналізує знакові
події сьогодення, записує розповіді очевидців подій. Так, 29 травня 1986 року
письменник занотував розповідь мешканки м. Прип’ять О. Степанської щодо
чорнобильської катастрофи “О першій годині ночі лягли спати і вибуху не чули. За
чутками на ринку продавці говорили, що на станції розірвався котел і там убитих
тисяча чоловік, уся зміна. Лише 27 квітня почали інформувати населення міста
про аварію на АЕС і вирішили евакуювати все населення міста. Три години люди
очікували автобуси під відкритим небом. Вивезли людей у село за 40 км від АЕС, і
сказали розселятися самим по господарствах. Наступного дня усім евакуйованим,
які прописані в м. Прип’яті, видали по 200 карбованців, а тим, хто працював на
АЕС у час аварії й зіпсував свій одяг, видали новий” [5].
У непростий для сьогодення час М. Василенко відчуває причетність до
збереження й творення сучасної історії України. У записі від 20 лютого 2014 року
він зазначив про “…новий наступ урядових “правоохоронців”, снайперами убито
понад 50 майданівців”. Коротко згадав, що “17 липня 2014 року на Донбасі
путінські терористи зенітною ракетою “Бук” збили літак “Боїнг 777”
малоазійських авіаліній, загинуло 292 пасажири”[6]. Заримував свою позицію до
трагічних подій на Сході України:
“Людожери вчора з’їли “Боїнг” // Вже таку дикунську мають суть
А сьогодні з радості такої // На Донбасі луганчаків жруть”.
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Робота над опрацюванням нових надходжень від Миколи Олександровича
Василенка триває. Загалом на державному зберіганні перебуває більше 1,7 тисячі
документів митця, які доповнюють скарбницю духовних надбань Херсонщини.
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О. Б. Татарченко
ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРО АНТИРЕЛІГІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛАСНОГО
КОМІТЕТУ ЛКСМ УКРАЇНИ В 1945–1965 рр.
У наші дні дослідження архівних фондів, які розкривають історію релігії в
радянський період, залишається у колі актуальних завдань української історичної
науки, адже вільний доступ до документів фахівці отримали лише після 1991 року.
Вивченню архівних документів, які розкривають питання релігії ХХ століття,
останніми роками присвятили праці: Г. А. Горбунова, Н. В. Киструська,
Н. М. Кузовова, Г. В. Лях, О. В. Шумейко та ін.
Однак проблеми радянської релігійної політики повоєнного і
“хрущовського” періодів до цього часу залишаються серед кола слабо досліджених
сторінок вітчизняної історії. Тому метою цієї роботи є спроба проаналізувати зміст
документів партійного фонду 4 державного архіву Херсонської області, як джерело
дослідження радянської антирелігійної політики, реалізація якої була покладена на
комсомольські організації Херсонської області.
На завершальному етапі Другої світової війни, після створення у травні
1944 року Херсонської області УРСР, було організовано Херсонський обласний
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комітет Ленінської комуністичної спілки молоді України (далі – ЛКСМУ). У межах
якого 1944 року розпочав роботу відділ пропаганди, роботи серед шкільної молоді та
піонерів, військово-фізкультурної роботи, який з 1945 року отримав назву відділу
агітації та пропаганди, а з 1965-го – відділу пропаганди та культурно-масової роботи.
Таким чином було покладено початок формуванню партійного фонду 4
Херсонського обкому ЛКСМУ. У другому описі представлені документи, що
відображають діяльність відділу пропаганди та агітації, яка міститься у 27-ми
одиницях зберігання. Причому жодної справи не представлено за 1953, 1963 і
1964 роки.
Серед одиниць зберігання, які відображають пропагандистську діяльність
Херсонської обласної організації комсомолу, є організаційні, довідковоінформаційні, обліково-фінансові та розпорядчі документи. Найбільш
інформативними є плани роботи, звіти, доповідні записки та довідки.
За змістом документи комсомольської організації Херсонщини можна
поділити на ті, що розкривають опосередковану та безпосередню антирелігійну
пропаганду.
Непряма атеїстична діяльність була притаманна Херсонському обкому
ЛКСМУ у другій половині 1940-х років, коли головні зусилля спрямовувалися на
поповнення складу ВЛКСМ та підвищення його ідейно-політичного рівня.
