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Дмитро Ганченко1
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У ГЛОБАЛЬНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ:
РЕТРОСПЕКТИВА ТА СЬОГОДЕННЯ
Сучасні реалії ставлять перед державними органами, зокрема і архівними
установами, вимоги щодо належного представлення діяльності у всесвітній
мережі. Цей процес був досить тривалим, започаткований понад 20 років тому і
має свою передісторію. Фактично, початком інформатизації архівної галузі можна
вважати 1989 рік, коли рішенням колегії Головархіву України ухвалено розпочати
створення автоматизованої інформаційної системи на базі Центрального
фондового каталогу [1]. Вкрай повільне впровадження комп’ютерних технологій у
державні органи у 1990-х роках, особливо на місцевому рівні, не давало передумов
для розвитку інформатизації в архівах взагалі, вже не говорячи про їх навіть
мінімальне представлення у мережі Інтернет. Лише у 2000 році, із створенням у
структурі Державного комітету архівів України центру інформаційних технологій
можна було говорити про ведення роботи щодо фондового каталогу в державних
архівах областей та інтегрування їх у єдину систему. Того ж року відбулось
відкриття офіційного вебпорталу Держкомархіву під назвою “Архіви України” [2].
Впродовж наступних 4-х років власні вебсайти створено державними архівами
Донецької, Чернігівської областей та м. Севастополя [3].
Слід зауважити, що процес інформатизації архівної галузі у Херсонській області
уповільнювало недостатнє технічне забезпечення робочих місць працівників архівних
установ. Так, на початок 2007 року державний архів області нараховував лише
9 одиниць комп’ютерів, серед 21 архівного відділу районних державних
адміністрацій і міських рад більшість не мали власної електронної пошти, 7 – не мали
оргтехніки взагалі; через 3 роки ці цифри становили: 15 комп’ютерів у держархіві,
6 архівних відділів підключено до мережі Інтернет, у 18 архівних відділах оргтехніка
у робочому стані. Водночас, на середину 2010 року більшість державних архівів
обласного рівня мали власні вебсайти. Представлення держархіву області у мережі
Інтернет не просто як сторінки на вебпорталах Держкомархіву та обласної державної
адміністрації стало можливим завдяки співпраці з Херсонським політехнічним
коледжем, фахівці якого написали сайт з урахуванням висловлених архівом
пропозицій і розробленого організаційно-аналітичним відділом дизайну та
впровадили його в мережу; доменне ім’я було присвоєне Держкомархівом. Вебсайт
запрацював з 1 грудня 2010 року. Тоді ж, згідно з вимогами чинного законодавства
наказом державного архіву було затверджено першу редакцію Регламенту
функціонування офіційного вебсайту http://kherson.archives.gov.ua/ [4]. Його перша
версія, крім рубрик “Новини” та “Анонси” на головній сторінці, включала 12 розділів,
які містили контактну інформацію, відомості з історії архівної справи, документальні
виставки та публікації онлайн, інформацію про нормативно-правові акти, послуги,
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звернення громадян, вакансії, державні закупівлі тощо. Сайт був створений і
наповнювався за допомогою системи Joomla. Слід зазначити, що наявні фінансові
можливості установи та технічні характеристики пристосованого серверу не давали
змоги повноцінній роботі вебсайту: він працював як правило у будні, у робочий час,
тобто значна частина Інтернет-користувачів просто не мала змоги переглядати його.
За перші два місяці у загальній кількості зафіксовано 600 відвідувань, 98% становили
користувачі з України. Кількість відвідувань за 2011 рік становила 5,4 тис. разів, за
2012 рік – 8 тис., за 2013 рік – 10 тис., за 2014 рік – 12 тис. Частка користувачів з
України була стабільною – на рівні 88–90%. За цей час, відповідно до змін у
законодавстві та рекомендацій Укрдержархіву, додались розділи “Доступ до
публічної інформації”, “Архіви у ЗМІ”, “Розсекречення архівних документів”,
“Сторінками історії”. В середньому інформація у розділах веб-сайту держархіву
оновлювалась щомісяця, у рубриках “Анонси” та “Новини” – щотижня. Цифрові копії
архівних документів, розміщені на веб-сайті, мали досить невеликий розмір – не
більше 100 КБ, що перешкоджало зручному перегляду документів з великим обсягом
писемного або друкованого тексту. Для зручності їх сприйняття у великому форматі
(до 2 МБ) окремі з них дублювались заархівованими файлами.
За підсумками засідання круглого столу “Стратегія розвитку архівної справи у
Херсонській області”, проведеного 24 грудня 2014 року, було підготовлено проєкт
доручення голови обласної державної адміністрації, відповідно до якого ректорам
Херсонського Національного технічного та Херсонського державного
університетів запропоновано сприяти залученню профільних фахівців до надання
державному архіву області допомоги в удосконаленні роботи його офіційного
вебсайту [5] (доручення видане 15 січня 2015 року за № 4-д). Завдяки цьому стала
можливою безперебійна робота сайту.
Говорячи про представлення державного архіву області у глобальній мережі,
слід згадати і базу даних “Український мартиролог ХХ ст”. Роботу над цим
ґрунтовним і важливим для історичної пам’яті проєктом розпочато державними
архівними установами у 2010 році та після тривалої перерви (з 2011 року)
відновлено у 2020-му. Згадана база включає в себе інформацію про жертви
політичних репресій 1920–1950-х років: фотопортрет людини, ім’я жертви та
коротка характеристика роду занять, дати життя, відомості щодо реабілітації,
посилання на архів, де зберігаються архівно-слідчі справи та інші дотичні
матеріали. На сьогодні подано інформацію про 7 371 людину, виявлену за
документами архівного фонду № Р-4033 Управління Служби безпеки України у
Херсонській області [6].
У 2019–2020 роках вебресурс державного архіву було суттєво модернізовано.
За договором з місцевим КП “Центр електронного самоврядування” розроблено
новий дизайн сайту відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
4 січня 2002 року № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації
про діяльність органів виконавчої влади” (з урахуванням змін, внесених
постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року № 493 [6]) за
єдиним зразком “gov.ua державні сайти України”, створено його мобільну версію.
Модернізований сайт, з більш досконалим протоколом https було розміщено на
новому сервері.
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Стару версію сайту у жовтні 2019 року було передано на постійне зберігання
до Центрального державного електронного архіву України. У квітні 2020 року на
сервери Центрального державного електронного архіву України переміщено
вебсайт держархіву області. За новою структурою він складається з 8 розділів:
“Про архів”, “Архівні установи Херсонщини”, “Фонди. Довідковий апарат”,
“Інформаційна
діяльність”,
“Нормативно-правові
акти”,
“Інформуємо
громадськість”, “Доступ до публічної інформації”, “Архів новин”, кожен з яких
має від 3 до 5 підрозділів. З огляду на нинішні пріоритети архівної галузі,
враховуючи потреби користувачів у віддаленому доступі до архівних документів, у
розділі “Фонди. Довідковий апарат” створено сторінку “Описи”, згодом –
“Оцифровані документи”. Впродовж 2019 – І кварталу 2020 року розміщено описи
усіх фондів дорадянського періоду. Станом на 1 квітня 2021 року разом
оприлюднено 1 089 описів та 521 од. зб. Національного архівного фонду.
Черговим важливим етапом популяризації діяльності архіву стало створення у
березні 2020 року його сторінки у соцмережі: https://www.facebook.com/
Kherson.archives/. За рік архівом опубліковано 190 дописів, у яких відображено
різні напрямки роботи установи: оцифрування документів і довідкового апарату,
презентація документальних виставок, діяльність дорадчих органів, історія архіву
тощо.
Чимало дописів містять оцифровані архівні документи і присвячено видатним
постатям в історії краю (Володимир Кедровський, Микола Дашко, Віталій
Жолобов, родина Володимира Івасюка) та знаменним подіям, історії закладів та
установ (заснування Греко-Софійської церкви, кінозали “Ювілейний”, станції
юних техніків, стоматполіклініки, початок тролейбусного руху в Херсоні, історії
музеїв і театрів, встановлення зв’язків між Озургетським районом Грузії та
Генічеським районом тощо). Сторінку архіву на 1 квітня 2021 року вподобало
580 користувачів, загалом стежать 663. Як свідчить статистика, найбільшою
популярністю користуються дописи, присвячені знаменним датам, з відповідними
добірками архівних документів, а також повідомлення про роботу з оцифрування
документів та довідкового апарату. Такі дописи охоплюють загалом до 8 тис. осіб.
Основна частина читачів становлять користувачі насамперед з України, невеликий
відсоток – з Російської Федерації, США, Польщі, Ізраїлю та інших країн.
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СТАНОВИЩЕ ЕВАКУЙОВАНИХ ДО ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
БАЛТІЙСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ЗА ЧАСІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Шкода, але на тридцяту річницю Незалежності України Херсонщина й досі не
може похизуватись ґрунтовним академічним виданням з історії освіти та науки
краю. У той же час регіональна історико-педагогічна школа накопичила значний
обсяг інформації, що потребує узагальнення та систематизації.
Все більшої популярності набувають мікродослідження, що розкривають
окремі локальні явища та аспекти розвитку освіти Херсонщини. Поряд з багатими
джерелами Державного архіву Херсонської області, ще багато невідомого та
цікавого з історії освіти нашого краю зберігають фонди Центрального державного
архіву вищих органів влади та управління України. Особливо це стосується доби
національно-визвольних змагань 1917–1921 років.
Одним з таких малодосліджених явищ є освітня діяльність на теренах
Херсонщини балтійських навчальних закладів, евакуйованих під час Першої світової
війни до Херсонської та Таврійської губерній. Доля як самих установ, так і їх
педагогів склалась по-різному. Один з них – Юр’ївський учительський інститут – став
фундаментом для створення локомотиву сучасної вищої освіти нашого краю –
Херсонського державного університету. Більшість закладів зникли у веремії історії.
Під час роботи автора з фондами Міністерства народної освіти й мистецтв
Української Держави (Ф. 2201) у Центральному державному архіві вищих органів
влади та управління України в його поле зору потрапили документи, що
проливають світло на діяльність деяких середніх навчальних закладів, які
наприкінці 1917 року були евакуйовані царським урядом з Риги та Ревеля (сучасне
м. Таллінн) до Мелітопольського повіту Таврійської губернії. Зокрема мова йде
про Ризьку Миколаївську чоловічу гімназію, Ризьку Ломоносовську жіночу
ГОНЧАР Михайло, начальник Управління освіти, культури, молоді, туризму та
спорту Бериславської міської ради, кандидат педагогічних наук, член
Національної спілки краєзнавців України
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гімназію, що розмістились у м. Генічеськ, та Ревельську Олександрівську гімназію,
що осіла у селі Нижні Сірогози.
Фрагментарні згадки про ці навчальні заклади прослідковуємо в краєзнавчих
дослідженнях В. Піхулі та В. Безуха. Оскільки питання становища освітньої галузі
Херсонщини часів національно-визвольних змагань 1917–1921 років та, зокрема,
діяльності евакуйованих балтійських навчальних закладів ще мало досліджені, то
дана публікація є певним внеском у збагаченні історико-педагогічних знань про
наш край.
Під натиском кайзерівських військ, за вказівкою царського уряду, Ризька
Миколаївська чоловіча гімназія і Ризька Ломоносовська жіноча гімназія у вересні
1917 року [1, арк. 13] були вимушені евакуюватись з м. Юр’єва (сучасне м. Тарту),
де вони розмістились на той час, у глиб Російської імперії. За свідченням
тодішнього директора чоловічої гімназії та голови педагогічної ради жіночої
гімназії П. Пользинського, вибір місця евакуації відбувався нашвидкуруч: за
газетним оголошенням Генічеського міського управління про бажання прийняти у
себе евакуйовані середні навчальні заклади, а також деяких знань викладачів про
цю місцевість. По приїзді на місце, виявилось, що Генічеськ був нездатний
розмістити у себе два середніх навчальних заклади, до того ж, як зазначив
П. Пользинський, жіноча гімназія йому взагалі була непотрібна, оскільки у місті
вже функціонувала шестирічна прогімназія. “Геническу скорее нужна не полная
мужская гимназия, а в лучшем случае, гимназия нового типа, состоящая из одних
старших классов, в которые могли бы поступать ученики высшего начального
училища, единственного в Геническе.” – резюмував у своєму листі директор
чоловічої гімназії [там само, арк. 1зв.].
Окрім
побутових
викликів,
недостатністю учнівського контингенту
відповідного освітнього рівня, педагоги
постали перед проблемою “общей
некультурности жизни в Геническе, не
дающей
педагогическому
составу
гимназий
никаких
умственных
и
общественных интересов, обрекает его
на распад, что буде равносильно распаду
и самих заведений” [там само, арк. 2].
Висловлюючись сучасною мовою, в
Генічеську була відсутня цивілізація.
Вирішенням цих та інших проблем,
що могли б сприяти збереженню гімназій,
було переміщення їх до будь-якого іншого
міста України. Відповідне клопотання від
імені педагогічних рад чоловічої та жіночої
гімназій у листі до Міністерства народної
освіти й мистецтв Української Держави від
Реквізити бланку
28 травня 1918 року висловив директор
Ризької Ломоносовської жіночої
Пользинський. У своєму зверненні
гімназії у м. Генічеськ
керівник закладу просив Міністерство
11