Інформація про навчання комсомольців міститься в документах, представлених у
справах 54, 80, 101, 124 і 150 другого опису партійного фонду 4. Зокрема у справі
54 зберігається доповідна записка про навчання комсомольського активу
Херсонської області станом на лютий 1946 року, у якій йдеться про те, що на
виконання рішення ЦК ВЛКСМ були відкриті херсонська міська та районні школи
комсомольського активу, районні партійні школи, заочні відділення ВНЗ і
запроваджено самостійний метод вивчення марксизму-ленінізму [1, арк. 1–5].
Значна частина документів демонструє радянську пропаганду, спрямовану на
підвищення патріотизму радянського населення. Зокрема у справі 28 зберігається
доповідна записка про роботу пропагандистської групи ЦК ВЛКСМ у Херсонській
області з 15 серпня по 5 вересня 1945 року у складі трьох осіб під керівництвом
тов. Круглова. У ній відображена тематика лекцій патріотичного спрямування:
“Джерело сили та непереможності СРСР”, “Що значить бути радянським
патріотом”, “Великий руський народ” та ін. За цей час було прочитано 49 лекцій
для 7 197 осіб [2, арк. 25–26].
У справі 80 також ідеться про патріотичне виховання. Так члени груп
доповідачів, яких було відзначено у “Доповіді про роботу лекторської групи” за
1947 р., як найкращих, виступили з доповідями: “Про хоробрість і мужність”
(тов. Двигаленко), “Сталінська Конституція – найдемократичніша у світі”
(тов. Пензов), “Бойовий шлях Ленінського комсомолу” (тов. Лаптєв) та ін. [3, арк. 1–
4].
На початку 1950-х років, через втрату зацікавленості керівництва СРСР у
використанні РПЦ на зовнішній арені, починається активізація атеїстичної
пропаганди. У справі 181 міститься довідка про роботу лекторської групи
Білозерського РК ЛКСМУ за 1951 рік, у якій вперше з’являється підпункт
“Питання антирелігійної пропаганди”, в якому повідомляється про те, що було
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прочитано лекцію на тему: “Походження людини”. Далі наводиться критика
білозерських комсомольців завідувачем військово-фізкультурного відділу
Херсонського обкому ЛКСМУ тов. Меліховським з приводу того, що, на його
думку, вони недостатньо займаються антирелігійною пропагандою. Він відзначав,
що протягом 1951 року були зафіксовані випадки, коли молодь поповнювала
громади баптистів, а члени комсомолу відвідували церкви [4, арк. 23зв.].
Удруге антирелігійна тематика фігурує у справі 209 в інформації про стан
агітаційно-масової роботи у Високопільському районі в 1952 році. Зокрема серед
47-ми прочитаних лекцій і доповідей була тема: “Наукові передбачення та
релігійні пророцтва” [5, арк. 4].
Після приходу до влади М. С. Хрущова, ЦК КПРС прийняв постанови “Про
великі недоліки в науково-атеїстичній пропаганді і заходи щодо її покращення”
(31 липня 1954 р.) та “Про помилки в проведенні наукової атеїстичної пропаганди
серед населення” (10 листопада 1954 р.). Активізація антирелігійної роботи в
другій половині 1950-х – першій половині 1960-х років знайшла відображення у
документах представлених у справах 260, 298, 342, 370, 394, 414, 437, 450
партійного фонду 4.
Приміром, у справі 260, в інформації секретарю ЦК ЛКСМУ тов. Киридовій від
15 вересня 1954 року повідомлялося, що протягом вересня – листопада 1954 року
Херсонський обком ЛКСМУ спільно з Товариством по поширенню політичних і
наукових знань організує читання циклу лекцій для молоді “Наука і релігія” [6, арк. 35–
36].
Наприкінці 1950-х років проведення антирелігійної пропаганди набуло
найбільш масового характеру. У справі 342 у доповіді про науково-атеїстичну
пропаганду серед молоді Херсонської області зазначається, що членами
Товариства по поширенню політичних і наукових знань і лекторами райкомів
комсомолу в 1958 році було прочитано для трудящих області більше семи тисяч
лекцій на антирелігійні теми, у тому числі для молоді 2,5 тис. лекцій.