надати гімназіям на новому місці відповідні приміщення, залишити викладання
предметів російською мовою, забезпечити повне штатне утримання за рахунок
Державної Скарбниці, а для жіночої гімназії – раніше встановлений обсяг державної
допомоги в розмірі 7 500 крб. [там само, арк. 3].
У своїй відповіді від 27 серпня 1918 року Міністерство коротко повідомило
голову Мелітопольської дівочої гімназії (так заклад йменувався в документі –
автор) про неможливість переміщення гімназій до іншої місцевості
[там само, арк. 15].
Ревельська Олександрівська гімназія була евакуйована до села Нижні
Сірогози в жовтні 1917 року. Про зацікавленість місцевої влади у власному
середньому навчальному закладі свідчить той факт, що під освітні потреби гімназії
волосна управа відвела будівлю волосного земства, за власний кошт облаштувала
їдальню та інтернат, на що витратила близько 20 тис. крб. Мелітопольське повітове
земство витратило 10 тис. крб на обладнання інтернату меблями та інвентарем,
придбало на 5 тис. крб підручників, а також заснувало 20 стипендій по 300 крб.
[2, арк. 184]. Таким кроком повітове земство прагнуло задовольнити потребу
місцевого населення у зростаючому попиті на середню освіту.
На момент відкриття, 10 листопада 1917 року, в усіх класах гімназії навчалось
253 учня, з яких тільки 22 особи були учнями “колишнього” закладу, інші ж
гімназисти походили з місцевого населення [там само, арк. 187]. За свідченням
директора гімназії В. Хваленського, на новому місці гімназія відчула новий поштовх
до розвитку і зацікавленість у ній місцевого населення.
У листі до Міністерства народної
освіти та мистецтв від 28 червня 1918 року
директор
тішився
прогнозованим
збільшенням з нового навчального року
учнівського контингенту до трьохсот учнів,
які мали навчатись у десяти класах (з
паралелями у І і ІІ класах). У той же час,
якщо до кінця 1917 року гімназія
кредитувалась попечителем Ризького
навчального округу, то наступного року їй
було відмовлено в державних субсидіях,
що змусило адміністрацію закладу
підвищити платню за навчання з 35 до
80 крб.
Зокрема,
з
83 715
крб.,
запланованих кошторисом на 1918 року,
гімназія
очікувала
державного
фінансування в сумі 53 715 крб. Різниця
покривалась за рахунок плати за навчання
(з
розрахунку:
100 крб х 300 учнів).
Реквізити бланку Ревельської
Вирішення фінансової проблеми дирекція
Олександрівської гімназії у с. Нижні та педагогічна рада, як і переважна
Сірогози
більшість таких закладів на теренах
України, шукала в української влади, для чого заручалась підтримкою
Мелітопольського повітового земства. [1, арк. 7зв.-8, 9, 10зв.]
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Завдяки кошторису, поданому до розгляду міністерським службовцям, ми
маємо можливість дізнатися, які навчальні дисципліни викладались у гімназії в
червні 1918 року: російська мова і література, латина, французька та німецька
мови, математика і фізика, природознавство, історія, географія, філософська
пропедевтика, Закон Божий, малювання та каліграфія, гімнастика, співи
[там само, арк. 10].
Як бачимо, в переліку навчальних дисциплін відсутні предмети з
українознавства, хоча з перших днів утвердження режиму Павла Скоропадського
одним з пріоритетних завдань гетьманської урядової освітньої політики була
поступова українізація шкіл, зокрема, й приватних. Наприкінці квітня 1918 року у
шкільних закладах країни були розповсюджені обіжники щодо необхідності
включення до навчальної програми курсу українознавства, а вже 1 серпня –
обов’язковість українізації шкіл була закріплена на законодавчому рівні
[3, арк. 404].
Прагнучи уникнути конфліктів з батьківською громадськістю, Міністерство
народної освіти та мистецтв Української Держави утримувалось від реорганізації
російськомовних шкіл, тому однією з умов отримання державних субсидій
освітніми закладами було включення до навчальної програми українознавчих
дисциплін – української мови, історії та географії України. Це, звичайно,
подобалась не всім консервативним представникам педагогічної громадськості, а
тому повсякчас ця вимога саботувалась або імітувалась.
Не дивлячись на проблеми з державним фінансуванням гімназії, Мелітопольське
повітове земство своїм рішенням від 16 червня 1918 року виділило закладу
матеріальну допомогу та клопотало перед Міністерством “об оставлении названной
гимназии в селе Нижних Серогозах навсегда и о переименовании ее в гимназию
Серогозскую, Мелитопольского уезда, Таврической губернии” [2, арк. 185].
На жаль, нам невідомо, чи задовольнили урядовці Української Держави
клопотання евакуйованих гімназій про державне фінансування, та жодна з них не
повернулась на свою історичну батьківщину. Відомо, що Ризькі чоловіча та жіночі
гімназії в Генічеську за короткий час злились в один навчальний заклад, який згодом
перетворився у трудову школу [4]. Ревельську Олександрівську гімназію у Нижніх
Сірогозах очікувала інша доля: на її базі у 1921 році радянською владою було
створено педагогічну школу, яку очолив колишній директор гімназії
В. Хваленський [5].
Таким чином, завдяки виявленому листуванню евакуйованих балтійських
гімназій з Міністерством народної освіти та мистецтв Української Держави
вдалось збагатити знання з історії освіти Херсонщини доби національновизвольних змагань 1917–1921 років.
Джерела та література
1.

2.

Про переведення з м. Генічеська Таврійської губернії евакуйованих туди з Риги
чоловічої й жіночої гімназій до іншого міста України, про асигнування коштів на їх
утримання, а також про інші освітні справи в Таврійській губернії. 1918 р. 15 арк.
ЦДАВО України (Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України). Ф. 2201. Оп. 2. Спр. 584.
[Листування] про асигнування коштів для школи. 1918 р. 212 арк. ЦДАВО України.
Ф. 2201. Оп. 2. Спр. 115.
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3.

4.
5.