У цій же справі повідомлялося про урізноманітнення методів атеїстичної
пропаганди. Зокрема в лекторії Херсона було проведено вечір на тему: “Що таке
релігійні чудеса”, на якому доцент М. С. Білий та П. Ф. Дроздов продемонстрували
дослідити з хімії та фізики. В усних журналах видавалися спеціальні “сторінки”:
“Народ про релігію” та “Російські та українські письменники про релігію”. На
консервному заводі ім. Восьмого березня лектором-атеїстом тов. Дмитрієвим
проведено цикл радіопередач-бесід на антирелігійні теми тощо.
Спроба заміни релігійних та інших обрядів на комсомольські відображена у
справах 342, 370 і 450. Зокрема, у доповідях про науково-атеїстичну пропаганду
серед молоді зазначалося, що в комсомольських організаціях проводилися
комсомольські весілля та проводи в Радянську армію по-комсомольськи [7, арк. 12,
23–25; 8, арк. 21].
У другій половині 1960-х років в інформаційних повідомленнях, що
розкривають стан науково-атеїстичної пропаганди, у справах 394, 414, 437 і 450,
наводиться інформація про те, що віруючі поривали з релігією та поверталися до
“нормального трудового життя”, до антирелігійної роботи залучалися “колишні
церковні робітники” та відбувався процес закриття церков [9, арк. 27–29].
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Таким чином, у документах другого опису партійного фонду 4 відображено
діяльність відділу пропаганди та агітації Херсонського обкому ЛКСМУ
спрямовану на проведення антирелігійної пропаганди. Опосередкована атеїстична
пропаганда була характерна для другої половини 1940-х років. Справи за цей
період містять інформацію про залучення широких мас молоді до політпросвіти та
прищеплення їй принципів марксизму-ленінізму (од. зб. 54, 80, 101, 124, 150).
У першій половині 1950-х років відбувається запровадження прямої
антирелігійної пропаганди. Серед лекційної тематики, яка представлена у справах
181, 209 і 260 з’являються теми атеїстичного спрямування. Починаючи з кінця
1950-х років документи партійного фонду 4 відображають посилення
антирелігійної пропаганди та поєднання її з адміністративними методами боротьби
з релігією, що було зумовлено зміною внутрішньої політики в СРСР, у зв’язку з
приходом до влади М. С. Хрущова (од. зб. 394, 414, 437 і 450).
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В. Г. Кірчев1
АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФСПІЛОК
ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ КІНОАМАТОРСТВА
НА МИКОЛАЇВЩИНІ
Вивчаючи історію ХХ століття, науковці часто звертаються до оригінальних
історичних джерел — кінодокументів, при цьому їхній інтерес привертає не тільки
офіційна хроніка і кінодокументалістика, але й аматорське кіно, як таке, що не є
політично та ідеологічно заангажованим. У той же час історія самого кіноаматорства і
з точки зору історичного джерелознавства, і як окремого виду мистецтва, по суті ще
не описана науковцями і залишається актуальною та важливою частиною
комплексного дослідження історичного процесу на локальному і глобальному рівнях.
Автор розвідки прагне привернути увагу до історії кіноаматорства Миколаївщини як
до культурного явища другої половини ХХ століття, а також як до своєрідного
образотворчого літопису історії рідного краю. Дослідник у своїй розвідці залучає до
наукового обігу масив кінодокументів, піднімає проблему невикористання
науковцями як завершених кінострічок, так і робочих документальних зйомок
кіноаматорів, які доповнюють достовірність та поглиблюють розуміння історичного
процесу на регіональному рівні. Наведені аргументи повинні підштовхнути до
дискусії в професійному колі та до прискіпливого вивчення і використання
кіноджерел в майбутніх наукових розвідках дослідників історії рідного краю і країни
в цілому.
Автором було досліджено і узагальнено значний масив архівних документів,
наприклад, про роботу ради з кіно, яка діяла при обласній раді профспілок, про
розвиток і експлуатацію профспілкової кіномережі, фільми, створені членами
обласного кіноклубу. У процесі наукової пошукової роботи автором здійснювалось
безпосереднє спілкування з членами обласного кіноклубу, проведено аналіз
друкованих періодичних місцевих та відомчих видань.