Програми, розклади лекцій, плани навчання, витяги з протоколів педагогічних рад і
списки викладачів гімназій, реальних шкіл і інших учбових закладів, листування з
ними в освітніх справах, 1918–1919 рр., 414 арк. ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1.
Спр. 421.
Пихуля В. М. Геническ и геничане: исторический фотоочерк / ред. С. В. Василенко.
Геническ, 1997. URL: https://www.genichesk.com.ua/other/genbook/12.php
Державний архів Херсонської області. URL:
https://www.facebook.com/Kherson.archives/posts/119869792978417
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Олена Крутевич*
ЕВАКУАЦІЯ НА КАВКАЗ ВСЕСОЮЗНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО
ІНСТИТУТУ ГІБРИДИЗАЦІЇ ТА АКЛІМАТИЗАЦІЇ ТВАРИН
“АСКАНІЯ-НОВА” ІМЕНІ АКАДЕМІКА М. Ф. ІВАНОВА
У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Трагічні часи Другої світової війни ще живі в пам’яті очевидців та зберегли
своє відображення в архівних документах, що допомагають висвітлювати
маловідомі події того періоду.
Одним з таких яскравих епізодів з перебігу Другої світової війни на території
Північного Приазов’я, Кавказу і Поволжя є евакуація племінної худоби всесвітньо
відомого Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова “АсканіяНова”.

Головний корпус інституту, збудований у 1956 році

КРУТЕВИЧ Олена, начальник відділу забезпечення збереженості, обліку, довідкового
апарату та реставрації документів Державного архіву Херсонської області
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Відомості про евакуацію, підчас досить емоційні, відклались у документах
первинної партійної організації КП(б) України інституту, що нині зберігаються в
Державному архіві Херсонської області. Можливість реконструкції цієї
непересічної події дають доповідні записки, складені провідними науковцями
інституту – керівниками: лабораторії свинарства професором Леонідом Гребенем,
відділу вівчарства Іваном Перегоном та відділу великої рогатої худоби
Олександром Мокеєвим. Документи датовані груднем 1944 – січнем 1945 року та
адресовані ЦК КП(б) України [1].
З початком радянсько-німецької війни 1941–1945 років постала потреба
перебазування з районів, яким загрожувала окупація, вглиб країни промислових та
сільськогосподарських підприємств, наукових і культурно-просвітніх закладів,
вивезення цінного майна та евакуація людей. Це завдання постало і перед
чисельним господарством інституту “Асканія-Нова”.
У серпні 1941 року, коли передові нацистські частини почали окупацію
степового лівобережжя України, колектив інституту розпочав спішну евакуацію на
схід.
26 серпня з Асканії вирушило стадо племінних свиней української породи у
кількості 177 голів, супроводжуване дванадцятьма свинарями та управляючою
свинофермою Оленою Гребень. Оскільки тварини не були пристосовані до
тривалого гону, інститут змушений був залишити на місці значну частину
дорослих кнурів та свиноматок. За двотижневий перехід стадо зменшилось майже
на 20%. Після звернення О. Гребень до начальника Сталінської залізниці генерала
Миколи Закорка було виділено 13 вагонів, у яких стадо транспортували зі станції
Єлизаветівка Ставропольського краю до учбового господарства “Лісові ключі”
Північно-Кавказького зоотехнічного університету (нині – Ставропольський
сільськогосподарський інститут).
У “Лісових ключах” стадо надовго не затрималось і вже у серпні 1942 року
вирушило на південний схід, подалі від наступу ворога. При цьому частину
свиноматок довелось залишити в Ставрополі, де завдяки зусиллям свинарки Ганни
Москальової в окупації вдалось зберегти їх від розкрадання.
27 вересня 1943 року після звільнення від окупантів Північного Кавказу
асканійське поголів’я свиней у кількості 219 голів було перевезено до радгоспу
“Комсомолець” Ставропольського краю для організації племінного стада. А в
листопаді 1944 року до Асканії-Нової було реевакуйовано 297 чистопородних
українських степових свиней, для чого знадобилось вже 37 вагонів.
За свідченням професора Леоніда Гребеня, за роки війни вдалось не лише не
знизити, а навіть покращити племінну якість асканійських свиней, бо навіть під
час евакуації науковці продовжували племінну роботу, і, як результат, до п’яти
ліній української степової породи додалась шоста – українська степова рябої масті.
У кількісному відношенні також вдалось отримати зростання показників.
Частину збільшеного поголів’я кнурів було залишено для формування стад
української степової породи радгоспам “Комсомолець” Ставропольського краю та
“Артаташ” Запорізької області, ще частину – передано для організації племінних
груп у господарствах Ворошиловградського та Георгіївського районів
Ставропольського краю.
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Евакуація асканійської отари тонкорунних овець почалась 26 серпня
1941 року під керівництвом управляючого вівцефермою Г. Бабенко (невдовзі він
пішов на фронт і загинув). Через три тижні отара асканійських рамбульє в
кількості 4 053 голови прибула до вівцерадгоспу № 3 “Червоний чабан”
Ростовської області. Супроводжували овець старі, жінки й підлітки, оскільки
досвідчені чабани-чоловіки були мобілізовані до Червоної армії, а деякі –
перейшли на сторону окупанта. Шлях дався непросто: було втрачено 17% овець,
переважно молодняк. Чабани й наукові співробітники лабораторії вівчарства зі
справжнім героїзмом боролись за виживання отари. За свідченням учасника
перегону, взимку людям доводилось з-під снігу та криги виривати голими руками
суху траву й солому, щоб годувати овець. Доглядачі обходили десятки кілометрів,
щоб здобути дорогоцінне сіно для безперебійного годування тварин, і все це в
умовах сильних снігових заметілей.
Для зимівлі тварин радгоспом “Червоний чабан” було надано навіси
цегельного заводу, які не мали стін. Люди власноруч звели їх із соломи і снігу,
рятуючи тварин від снігових заносів. Під час весняного паводку виникла загроза
затоплення кошар, і лише спільними зусиллями сніг встигли відкидати, щоб вода
пішла низиною. Після такої зимівлі залишилась лише половина від поголів’я, що
вийшло з Асканії.
А вже у липні 1942 року, при наступі нацистських військ, асканійських овець
разом з отарою радгоспу “Червоний чабан” погнали далі на схід. Через загрозу
бомбардування переправлятись через річки Дон та Волгу довелось вночі. Як
пригадують свідки, навіть доводилось поспіхом залишати усі речі та припаси,
оскільки ворог буквально наступав на п’яти. На території вже окупованої Калмикії
значна частина чабанів радгоспу перейшла на бік гітлерівців, покинувши
підопічних овець у безводному степу. В той же час, асканійські чабани не
залишили худобу напризволяще, а додали її до своєї отари.
У жовтні 1942 року отари прибули до зернорадгоспу імені Чапаєва
Пугачовського району Саратовської області. Умови там були трохи кращі, однак
взимку вівці масово захворіли на віспу і коросту. Доглядачі як могли обігрівали
приміщення, купали та посилювали годування хворих тварин, тим самим
врятувавши багатьох від загибелі. У Саратовській області отара перебувала до
звільнення України від окупації.
Загалом за час евакуації асканійська отара здолала біля трьох тисяч
кілометрів безводних, посушливих донецьких, калмицьких, поволзьких степів, в
яких влітку рослинність вигорає і степ обертається на “чорні землі”. Внаслідок
нестачі кормів, масових захворювань віспою, коростою, ящуром, легеневими
хворобами, сильних морозів, утримання в непристосованих приміщеннях у
ростовському радгоспі “Червоний чабан” та саратовському радгоспі імені Чапаєва,
асканійське вівчарство значно зменшилось як в якісному, так і кількісному складі.
Повністю загинули вівці таких порід і комбінацій як гірський меринос,
остфрісланський меринос, лінкольн-волоська. Як наслідок, залишилось лише
1 294 вівці – 21% від первинної отари.
У листопаді 1944 року отара асканійських рамбульє повернулась з евакуації і
навіть попри величезні втрати порода змогла з часом відновитись.
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Складні умови евакуації випали на долю племінного стада великої рогатої
худоби, яке складалось з корів та биків сірої української та червоної степової
порід. Його шлях лежав до вівцерадгоспу № 19 “Янкульський” Курсаківського
району Ставропольського краю, куди худоба з погоничами вирушила 25 серпня
1941 року.
Ранні морози, довгі перегони, недостатнє харчування, перебування вдень і
вночі під відкритим небом призвели до великих втрат, особливо – захворювання на
ящур, що дало ускладнення на ноги та вим’я худоби. Але найбільших втрат стадо
зазнало під Таганрогом, коли гітлерівці відрізали від нього відбірну групу у
245 голів.
На початку грудня 1941 року до місця призначення дістались лише 175 корів
і биків від первинного стада; ще півсотні народилось в дорозі та приблудилося.
Через несприятливі умови зимівлю не пережили ще 48 голів, молочна
продуктивність, відтворююча функція та жива вага різко впали.
Навесні 1942 року загальний стан худоби почав поступово покращуватися,
але вже у серпні, у зв’язку з наближенням фронту, довелось вдруге вирушати в
дорогу – цього разу до Азербайджану. Директор, начальник політвідділу і секретар
парторганізації радгоспу “Янкульський” втекли, покинувши господарство
напризволяще, а завідуючий фермою, старший зоотехнік та механік перейшли на
бік нацистів, передавши їм радгоспну худобу та майно. Натомість асканійська
бригада залишилась справжніми патріотами своєї батьківщини та справи і знову
вирушила в дорогу під вигуки місцевих “Нічого, далеко не втечете”. До стада
було приєднано ще 200 радгоспних корів, 20 коней, сякий-такий транспорт та
добовий запас хліба. Округу охопила паніка, під селом Саблі асканійці зустріли
втікачів, які кричали про зайняття села німцями, проте попереджена бригада
змогла вчасно обійти село зі сходу.
Ледве стадо встигло переправитись через річку Терек, як міст за їх спинами
було підірвано. На території Чечено-Інгушетії та Дагестану погоничам довелось
відбиватись від місцевих бандитів, які намагались вкрасти корів. Далі почались
хвороби: люди страждали на лихоманку, худоба – на піроплазмоз. У такому стані
наприкінці вересня 1942 року біженці дістались до берега Каспійського моря, але
було зрозуміло, що далі гоном йти неможливо.
Тож місяць асканійці провели у м. Дербент в очікуванні вагонів, а в
листопаді обігнули залізницею хребет Малого Кавказу і прибули до м. Кіровабад
(нині м. Гянджа, Азербайджан). Звідти знову гоном, переправившись через річку
Кура, нарешті дістались до чергового місця призначення – вівцерадгоспу
“Червоний Самух” Самухського району Азербайджанської РСР. По дорозі стадо
вчергове зменшилось більш ніж наполовину: частина худоби загинула чи
загубилась, іншу довелось віддати військовим частинам і організаціям. Джерело не
уточнює породу худоби, однак є підстави припускати, що з 177 голів, які дістались
“Червоного Самуха”, більшість становили все-таки племінні асканійські корови.
Ці чотири місяці евакуації вкрай негативно вплинули на стан тварин. Як і
раніше, в радгоспі на них чекали несприятливі кормові умови, до яких невдовзі
додались спалахи паратифу та піроплазмозу. Гинули дорослі тварини та
новонароджені телята. Для врятування стада від епідемії влітку 1943 року його
перегнали на Лисогірський перевал Нагірного Карабаху.
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Очевидно, що ні кліматичні, ні кормові умови Кавказьких гір не підходили
для степових порід. Погоничам при них було не легше: люди не мали ні одягу, ні
взуття, ні достатнього харчування. До осені 1943 року від стада залишилось лише
95 голів, тож постала реальна загроза самому існуванню племінних порід. Щоб
зберегти худобу, яка залишилася, асканійці звернулись до секретаря
Ставропольського крайкому компартії Михайла Суслова з проханням перевести
стадо на рівнинні землі Ставропольщини, що і було зроблено.
У вересні стадо спустилося з гір і знову місяць чекало вагонів для відправки
в осетинське місто Моздок. Звідти гоном вирушили до радгоспу “Комсомолець”
Ставропольського краю, куди 1 листопада 1943 року прибули залишки
мандрівного стада – 90 голів племінної великої рогатої худоби та 3 коней. Про
тодішній стан худоби свідчать такі цифри: 50% були по вгодованості нижче
середнього, понад половину маточного складу – ялові, добові надої від 21 корови
становили всього 20 л молока.
У радгоспі вдалось створити сприятливі умови утримання, що зрештою
привело до покращення стану худоби і його продуктивності. Вгодованість
піднялась до середнього і вище середнього рівня, яловість була ліквідована (стадо
збільшилось на 14 голів за рахунок приплоду 1944 року), надої піднялись до 200 л
на добу. На момент реевакуації чисельність стада вже перевищувала 100 голів, але
третину довелось залишити в “Комсомольці” через хвороби.
9 жовтня 1944 року 72 тварини повернулись до Асканії-Нової. За три роки
евакуації асканійське стадо зменшилось у сім разів і понесло величезні втрати у
племінній якості. Але ряд цінних дослідних тварин (метиси Шортгорна, Остфріза,
гібриди зебу), потрібних для відновлення і продовження науково-дослідної роботи,
вдалось зберегти. Крім того, збереглись окремі тварини в Асканії-Нова. Все це
новосформоване стадо дозволило поновити дослідну і племінну роботу по великій
рогатій худобі.
Тож архівні джерела свідчать, що евакуація племінного тваринництва
інституту “Асканія-Нова” 1941–1944 років стала не лише трагічною, але й
героїчною сторінкою в історії вітчизняної племінної справи. Асканійським стадам,
які становили гордість українського тваринництва, довелось пройти тисячі
кілометрів донськими та калмицькими степами й горами Кавказу. Викликане
війною переміщення худоби стало серйозним випробуванням як для науковців,
фахівців, так і для різних породних груп тварин, завдавши відчутного удару
науково-дослідній роботі інституту. Неналежна організація евакуації, жахливі
умови існування тварин під час перегонів і утримання в радгоспах, що надали їм
притулок, призвели до великих втрат у кількісному і якісному відношенні. Однак,
завдяки самовідданості працівників, які понад три роки поспіль супроводжували
стада, вдалось зберегти племінний потенціал інституту “Асканія-Нова” як центру
акліматизації та гібридизації степового тваринництва.
Слід згадати імена людей, які виявили себе справжніми патріотами та
професіоналами і ціною неймовірних зусиль забезпечили можливість подальшого
розвитку асканійського поголів’я. Це наукові співробітники Бозриков Костянтин,
Гребень Леонід, Гребень Олена, Перегон Іван; свинарі Ігнатов Микола, Кобзар
Ніна, Ковальова Ганна, Москальова Ганна, Хлиповка Олександра; бригадир
вівчарів Постриган Пилип, вівчарі Горбач Василь, Горшкова (Козубова) Катерина,
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Дробітько Володимир, Жуков Володимир, Катенко Борис, Казак Едуард, Мурай
Савелій, Парниченко Лаврентій, Поздняк Кузьма, Радченко Юхим, Рибась Микола,
Танарський Семен, Ташко Катерина, Якименко Євдокія; ветеринар Мокєєва
Любов, бригадир скотарів Танкевич Степан, скотарі Камінський Франц, Матвієнко
Степан, Мощева Євдокія, Сучко Федір, доярки Терещенко Марія, Чумаченко
Варвара, телятниця Ушакова Дарія, пастухи Мокєєв Сергій, Сучко Олександр.

Головний корпус інституту, сучасний вигляд
Джерела та література
1. Держархів Херсонської обл. Ф. П-111. Оп. 1. Спр. 5.
© Крутевич О. В., 2021
Дата надходження статті до редколегії 2.03.2021

19

Ірина Лопушинська*
КАХОВСЬКА ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ: МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ
(ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ПОЧАТКУ БУДІВНИЦТВА)
Каховська гідроелектростанція – один із найбільших будівельних майданчиків
першого повоєнного десятиліття у колишньому Радянському Союзі, оголошений
“Всесоюзним будівництвом”. Її спорудження було викликано необхідністю
забезпечення потреб в енергоресурсах для промислових та сільськогосподарських
підприємств південних регіонів України і півострова Крим, електрифікації сільських
населених пунктів.
У вересні 1950 року Рада Міністрів СРСР прийняла постанову про початок
будівництва Каховської гідроелектростанції на Дніпрі. У документі зазначалося, що
споруда будується “з метою забезпечення високих та стійких врожаїв
сільськогосподарських культур у південних посушливих регіонах України та північних
районів Криму, значно збільшуючи в цих регіонах виробництво головним чином
бавовни та пшениці, подальшого більш швидкого розвитку високопродуктивного
тваринництва та отримання гідроелектроенергії для сільського господарства і
промисловості” [1]. Каховська ГЕС стала другою гідроелектростанцією, збудованою
на р. Дніпро. Будівництво об’єкту було доручено колективу спеціального будівельномонтажного управління ордена Леніна “Дніпробуд”.
Робота зі спорудження ГЕС тривала з 1951 до 1956 року.