У роки існування СРСР кіно вважалось кращим пропагандистом в
загальнодержавних масштабах, тому поширенню інтересу до кіномистецтва
завжди приділялась особлива увага, в 50-і роки ХХ ст. урядом країни в цьому
питанні було прийнято рішення задіяти республіканські та обласні ради
профспілок. Така робота проводилась як у загальносоюзному масштабі, так і в
місті Миколаїв.
Наприклад, з травня по липень 1958 року обласною радою профспілок
спільно з кінопрокатом і Миколаївбудом був проведений кінофестиваль науково1
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популярних фільмів з будівельної тематики. Кінофестиваль проводився в 4-х
клубах і будинках культури, в будівельному технікумі. Всього було проведено
21 кіносеанс фільмів [1]. За програмою фестивалю були продемонстровані та
прорецензовані фільми професійної тематики: “Техніка безпеки на будівництві”,
“Будівельний конвейер”, “Бетонні роботи”, “Теслярські роботи” тощо [2].
У 1967 році при Миколаївській обласній раді профспілок була створена
обласна рада з кіно, яка в основному вирішувала питання устаткування та
експлуатації профспілкової кіномережі Миколаївської області. Звіти, підготовлені
радою для ВЦРПС (Центральна рада по кіно), створюють загальне уявлення про
експлуатацію кіноустаткування в місті і на селі наприкінці 60-х – на початку 70-х
років та кількість проведених кіносеансів, що свідчить про інтерес масового
глядача до кіномистецтва.
Так, в четвертому кварталі 1967 року в місті Миколаїв у профспілковій
кіномережі налічувалося 20 кіноустановок в клубах, палацах і будинках культури.
Кількість кіносеансів для дорослих досягла 2 094, для дітей – 446. Кількість
відвідувань кіносеансів дорослими – 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 Комунарів, клуб ім. Ольшанського,
клуб ім. Бондаренка, Будинок культури будівельників, клуб на Сухому Фонтані,
Будинок культури ім. Чигріна, клуб ім. О. Гмирьова, клуб комбінату
хлібопродуктів, парк ім. Петровського (літній майданчик), Будинок культури
ім. Жовтневої революції [5].
До сільської кіномережі відносились клуби в Арбузинському районі
(в радгоспі “Агрономія”, радгоспі “Комсомолець”), Баштанському районі (в
радгоспах “Баштанський”, “Добра криниця”, “Виноградівський”), Березнегуватському, Братському, Веселинівському, Врадіївському, Вознесенському,
Доманівському, Єланецькому, інших районах [6].
Неоціненним досвідом на початку 60-х років була організація при
профспілкових клубах і будинках культури дитячих кінотеатрів. Унікальність їх
полягала в тому, що вони обслуговувалися школярами старших класів: підлітки
були касирами, контролерами, черговими, кіномеханіками, прибиральниками
приміщень і т. ін., функції директора дитячого кінотеатру виконував старший
черговий школяр. Щоб це захоплення не заважало навчанню учнів, заклади такого
типу працювали в суботу і неділю вдень [7]. При дитячих кінотеатрах
організовувались клуби любителів книги, клуби допитливих, клуби
кіноподорожей. Перед демонстрацією кінофільмів старшокласники готували і
проводили бесіди за матеріалами “подорожі” [8]. У 1969 році в Миколаївській
області були створені і працювали на громадських засадах 9 таких дитячих
установ, які були дуже популярні серед дітей [9].
Але інтерес до кіномистецтва не обмежувався лише переглядом фільмів. Ще
наприкінці 50-х років з’явились кіноаматори, які бажали проявити себе у
мистецтві. Завдяки появі в цей час доступної аматорської кінознімальної апаратури
з’явилась можливість для творчих людей знімати своє кіно. Саме тоді
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кіноаматорський рух проявився як масова, специфічна і багата за можливостями
“форма художньої самодіяльності трудящих”.
З середини 60-х років в місті Миколаїв стали проводити фестивалі
аматорських фільмів, що забезпечувало обмін творчими досягненнями між
кіноаматорами. Тематика кінофестивалів була різноманітною, але завжди –
“ідеологічно витриманою” [10, арк. 25]. Художні засоби фільмів повинні були
відповідати ознакам мистецтва соцреалізму, що, безумовно, гальмувало розвиток
кіномистецтва в країні в цілому. Але аматори створювали також багато ліричних
фільмів, поетичних замальовок, художніх нарисів, які розкривали внутрішній світ
людини, відображали гуманістичні погляди, світлі думки, почуття.
Крім того, на заваді кіноаматорам стали високі ціни на кінообладнання, а
також дефіцит якісної кіноплівки. Обласна рада профспілок допомагала
вирішувати проблеми – централізовано закуповувала кіноплівку для кіноаматорів,
однак поставки її були нерегулярними [10, арк. 27].
На початку 60-х років виникла думка про те, що кіноаматорів потрібно
об’єднати в кіноклуб, але реалізований цей задум був через десять років, і кіноклуб
став справжнім центром творчості любителів кіно. Обласний кіноклуб визначив
метою своєї діяльності покращення якості роботи кіноаматорів та популяризацію
їх фільмів. Кіноклуб працював з 1971 по 1993 рік, він об’єднав велику кількість
кіноаматорів та аматорських кіностудій, мав добру матеріально-технічну базу. За
22 роки існування клубу його членами було створено сотні фільмів.
У роботі кіноклубу виникали і певні труднощі: недостатнє фінансування і
недосконалість кіноапаратури. Але інженери-винахідники створювали спеціальні
пристрої для копіювання, як, наприклад, Григорій Аврамович Бондаренко, який
механічно з’єднав кінокамеру “Пентафлекс” і кінопроектор “Україна”, переробив
та пристосував для копіювання фільмів [11, с. 4].
Після створення кіноклубу рух кіноаматорів став масовим. Окремі
кіноаматори і аматорські студії на підприємствах і організаціях об’єднали свої
зусилля, тому якість і кількість кіноаматорських фільмів зросла.
Високу майстерність кіноаматорів продемонстрував обласний фестиваль
1970 року. Особливо успішно виступили кіностудія Будинку культури
профтехосвіти (керівник Ігор Міхєєв). Студійці показали картини “Його крила”,
“Здрастуй, будова!”, “Етюди”. Перші дві стрічки дістали найвищі оцінки і
завоювали перше місце. Цікаві роботи створювала аматорська кіностудія
морського торгівельного порту “Бригантина” (керівник Борис Нестеровський).
Документальному фільму про моряків “Море кличе” 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”. Заохочувальну премію присуджено фільмові
“Створено будівельниками” (кіностудія Будинку культури будівельників, керівник
Віктор Акімов) [12, с. 4].
З появою обласного кіноклубу в 1971 році кількість фестивалів, які
проводились в місті, збільшувалась з року в рік. Так, в 1975 році було проведено
фестиваль, присвячений 30-річчю Перемоги. На ньому було представлено
публіцистичні фільми, які показали високий рівень майстерності кіноаматорів.
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Вищу оцінку за актуальність та високу ідейність отримав документальний фільм
“И за того парня” народної кіностудії “Корабел”. Він розповідав, як молоді
корабели зарахували до своєї бригади героїв війни та щоденно виконують за них
трудові норми. Високу відзнаку отримав 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 ногу, став інвалідом, але
залишився в лавах товаришів і продовжує активно працювати в мирний час. Було
відзначено фільми “Память о живих и павших”, “Вторая жизнь”. Багато стрічок
були достойно представлені на республіканському конкурсі, присвяченому
30-річчю Перемоги [13, с. 4].
Таким чином за роки існування кіноклубу миколаївські кіноаматори
створили чимало кінокартин, відзначених медалями, дипломами, грамотами і
преміями на республіканських та всесоюзних оглядах.
Здійснюючи зйомки різних подій з життя підприємств і відомств,
кіноаматори напрацювали значний масив кінодокументів, які сьогодні вже
виступають окремим видом історичних джерел. Значні напрацювання
залишаються не систематизованими та не дослідженими науковцями як окреме
історичне джерело.
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Н. І. Рябчикова1
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ
ТА КУЛЬТУРИ В 1966–1990 рр. (ЗА АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ)
Звертаючись до періоду кінця 60-х – початку 90-х років ХХ століття в
Україні, не можна не відзначити суперечливість історичних процесів та
багатовекторність інтересів краєзнавців південного регіону.