Заплава р. Дніпро на місці майбутнього котловану основних споруд ГЕС,
березень 1952 р.
ЛОПУШИНСЬКА Ірина, директор Державного архіву Херсонської області,
магістр державної служби
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У березні 1951 року Рада Міністрів УРСР спільно із Центральним Комітетом
КП(б) України прийняли постанову про розміщення селища будівництва Каховської
ГЕС у безпосередній близькості до об’єкту поблизу села Ключове, на землях
радгоспу ім. Будьонного [2]. З 28 лютого 1952 року населеному пункту було
присвоєно найменування місто Нова Каховка.
Масштабне будівництво розгорталось в умовах повоєнних негараздів. У
державному архіві Херсонської області зберігається доповідна записка прокурора
області “Про житлово-побутові умови робітників будівництва Каховської ГЕС”. У
ньому зазначено, що станом на жовтень 1951 року більшість робітників проживали на
найманих квартирах у найближчих селищах: Корсунка, Маслівка, Обривки, Піщане,
Нові Лагері, Британи у жахливих умовах. Села не були відбудовані після років
окупації та бойових дій 1941–1944 років. Робітники проживали у кімнатах змішано,
чоловіки і жінки разом. У багатьох квартирах були відсутні вікна, рами, двері,
постільна білизна, а часом і ліжка. Разом з тим, як зазначав прокурор, на складах
житлово-комунального відділу зберігались матраци, ліжка та постільна білизна.
Антисанітарія викликала спалахи тифу. У гуртожитках була проблема з освітленням.
У дні видачі заробітної плати частими випадками були п’яні сутички та хуліганство.
Мали місце проблеми із постачанням їжі та роботою крамниць [3]. За результатами
перевірки керівництво Каховської ГЕС було змушено у короткі строки ліквідувати
недоліки.
Вже на початок 1952 року було зведено 180 житлових будинків, 5 крамниць,
господарські та побутові підприємства, у Новій Каховці проживало 6 тис. чоловік, до
кінця року передбачалося, що кількість робітників і службовців зросте до 8 тисяч, а
населення – до 15 тисяч [4]. Для систематичного висвітлення у кіножурналах та
кінофільмах передовиків та методів будівництва Каховської ГЕС було відкрито
постійний кореспондентський пункт кінохроніки [5].
Спорудження водосховища гідроелектростанції призвело до затоплення значних
територій Бериславського, Великолепетиського, Верхньорогачицького, Горностаївського, Каховського, Нововоронцовського районів. Протягом 1952–1954 років
виконавчий комітет обласної ради прийняв низку розпорядчих актів щодо
переселення мешканців та облаштування нових місць проживання. Частина сіл
змінила свої межі, а частина зникла з карти України. Переселялись не лише люди,
розбирались та перевозились на нові місця господарські, промислові та побутові
споруди [6]. Так, у 1953 році у Каховському районі переселення торкнулось
м. Каховки, сіл Антонівка, Василівка, Володимирівка, Лугове, Любимівка, Мала
Каховка, Михайлівка, Софіївка та Судаки; Бериславському районі – Вербівка,
Дрімайлівка, Зміївка, Качкарівка, Милове, Михайлівка, Саблуківка та Софіївка;
Горностаївському районі – Заводівка, Західні Каїри та Князе-Григорівка. У
Верхньорогачицькому районі частково затоплено села Бабине, Первомаївка, Нижній
Рогачик, Ушкалка та Шевченкове. Переселення також торкнулось окремих населених
пунктів Нововоронцовського та Великолепетиського районів [7].
Із зони затоплення переселяли не лише людей та промислові об’єкти. Головним
управлінням у справах мисливського господарства при Раді Міністрів УРСР було
розроблено заходи із збереження фауни території водоймища. Мисливські
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господарства області та заготівельні організації займались відловом та переселенням
в інші місця найбільш цінних видів фауни: оленів, косуль, єнотовидної собаки та
інших звірів [8].
Бериславські, Великолепетиські, Великоолександрівські районні ліспромгоспи
забезпечували роботу з вирубування та вивезення дерев, лісу, колгоспних садів,
чагарникових насаджень та Дніпровських плавнів у зоні затоплення Каховської ГЕС,
що супроводжувалось підвищенням рівня протималярійних заходів [9].
До 1954 року було закінчено риття котлованів під основні споруди ГЕС.
Водночас з вийнятого ґрунту намивались бокові загороджувальні перемички. Завершено відкачування води із котлованів, до шлюзу закладено перші кубометри бетону.
На будівництві греблі бетонувались бички для автомобільної естакади. У серпні
1954 року розпочались монтажні роботи першої гідротурбіни. Будівники Каховської
ГЕС зобов’язались запустити у роботу 2 агрегати ГЕС та шлюз достроково [10].
Також було збудовано та введено в експлуатацію високовольтну лінію
електропередачі Кривий Ріг – Каховка довжиною 142 км, понижуючу підстанцію та
мережу внутрішніх силових ліній, залізничну колію від Каховки до Федорівки
протяжністю 152 км, укладено 50 км внутрішніх залізничних колій, 100 км
автомобільних доріг. Було збудовано бетонний завод, продукція якого подавалася на
об'єкти будівництва спеціальною транспортною системою. Усі роботи виконували за
допомогою сучасної техніки: земснарядів, екскаваторів, бульдозерів, скреперів,
кранів
різноманітної
конструкції
та
призначення,
автосамоскидів,
саморозвантажувальних залізничних вагонів, паротягів, мотовозів тощо [10].
Одночасно із будівництвом основних споруд Каховської ГЕС зростало місто
Нова Каховка. На 1954 рік у місті звели 582 житлових будинки, дві школи, три
дитячих садкита та ясла, поліклініку, Будинок культури, 33 крамниці, хлібозавод. Для
підготовки фахівців було відкрито філіал Одеського гідротехнічного інституту.
23 травня 1955 року о 17 годині 40 хвилин розпочалось затоплення котловану
шлюзу [11], 18 жовтня 1955 року у приміщенні пульту управління Каховської
гідроелектростанції о 14 годині 25 хвилин у присутності керівників будівництва,
представників партійних та громадських організацій області головою приймальної
комісії Тополянським було надано наказ про включення першого агрегату Каховської
гідроелектростанції до системи “Дніпроенерго” [12].
Останній, 6-й гідроагрегат Каховської ГЕС було введено в експлуатацію у
1956 році. На цей час повністю сформувалось Каховське водосховище – найбільше за
обсягом води на Дніпрі.
У 2000 році Каховській ГЕС було присвоєно ім’я Петра Степановича
Непорожнього – головного інженера будівництва Каховської ГЕС.
У 2004 році була закінчена реабілітація Каховської ГЕС, результатом якої стало
будівництво нового адміністративно-побутового корпусу та реконструкція
автодорожнього полотна. Фінансування проекту здійснювалось Світовим банком,
урядами Швейцарії і Канади.
Нині Каховська ГЕС імені П. С. Непорожнього – 6-й і останній ступінь нижчої
частини каскаду гідроелектростанцій на р. Дніпро, а Каховське водосховище стало
джерелом Північно-Кримського каналу, який починається поблизу Нової Каховки і
тече на південь, до Криму.
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Мітинг будівельників Каховської ГЕС, присвячений початку монтажа першого агрегату. 17 серпня 1954 р.
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Панорама будівництва Каховського гідровузла (гребля, ГЕС, шлюз)
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Панорама новозбудованого міста Нова Каховка
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Нонна Новаторова*
З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ХЕРСОНСЬКОГО ОБЛАСНОГО
ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ О. О. ШОВКУНЕНКА
27 травня 1978 року, у 200-річний ювілей міста Херсона, відбулось урочисте
відкриття Херсонського обласного художнього музею. I хоча він заснований
порівняно недавно, музей має свою передісторію, яку можна прослідкувати за
документами державного архіву Херсонської області.
Це документи таких архівних фондів, як Відділ народной освіти Херсонського
повітового виконавчого комітету, Херсонський краєзнавчий музей, Управління
культури виконкому Херсонської обласної ради, Відділ у справах культурнопросвітньої роботи виконавчого комітету Херсонської обласної ради, Відділ у
справах мистецтв управління культури виконавчого комітету Херсонської обласної