Провідною темою даного дослідження є відстеження головних напрямів
діяльності Миколаївської обласної організації Українського товариства охорони
пам'яток історії та культури в 1966–1990 рр. на тлі зростаючого інтересу
суспільства до історії рідного краю.
Таким чином метою дослідження є аналіз діяльності Миколаївської обласної
організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури в 1966–
1990 рр. як складової краєзнавчого руху на Миколаївщині на основі наявних
архівних документів.
Об’єктом дослідження виступає історія створення, структура, організаційна
та пропагандистська діяльність, науково-дослідницький доробок членів
Миколаївської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток
історії та культури в 1966–1990 рр.
Однією із спроб здійснити історіографічний аналіз доробку миколаївських
краєзнавців у визначений історичний період є монографія по кандидатській
дисертації Г. В. Бабійчук “Історичне краєзнавство Миколаївщини наприкінці ХVIII
– на початку ХХІ століття” [1]. Роботи доктора історичних наук, професора
В. П. Шкварця “Миколаївці: видатні історики минулого” [2], “Хронологія та
бібліографія Миколаївщини. Історико-краєзнавче дослідження” [3], стаття
В. Ф. Котка “П. Д. Мущинский – исследователь военной истории” [4],
висвітлюючи окремі етапи розвитку краєзнавчого руху на Миколаївщині, дають
уявлення про певні сторони діяльності Миколаївської організації товариства. Але
основним джерелом дослідження є документи Державного архіву Миколаївської
області.
Першу обласну установчу конференцію Миколаївської обласної організації
було скликано 11 листопада 1966 року. Головою правління було обрано кандидата
історичних наук В. Фураєву, секретарем став журналіст-краєзнавець П. Соломатін.
Членами правління стали представники партійно-державного апарату, вчені,
наукові співробітники музеїв, архівів міста та області. Основним завданням
Миколаївської обласної організації товариства визначено широку пропаганду,
збереження культурних цінностей, громадський контроль за охороною,
використанням, ремонтом і реставрацією пам'яток тощо. При Миколаївській
обласні організації товариства створюються секції: історико-революційна,
архітектури і будівництва, юних дослідників, громадська інспекція з охорони
пам'яток та ін.
1
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Вже на першій конференції піднімались питання збереження заповідника
Ольвія та звучала думка про важливість збереження історичної пам'яті
Гардівського острова, присутні акцентували увагу на проблемі дослідження
скіфських курганів у районі Нового Водопою, обговорювали питання увічнення
пам'яті про повстання козаків 1817 року та ін., що свідчить про небайдужість
членів організації – як учених-істориків, так і журналістів, аматорів до проблеми
збереження історичної пам'яті [5].
З документів секції архітектури і будівництва та громадською інспекцією
велось обстеження технічного стану пам'яток, які мали архітектурну та історичну
цінність, велась боротьба за збереження архітектурної неповторності центра міста,
і в 1970-х роках була ініційована з цього приводу дискусія на сторінках
періодичних видань [6].
На особливу увагу заслуговує боротьба членів секції історичних пам'яток за
відновлення пам'ятника героям 1812 року, який після подій революції 1917 року
було трансформовано у пам'ятник героям Сиваша. Багато років членами секції
велось листування з різними інстанціями, партійними організаціями та
державними установами з цього питання [7].
Секція археології виступала з пропозиціями щодо основних заходів зі
збереження і впорядкування заповідника “Ольвія”, проводила експедиції [8].
Члени секції охорони пам'яток археології Миколаївської обласної організації
Українського товариства охорони пам'яток історії та культури спільно з членами
громадської інспекції в районах області обстежили пам'ятники археології і
надіслали листи про порушення Закону “Про охорону пам'яток історії і культури”
в державні організації районів, на заводи міста Миколаєва для прийняття заходів
[9].
Члени Миколаївської обласної організації Українського товариства охорони
пам’яток історії і культури взяли активну участь у підготовці видань “Історія міст і
сіл УРСР. Миколаївська область” 1971 року [10] та російськомовного видання
“История городов и сёл УССР. Николаевская область» 1981 року [11], і хоча
тексти цих видань не були вільні від певної тенденційності, їх можна вважати
явищем унікальним.
Науково-дослідницькі інтереси членів товариства були багатовекторними.