ради, в особові фонди краєзнавців – Є. В. Горностаєва, М. А. Ємельянова,
художника Г. В. Курнакова.
Зокрема, серед документів Херсонського повітового відділу народної освіти
знаходимо стислу автобіографію дослідника-археолога i громадського діяча
Віктора Гошкевича, написану ним власноруч у 1922 році, де сказано, що він
заснував у 1890 році у місті Херсоні “одноосібно, на свої кошти, Музей
старожитностей Херсонського краю”. У 1909 році Гошкевич, за його власними
словами, “приніс цей музей у дар суспільству, відмовившись від матеріальних на
нього прав”.
Музей було підпорядковано Херсонській міській управі і його тодішня назва –
Херсонський міський музей старожитностей та витончених мистецтв свідчить, що
вже на початку XX століття почала комплектуватись його художня колекція.
Новаторова *Нонна, провідний спеціаліст відділу
документів Державного архіву Херсонської області
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У 1923 році музей включено до мережі наукових музеїв УCPP під назвою
Херсонський історико-археологічний музей.
За 1920–1930-ті роки художня колекція музею значно поповнилась творами
західноєвропейського та російського живопису, графіки, декоративно-ужиткового
мистецтва. Напередодні Другої світової війни її фонди нараховували близько
700 експонатів. У роки окупації гітлерівці вивезли з Херсона до Німеччини і Румунії
більшу частину музейних цінностей, у тому числі й колекцію творів мистецтва, серед
яких були полотна I. К. Айвазовського, Ф. Я. Алєксєєва, С. М. Єржиковського,
К. К. Костанді, Л. Ф. Лагоріо, В. Є. Маковского, I. I. Шишкіна, О. О. Шовкуненка.
Після звільнення міста в березні 1944 року у Херсоні поступово
відроджувалась музейна справа, почались пошукп втрачених цінностей. Заклад
відновив діяльність як “Херсонський обласний історико-археологічний музей”, а з
1950 року був перейменований у “Херсонський обласний історичний музей”.
Слід зазначити, що в умовах тотального ідеологічного контролю з боку влади
твори мистецтва підлягали цензурі, частина їх знищувалась як такі, що не мають
історичної цінності. Так, у державному архіві області зберігаються накази з грифом
“секретно” Комітету у справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів УPCP
за 1950–1952 роки, що зобов’язували керівників місцевих партійних організацій,
органів цензури, відділів культосвітніх установ, музеїв перевіряти експозиціі та
фонди музеїв на предмет виявлення та вилучення для знищення експонатів,
збереження яких є політично недоцільним. Також наказувалось “замінити книги
відгуків відвідувачів тонкими зошитами aбo спеціальними бланками для відгуків з
тим, щоб окремі з них могли б своєчасно бути вилучені”.
У 1963 році на базі обласних історичного та природознавчого музеїв було
створено Херсонський обласний краєзнавчий музей. Постійне поповнення
експонатами так званої “художньої групи” невдовзі призвело до утворення у січні
1966 року у структурі музею художнього відділу. Щоправда, його початковий штат
був досить скромний: завідуючий i пів штатної одиниці прибиральниці.
Створення художнього музею як самостійного закладу відбулось відповідно
до постанови Ради Міністрів УPCP від 14 вересня 1976 року № 446 “Про створення
Художнього музею в місті Херсон”. Рішенням виконавчого комітету Херсонської
обласної ради від 12 жовтня 1976 року № 590 оголошено про створення
Херсонського обласного художнього музею з 1 січня 1977 року та передано
будівлю колишньої Херсонської міської думи. Триповерхова будівля, зведена у
1905–1906 pоках за проєктом одеського архітектора Адольфа Мінкуса, являє
собою унікальну пам’ятку архітектури i є своєрідним символом нашого міста.
До відкриття музею було виконано реконструкцію i ремонт приміщень.
Роботи тривали з серпня 1977 до початку 1978 року, зокрема, здійснено монтаж
опалення, освітлення та системи охоронно-пожежної сигналізаціі, за
спеціальним проєктом обладнано автоматичну вентиляцію для підтримування
постійної температури та вологості. Фахівцями музею разом з художниками,
інженерами та архітекторами було розроблено ескізи та робочі креслення
музейного обладнання. Особливу увагу приділено обладнанню реставраційної
майстерні, де передбачалось встановлення столів для реставрації картин на
дошках, мармурового, вакуумно-дублювального, шафи для відстоювання картин
після покриття лаком тощо.
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Основу музею склала колекція колишнього художнього відділу обласного
краєзнавчого музею. Серед його експонатів були твори живопису XVIII ст.,
роботи М. Шибанова — рідкісні зразки іконопису XVIII ст., картини видатних
майстрів української та російської шкіл живопису — Ф. Алєксєєва,
I. Айвазовського, А. Боголюбова, О. Беггрова, Ю. Волкова, I. Ендогурова,
К. Коровіна, К. Костанді, М. Кузнєцова, М. Касаткіна, П. Левченка, Ф. Малявіна,
В. Маковського, В. Полєнова, В. Орловського, М. Пимоненка, I. Прянішнікова,
М. Сверчкова та інших. Акти на передачу експонатів до музею були надіслані до
Міністерства культури УPCP наприкінці 1977 року.
У 1976 році жителька м. Ленінград Mapiя Іванівна Корніловська заповіла
Херсону власну колекцію художніх творів. Два місяці поспіль директор i науковці
музею перебували у Ленінграді для юридичного опису, оформлення колекції i її
відправлення до Херсона. Для переміщення з квартири Корніловської до Ермітажу,
де пакувались твори, було зроблено 21 рейс вантажівки. Колекція включала
377 експонатів, з них: 216 – творів живопису, 20 – графіки, 103 – скульптури, 38 –
декоративно-ужиткового мистецтва. Також містила меблі та книги. До Херсона
вони були доправлені двома двадцятитонними автофургонами.
Після прибуття до Херсону за сприяння морського порту було проведено
повну дезінфекцію колекції. Bci експонати були вичищені від пилу, до картин
підібрані рами, вставлено скло, графічні роботи оформлені в паспарту, мармурові
скульптури відчищені розчином нашатирного спирту i дистильованої води.
Приміщення для зберігання колекції двічи оброблено формаліном.
Разом із запрошеними до Херсону науковцями Ермітажу та Київського музею
російського мистецтва було проведено часткову атрибуцію творів з колекції
Корніловської, внаслідок якої 80 творів було переведено з основного фонду у
допоміжний.
У 1978 році до музею за заповітом надійшла колекція заслуженого діяча
мистецтв УPCP, херсонського художника Георгія Васильовича Курнакова у складі
225 художніх полотен власника, а також відомих українських художників
П. Левченка, Л. Туржанського, М. Пимоненка та інших.
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музей отримав два твори
давньоруського живопису та три ікони XVIII ст. – “Спас у силах”, “Апостол Марк”,
“Свангеліст Лука”.
У 1979 році до музею надійшла колекція ленінградської художниці
Олександри Натанівни Латаш, яку передала в дар її сестра.
Знаковим для художнього музею став 1981
рік. До музею надійшло понад 100 картин живописця, заслуженого діяча мистецтв УPCP,
народного художника CPCP, володаря Золотой
медалі
Паризької
всесвітньої
виставки
“Мистецтво i техніка в сучасному житті” та
Державної премії УPCP ім. Т. Г. Шевченка
Олексія Олексійовича Шовкуненка, подарованих його дружиною. Постановою Ради
Міністрів УPCP від 16 березня 1981 року
№ 130 Херсонському обласному художньому
музею присвоено ім’я О. О. Шовкуненка. Слід
зазначити, що саме у Державному архіві
Херсонської області у метричній книзі
Катерининського
собору
міста
Херсон
Херсонського повіту Херсонської губернії
міститься актовий запис № 47 про народження
9 березня та хрещення 11 березня 1884 року
Олексія Олексійовича Шовкуненка.
Автопортрет Олексія
Художня колекція музею постійно зростає i
Шовкуненка, 1910 рік
нині є однією з найцікавіших музейних зібрань
України. В експозиціі представлені твори вітчизняного й світового живопису,
графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, що хронологічно
охоплюють період з XVII століття до сьогодення, від зразків стародавнього
іконопису й до робіт сучасних херсонських художників.
Від