Так, у плані роботи секції історичних пам'яток визначено такі питання, як:
“Пам'ятні місця Запорізького козацтва на Миколаївщині”, “Південнослов'янський
пансіон на Миколаївщині”, “Історія ракетного заводу в Миколаєві” – теми, що
цікавлять дослідників і сьогодні [12].
Документи секції юних дослідників при Миколаївській обласній організації
УТОПІК висвітлюють просвітницько-краєзнавчу роботу шкіл та позашкільних
установ. З них дізнаємось, що в січні 1971 року учні шкіл області включились у
ІІ етап експедиції “В країну знань”. Всього було створено 2210 експедиційних
загонів, в яких діяло 48 823 учня [13]. На особливу увагу заслуговує діяльність
групи “Пошук” при ОПІК м. Миколаєва (кер. Є. С. Авербух) [14].
Створення виховного середовища в 60–80-і роки стає турботою суспільства,
тому в березні 1974 року до 30-річчя визволення Миколаєва відкрито оновлений
меморіал ольшанцям-десантникам (архітектори В. П. і О. П. Попови), бюст
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керівнику підпілля В. Лягіну. У липні 1976 року на Флотському бульварі відкрито
пам'ятник адміралу С. О. Макарову, а в 1985 році – пам'ятник Т. Г. Шевченку.
Активну участь в цій роботі також брали члени Миколаївської обласної організації
товариства [15].
У Миколаївській організації товариства працювали кілька секцій, які
займалися дослідницькою і пропагандистською роботою, розробляли лекції,
організовували виставки, влаштовували огляди пам'яток історії та культури,
заснували так звані народні університети з підготовки лекторів, досвід роботи
кращих з них було узагальнено [16].
У 1985–1986 роках при Миколаївській обласній організації товариства,
міських та районних організаціях діяли 96 лекторіїв та кінолекторіїв, працювало
2 народних університети, 25 філій, факультетів [17].
Теми, над якими працювали члени товариства, відображають багатоголосся
ідей і думок цієї переломною доби: “Памятники и памятные места
революционного прошлого Николаевщины” (Ш. Людковський), “Декабристы на
Николаевщине» (Є. Авербух), “Начало работы по строительству верфи и города в
1788 году и заселение Николаева” (Н. Кухар-Онишко), “Малоизвестные
документы госархива” (К. Восьмірко), був виданий путівник “Улицы
рассказывают” (І. Павлік, В. Ліфанов), підготовлені лекції до 175-річчя з дня
народження Т. Г. Шевченка [18].
Досвід роботи організації було відображено у збірнику “Охорона,
використання та пропаганда пам’яток історії та культури в Українській РСР”,
виданому в 1989 році Інститутом історії АН УРСР [19].
Товариство охорони пам'яток опікувалося також громадськими музеями. До
1986 року в Миколаївській області на державному обліку перебувало 178 музеїв і
музейних кімнат, які діяли на громадських засадах [20]. Про роботу таких музеїв
розповідають нариси “Хранить и приумножать традиции: из опыта работы музея
истории завода им. 61 Коммунара” [21], “Трудовая летопись корабелов: из опыта
работы народного музея истории Николаевского судостроительного завода
“Океан” (В. Петров) [22]. Діяльність громадських музеїв була організована у
відповідності до рекомендацій 1985 року “Массовая научно-краеведческая работа
общественных музеев” [23]. Активісти громадських музеїв повинні були приділяти
головну увагу ідейно-виховній роботи, що, звичайно, не сприяло популярності
музеїв серед населення, особливо – молоді.
В цілому в 1980-і роки діяльність Товариства охорони пам'яток історії і
культури була значно заполітизована. Серед недоліків роботи товариства в цей
період в його документах названо значне скорочення кількості первинних
організацій і їх штатної чисельності у зв'язку зі скороченням і реорганізацією
підприємств і установ.
Та в цілому в другій половині 1960-х – першій половині 1990-х років
Миколаївською організацією Української спілки охорони пам'яток історії та
культури був зроблений вагомий внесок у вивчення та популяризацію історії краю,
члени її багато зусиль докладали для виконання своєї основної місії – збереження
історичної пам'яті. Крім того, в цей період в колі наукових інтересів професіоналів
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та аматорів з'являються теми і проблеми, дослідження яких викликає інтерес
наших сучасників.
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