московського

фонду

“Новоекспорт”

Джерела та література
1. Держархів Херсонської обл. Ф. 111. Оп. 1. Сnp. 54. Арк. 17.
2. Там само. Ф. Р-413. Оп. 1. Сnp. 408. Арк. 2-2зв.
3. Там само. Ф. P-1323. Оп. 3. Сnp. 69. Арк. 1-8.
4. Там само. Сnp. 70. Арк. 40, 41.
5. Там само. Оп. 4. Сnp. 123. Арк. 2-11.
6. Там само. Сnp. 124. Арк. 2-6.
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Галина Проценко*
РОДИНА ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА
ЗА ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Володимир Івасюк увійшов в історію культури як один з фундаторів
української естрадної музики. Його пісенні твори 70-х років минулого століття
“Червона рута”, “Водограй”, “Я піду в далекі гори” стали улюбленими для кількох
поколінь українців, ідентифікуючим кодом української діаспори в усьому світі.
Короткий життєвий і творчий
шлях Володимира Івасюка (1949–1979)
ретельно досліджений науковцями.
Детально вивчена біографія та науковий
доробок
його
батька,
Михайла
Григоровича Івасюка (1917–1995) –
письменника,
літературознавця,
педагога, громадського та культурного
діяча, політв’язня радянського режиму.
Стосовно матері композитора Софії
Іванівни (у дівоцтві – Карякіна)
інформація здебільшого пов’язана з
періодом
трудової
діяльності
в
Чернівецькій області з 1944 року,
знайомством
та
одруженням
з
Михайлом Івасюком у 1947 році,
вихованням дітей – сина Володимира та
доньок Галини і Оксани. Водночас,
ранньому періоду біографії Софії
приділено небагато уваги, хоча інтерес
Софія Івасюк (Карякіна) із сином
до її особи зростає. Фактично відсутні
Володимиром. 1950 рік
відомості про родину Софії, в
ПРОЦЕНКО Галина, заступник директора Державного архіву Херсонської
області – начальник організаційно-аналітичного відділу
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опублікованій літературі є плутанина щодо походження батьків, чисельності дітей
у сім’ї. Наприклад, стверджується, що її батько був із запорозького козацького
роду, помер в евакуації, сім’я мала за одними джерелами 12, іншими – 6 дітей [1].
Це свідчить про недостатнє вивчення життя Софії Карякіної та її сім’ї у період
проживання на Херсонщині. Проведене автором статті дослідження
документальних фондів державного архіву області дало можливість прослідкувати
генеалогічне коріння родини Софії Іванівни Карякіної майже за столітній період,
віднайти невідомі раніше документи про її родину та навчання у Херсонському
педагогічному інституті. Кожен з документів становить наукову цінність, оскільки
розширює і уточнює наше бачення життя Софії Іванівни на Херсонщині, дає
можливість відтворити оточення та умови, за яких вона формувалась як
особистість, прослідкувати родинні зв’язки.
З відкритих джерел відомо, що Софія Карякіна народилась 28 серпня
1922 року у с. Нижні Торгаї Нижньосірогозької волості Мелітопольського повіту
Катеринославської губернії (нині – Генічеського, до 2021 року –
Нижньосірогозького району Херсонської області) у багатодітній родині Івана та
Єпистимії Карякіних. Десятирічку закінчила в с. Британи Каховського району
Миколаївської області (нині – с. Дніпряни Новокаховської міської ради
Херсонської області). Напередодні війни вступила до Херсонського педагогічного
інституту [2].
Основним джерелом генеалогічного дослідження стали колекції метричних
книг, документи яких містять цінну інформацію про місце проживання, соціальний
стан, дати народження, одруження, смерті, вік, віросповідання членів родини
тощо.
Відомості про рід Корякіних (Карякіних) відклались у метричних книгах
церкви Казанської ікони Божої Матері с. Нижні Торгаї Мелітопольського повіту
Таврійської губернії, що збереглись за 1874–1884, 1886–1992, 1894, 1897–1919
роки. Дослідження метричних книг засвідчило, що у с. Нижні Торгаї проживала
єдина гілка родини Корякіних, що походила від Фаддея Федоровича та Параскеви
Василівни – дідуся і бабусі Софії Карякіної. У документах церкви виявлено
актовий запис від 19 листопада 1903 року № 23 про смерть від старості
нижньоторгаївського селянина Фаддея Федоровича Корякіна у віці 52 років
[3, спр. 13, арк. 136зв., 137]. Актовий запис від 19 січня 1917 року № 5 сповістив
про смерть від старості нижньоторгаївської селянки, вдови Параскеви Василівни
Корякіної у віці 65 років [3, спр. 22, арк. 25зв., 26].
Таким чином, ймовірними роками народження для Фаддея Федоровича був
1851, Параскеви Василівни – 1852, місцем народження – с. Нижні Торгаї,
соціальний стан – селяни. На жаль, через відсутність документальної бази за 1850-і
роки підтвердити дати їх народження немає можливості.
Перші відомості про Фаддея Корякіна пов’язані зі смертю в 1894 році від корі
сина Якова у віці 15 років [3, спр. 9, арк. 49зв.]. Завдяки наскрізному опрацюванню
метричних записів церкви Казанської ікони Божої Матері с. Нижні Торгаї
встановлено, що сім’я Фаддея та Параскеви виховала п’ятьох синів – Василя
[3, спр. 17, арк. 39зв.], Євфимія [3, спр. 14, арк. 110зв.], Івана, Максима [3, спр. 14,
арк. 23зв.], Якова. Актові записи церкви дали можливість прослідкувати подальше
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родинне життя синів, зокрема, шлюби Євфимія у 1905, Василя – у 1910 роках,
народження та смерть їх малолітніх дітей.
Не можна оминути увагою актовий запис від 15 травня 1899 року № 18 про
народження Олександра у нижньоторгайського селянина Іллі Васильовича Зайцева
та його дружини Ірини Харитонівни, де хрещеними батьками вказано
нижньоторгайських селян Юхима Харитоновича Редьку та Параскеву Василівну,
дружину Корякіна [3, спр. 12, арк. 30зв., 31]. Оскільки прийнятним на той час було
брати у хрещені батьки найближчу рідню, ймовірним дівочим прізвищем
Параскеви було Зайцева.
Наступне покоління Корякіних представили батьки Софії – нижньосірогозькі
селяни Іван (Іоан) Фаддейович та його дружина Єпистимія Тимофіївна. Слід
зазначити, що метричні книги церкви Казанської ікони Божої Матері с. Нижні
Торгаї містять розгорнуту інформацію про сім’ю Івана та Єпистимії, народження,
смерть їх дітей за період 1900–1919 років. Водночас, марними виявились зусилля
віднайти у названій церкві відомості про Єпистимію, її народження та батьківську
родину, шлюб з Іваном Корякіним наприкінці 1890-х років. Тож було прийнято
рішення розширити коло пошуків інформації та провести наскрізне опрацювання
документів церков Нижньосірогозької волості, що знаходились неподалік від
с. Нижні Торгаї – це релігійні установи сіл Верхні Торгаї, Покровка, Нижні
Сірогози. Час підтвердив правильність такого рішення.
Після тривалих пошуків у документах церкви Святого Миколая с. Нижні
Сірогози було виявлено актовий запис про укладення шлюбу між батьками Софії –
Іваном Фаддейовичем та Єпистимією Тимофіївною, що дало можливість у
подальшому відкрити невідомий до цього часу пласт інформації про кілька
поколінь роду з боку матері Софії, фактично до часів заселення місцевості.
Спробуємо коротко відтворити перші десятиліття життя с. Нижні Сірогози та
його мешканців.
Офіційною датою заснування с. Нижні Сірогози вважається 1812 рік, коли
сюди прибула група державних селян з Харківської губернії. У 1820 році до села
прибувають поселенці з Тульської губернії. На той час в селі проживали
349 чоловіків і 347 жінок [4].
У 1829 році с. Нижні Сірогози стали центром Сірогозької волості, що мало
позитивні наслідки для розвитку села. У 1833 році у волосному центрі
налічувалось 274 двори, населення 1 127 осіб. За селом закріплено майже 26,4 тис.
десятин землі, тобто на кожен двір припадало майже 100 га землі.
У 1821 році у Нижніх Сірогозах побудовано першу дерев’яну церкву Святого
Миколая. До церкви перемістився адміністративний та культурний центр села. На
Базарній площі щонеділі проводились ярмарки, що прославились саме як
скотарські з торгівлею худобою, шкірами, підводами [5].
Найдавніша метрична книга Святомиколаївської церкви, що зберігається у
фондах державного архіву області, датована 1839 роком. Упродовж року
священиком Харитоном Барвінським зареєстровано 95 народжень і хрещень –
51 хлопчик та 44 дівчинки; укладено 16 шлюбів; померло 22 чол. [6, арк. 1211].
Документи церкви містять імена та прізвища перших нижньосірогозьких поселян –
Карпачових, Рєпок, Якуніних, Щеглових, Прокоф’євих, Бурцевих та інших. Серед
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них згадуються родини Воронцових та Бєляєвих, які з плином років переплелись і
стали часткою родини Софії Карякіної.
Актовий запис метричної книги за 1839 рік № 1 засвідчив народження та
хрещення 8 січня Анни. Батьками дівчинки вказано нижньосірогозького
поселянина Михайла Юхимова сина Воронцова, та його законної дружини
Аграфени Гаврилівни, обоє православного царесповідання [6, арк. 1164зв., 1165].
Завдяки дослідженню документів церкви різних періодів з’ясовано, що
новонароджена Анна є старшою рідною сестрою Ірини Михайлівни Воронцової –
бабусі Софії Карякіної по лінії матері.
В актовому записі № 30 вказано про народження 23 вересня та хрещення
24 вересня 1839 року Анни у нижньосірогозьких поселян православного
царесповідання Олексія Іванова, сина Бєляєва, та його законної дружини Мотрони
Сафонівни [6, арк. 1185зв.]. Хрещеними батьками зазначено нижньосірогозьких
поселян Гаврила Сафоновича Філатова та Федора Моніна дружину Марфу
Лаврентіївну. Це дає підстави припустити, що у дівоцтві Мотрона Сафонівна мала
прізвище Філатова. Новонароджена Анна є рідною сестрою Тимофія Олексійовича
Бєляєва, дідуся Софії Карякіної по батьківській лінії.
Таким чином, завдяки актовим записам церкви Святого Миколая с. Нижні
Сірогози за 1839 рік вдалось встановити прізвища, імена та по-батькові, місце
проживання та соціальний статус прадідусів та прабабусь Софії Карякіної по
материнській лінії: Олексія Івановича та Мотрони Сафонівни Бєляєвих, Михайла
Юхимовича (1820–1878) [7, спр. 3, арк. 120зв.] та Аграфени Гаврилівни (1814–
1899) [7, спр. 21, арк. 146зв.] Воронцових. Дати народження останніх вказано
відповідно до віку, зазначених у актових записах про смерть. Соціальний статус –
селяни.
Обширну інформацію про родини Бєляєвих та Воронцових почерпнуто з
документів фонду Церкви с. Нижні Сірогози Мелітопольського повіту Запорізької
губернії, які зберігаються у державному архіві області за 1865–1867, 1877–1921
роки. Зокрема, документально підтверджено про народження в сім’ї Олексія
Івановича та Мотрони Сафонівни Бєляєвих 8 дітей: Агрипини [7, спр. 10,
арк. 247зв.], Анни, Акилини [7, спр. 7, арк. 84зв.], Пуда [7, спр. 11, арк. 225зв.],
Онисифора [7, спр. 32, арк. 105зв.], Тимофія [7, спр. 60, арк. 85], Трифона
[7, спр. 9, арк. 17зв.] та Трохима [7, спр. 8, арк. 109зв.]. Сім’я Михайла Юхимовича
та Аграфени Гаврилівни Воронцових мала 6 дітей: Анну, Дар’ю [7, спр. 9,
арк. 20зв.], Ірину [7, спр. 58, арк. 106зв.], Євстахія [7, спр. 11, арк. 254зв.], Максима
[7, спр. 11, арк. 35зв.], Семена [7, спр. 9, арк. 20зв.].
Родини Бєляєвих і Воронцових поріднились через шлюб дітей. Актовим
записом Святомиколаївської церкви від 29 жовтня 1867 року № 32 засвідчено
укладення шлюбу між православними нижньосірогозькими селянами Тимофієм
Олексійовичем Бєляєвим, 21 року, та Іриною Михайлівною Воронцовою, 17 років
[7, спр. 1, арк. 270зв., 271].
Традиційно нижньосірогозькі сім’ї були багатодітними, вікова різниця між
старшими і молодшими дітьми іноді сягала 25–30 років. Ім’ям дитину нарікав
священик за церковним календарем на честь імен святих. Первістком у сім’ї
Тимофія та Ірини Бєляєвих була донька Варвара [7, спр. 6, арк. 78зв.]. Далі, до
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1893 року включно, народились Євдокія [7, спр. 11, арк. 199], Яків [7, спр. 2,
арк. 41зв.], Єпистимія, Анна [7, спр. 6, арк. 61зв.], Агрипина [7, спр. 9, арк. 26зв.],
Григорій [7, спр. 10, арк. 221зв.], Марія [7, спр. 11, арк. 316зв.], Анна [7, спр. 15,
арк. 23зв.], всього 9 дітей. З них від хвороб у віці 1,5 роки померла Агрипина
[7, спр. 10, арк. 262зв.], 3 років – Анна [7, спр. 10, арк. 132зв.]. У шлюбі сімейна
пара Бєляєвих прожила понад 50 років. У метричних книгах Олександро-Невської
церкви с. Нижні Сірогози зафіксовано смерть від старості нижньосірогозьких
громадян Ірини Михайлівни Бєляєвої 26 квітня 1918 року [7, спр. 58, арк. 106зв.] та
Тимофія Олексійовича Бєляєва 26 січня 1921 року [7, спр. 60, арк. 85].
У родині Бєляєвих нас цікавило, перш за все, біографічне дослідження лінії
Єпистимії – матері Софії Карякіної.
Актовий запис № 157 церкви Святого Миколая с. Нижні Сірогози пов’язаний з
народженням та хрещенням 6 листопада 1879 року Єпистимії Бєляєвої [7, спр. 4,
арк. 60зв., 61]. Зазначимо, що своє ім’я дівчинка отримала на честь
ранньохристиянської мучениці Єпистимії, пам’ять якої відзначалась церквою
5 листопада.

Метричний запис про шлюб батьків Софії Карякіної. 1897 рік
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У віці 17 років нижньосірогозька селянка Єпистимія Тимофіївна Бєляєва
уклала шлюб з нижньоторгаївським селянином Іваном Фаддейовичем Корякіним,
19 років. Про це свідчить актовий запис церкви Святого Миколая с. Нижні
Сірогози від 24 жовтня 1897 року № 46 [7, спр. 19, арк. 112зв., 113]. У документах
церкви також виявлено запис про народження 29 квітня 1899 року їх першої
дитини – доньки Ірини [7, спр. 21, арк. 28зв.].
Великий пласт інформації про склад сім’ї Єпистимії та Івана Корякіних за
період 1900–1921 років зберігають документи церкви Казанської ікони Божої
Матері с. Нижні Торгаї Нижньосірогозької волості – місця їх постійного
проживання. Актовими записами метричних книг підтверджено народження у
родині селян Івана Фаддейовича та Єпистимії Тимофіївни Корякіних 9 дітей: Ірини
(1899 р. н.), Івана (1901 р. н.) [3, спр. 12, арк. 88зв.], Павла (1903 р. н.) [3, спр. 13,
арк. 66зв.], Ксенії (1905 р. н.) [3, спр. 14, арк. 69зв.], Євдокії (1907 р. н.) [3, спр. 16,
арк. 6зв.], Василя (1911 р. н.) [3, спр. 17, арк. 64зв.], Миколи (1915 р. н.) [3, спр. 20,
арк. 13зв.], Анни (1917 р. н.) [3, спр. 22, арк. 4 зв.], Михайла (1918 р. н.) [3, спр. 23,
арк. 32зв.]. Троє з них померли у дитячому віці від хвороб: Ірина – у 1,5 роки від
скарлатини [3, спр. 12, арк. 61зв.], Ксенія – 7 років від застуди [3, спр. 17,
арк. 179зв.], Микола – 3 років від дитячої (нині – синдром раптової дитячої смерті)
[3, спр. 23, арк. 72зв.].
Щодо наймолодшої десятої дитини у родини – Софії, яка народилась у серпні
1922 року, актового запису у фондах архіву не виявлено. Цілком очевидно, що
його відсутність пов’язана з неповнотою складу документів – актові записи про
народження у с. Нижні Торгаї за 1922 рік збереглись лише за період січня – травня.
Також було проведено наскрізні обстеження книг актових записів про народження
за період 1921–1940 років усіх сільських рад Нижньосірогозького району.
Проте, прискіпливий пошук документів дозволив відтворити умови, в яких
росла і формувалась Софія.
Низку
цікавих
фактів
принесло
дослідження
фонду
Р-1110
Нижньосірогозький волосний виконавчий комітет за 1921–1922 роки. Так, у
списках виборців с. Нижні Торгаї Сірогозької волості з перевиборів до сільської
ради 29 жовтня 1922 року за №№ 171–173 значиться сім’я Карякіних: Іван
Фаддейович, 47 років; Липистимія, 45 років; Павло Іванович, 18 років
[8, спр. 11, арк. 184, 187зв.].
До списку кандидатів у члени сільвиконкому с. Нижні Торгаї, складеному
25 жовтня 1922 року, включено двох рідних братів Карякіних: Івана Фаддейовича
– бідняка, члена комітету незаможних селян, голову сількомісії, та Василя
Фаддейовича, бідняка, члена комітету незаможних селян [8, спр. 11, арк. 204].
Огляд документів виконкому засвідчив, що батько Софії був у селі
шанованою людиною. У зв’язку з цим не можна оминути протокол про підсумки
виборів до Нижньоторгаївського сільської ради від 29 жовтня 1922 року № 43
[8, спр. 11, арк. 183]. У виборах до сільської ради брали участь 910 виборців. До її
складу було обрано 20 осіб, серед них – Карякін Іван Фаддейович, кандидатуру
якого підтримано одноголосно. Про його авторитет свідчить і той факт, що на
установчому засіданні виконкому кандидатуру Івана пропонували на головуючого.
Як член виконкому відповідав, зокрема, за страхові платежі [8, спр. 7, арк. 431].
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Справжньою знахідкою дослідження стало виявлення невідомих раніше
автографів Івана Карякіна, внесених до протоколів засідань виконкому сільської
ради [8, спр. 11, арк. 204, 204зв.]. Власноруч він засвідчував протоколи підписом
“И. Корякин” російською мовою. При цьому слід звернути увагу на написання
прізвища через букву “о”, тобто Корякін. Питання щодо уточнення прізвища
неодноразово поставало під час проведення дослідження, оскільки в документах
1900–1910-х роках зустрічаються паралельно обидва варіанти їх написання, в
радянський час – виключно “Карякін”. Цілком очевидно, що трансформація
прізвища російського походження “Корякін” у прізвище “Карякін” стала наслідком
пристосування її до фонетичних законів української мови.
Російське походження прізвища Корякін підтверджує той факт, що с. Нижні
Торгаї засновано у 1840 році переселенцями з Тамбовської губернії [4]. У
1874 році тут діяла школа, 1888 році – Нижньоторгаївське земське училище. На
зламі ХIХ–ХХ століть село стало крупним населеним пунктом Нижньосірогозької
волості. На початок 1922 року у селі проживало 2 258 осіб, з них 1 098 чоловіків та
1 160 жінок [9]. У часи голоду 1921–1922 років чисельність населення скоротилась.
У відомостях за 1923 рік вказано, що у Нижніх Торгаях проживало 2 084 чол.; всі
росіяни, “інших національностей немає” [10, спр. 1, арк. 191]. У документах
радянських часів, до 1937 року включно, нижньоторгаївські родини Карякіних та
їх нащадки ідентифікували свою національність як росіяни.
Зацікавив інформаційним потенціалом також фонд Р-1107 Виконавчий
комітет Нижньосірогозької районної ради за період 1922–1926 років. Списки
платників єдиного податку с. Нижні Торгаї за 1923 рік зберігають відомості про
родини селян, земельні наділи. Всього у селі налічувалось 441 господарство,
471 од. худоби. У списках платників за № 169 значиться господарство Карякіна
Івана Фаддейовича, у складі сім’ї 8 їдоків – по 4 особи чоловічої і жіночої статі.
Родина мала 2 коня, корову, 32,3 десятини землі (35,3 га), у тому числі 40 соток
присадибної землі, 31,63 цілих десятин орної землі [10, спр. 32, арк. 51, 54зв.]. У
списках голодуючих сімей Нижньоторгаївської сільської ради у 1922 році родина
не значилась. Станом на 1 травня 1924 року кількість земель у його господарстві
зменшилась майже вдвічі у порівнянні до 1923 року і склала 17,5 цілих десятин
землі (18,57 га), з неї – 17 десятин орної, вся засіяна [10, спр. 16, арк. 56зв.].
У контексті підтримки селянством революційних перетворень того часу
показовою є активна громадянська позиція впливової та потужної родини
Карякіних, їх готовність до сприйняття змін. Так, Карякіни Василь Фаддейович та
Іван Фаддейович у 1922 році обирались депутатами Нижньоторгаївської сільської
ради. Іван Карякін у лютому 1923 року був делегатом Нижньосірогозької районної
безпартійної конференції. В анкеті делегата вказано, що він є головою комітету
незаможних селян с. Нижні Торгаї, за соціальним станом – середняк. В анкеті
делегата Нижньосірогозького з’їзду рад старший брат Софії Карякін Іван Іванович
значиться як росіянин, селянин, писемний, позапартійний, член комітету
незаможних селян з 1921 року, кооперації – з 1924 року, за професією до 1917 року
і дотепер – хлібороб [10, спр. 50, арк. 306]. У 1926 році новонародженого сина
йменує революційним ім’ям Кім – це скорочена назва політичної організації
“Комуністичний Інтернаціонал молоді”. В актовому записі про народження Кіма у
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відомостях про батьків зазначено, що головним заняттям Карякіна Івана Івановича
є хліборобство, працює службовцем Нижньоторгаївської сільської ради
[11, спр. 44, арк. 4, 4зв.]. Зокрема, він особисто проводив реєстрацію записів актів
громадянського стану, що передбачало належний рівень грамотності та
досвідченості посадовця. У 1930-х роках племінник Івана Фаддейовича – Андрій
Васильович Карякін працював секретарем Покровської сільської ради
Нижньосірогозького району [11, спр. 173, арк. 49зв.].
Зазначені вище відомості про життя великої родини Карякіних дають
уявлення про близьке оточення Софії. Дівчинка виховувалась у родині, яка мала
можливість дати дітям освіту. Звідси сформувалась її тяга до навчання,
самовдосконалення, пізнання нового, порядність, доброзичливість та родинність.
Саме ці риси дадуть можливість у майбутньому органічно вписатись у життя
чернівчан, полюбити красу буковинського краю, його традиції, людей.
За браком джерел дослідити шкільні роки Софії Карякіної немає можливості.
Спираючись на опубліковані джерела відомо, що середню школу вона закінчила у
с. Британи. Тож цікавили причини і час переїзду сім’ї Карякіних на нове місце
проживання. У зв’язку з цим привертає увагу примітка, внесена до актового запису
№ 157 про народження у 1879 році Єпистимії Бєляєвої, матері Софії. Короткий
допис “видано 13.ХI.33” свідчить про затребування у листопаді 1933 року копії
документа про народження. Можна припустити, що причиною отримання
документу міг стати саме переїзд сім’ї до с. Британи, а спонукали до цього жахливі
для степової Херсонщини наслідки Голодомору 1932–1933 років.
Комплекс документів, що стосуються безпосередньо Софії Карякіної,
відклався
у
фонді
Херсонський
державний
педагогічний
інститут
ім. Н. К. Крупської. Наказом від 6 вересня 1940 року № 142, на підставі документів
приймальної комісії Карякіну С. І. зараховано на перший курс російського відділу
мовно-літературного факультету Херсонського державного педагогічного
інституту. Наказом від 20 вересня 1940 року № 154а їй призначено стипендію у
розмірі 130 крб на місяць [12, спр. 59, арк. 10, 80, 82].
Але студентський період життя Софії в м. Херсоні був коротким. Постановою
РНК СРСР від 2 жовтня 1940 року було введено платне навчання. Тож усіх
студентів інституту було зобов’язано до кінця жовтня 1940 року внести до каси
інституту по 300 крб за навчальний рік. Ймовірно, що саме перехід на платну
форму навчання унеможливив подальше навчання Софії у Херсоні. Під час
дослідження віднайдено документ, що висвітлює “білу сторінку” її студентського
життя.
Збереглась власноруч написана Карякіної Софією Іванівною заява, датована
15 жовтня 1940 року. У ний рівним, каліграфічним почерком викладено прохання
перевести на навчання до м. Бердянськ та в якості причини викладено
інформативно цінні для дослідження відомості про родину. Наводимо повний
текст заяви:
“Директору Херсонського державного педагогічного інституту. Прошу
надати мені переведення з ХДПІ до Бердянського педінституту на факультет
літератури і мови. В ХДПІ продовжувати навчання не маю змоги, оскільки у мене
немає батька. З мамою (вона вже старенька – 55 років) я жила на утриманні
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брата, який у вересні 40-го року пішов до лав Радянської армії. У Бердянську
мешкає ще один мій брат, у якого я буду проживати та навчатися, а утримувати
в Херсоні він мене не зможе. Карякіна С. 15.Х.40”.

Заява Софії Карякіної. 1940 рік
Тут же міститься коротка резолюція директора інституту Устименка від
17 жовтня “До наказу. Перевести до Бердянського педінституту” [12, спр. 61,
арк. 37, 38, 48]. Наказом від 18 жовтня 1940 року № 174 Корякіну С. І. відраховано
зі складу студентів першого курсу за переведенням до Бердянського педінституту
[12, спр. 87, арк. 37, 37зв.].
Отже, завдяки інформаційній складовій єдиного в архіві документу,
власноруч складеного Софією Карякіної, нам вдалось розкрити ще одну невідому
сторінку з її життя на Херсонщині. Зазначимо, що спроби документально
підтвердити викладені у її заяві факти, зокрема про смерть батька – Івана
Фаддейовича Корякіна, встановити імена братів, які опікали та допомагали вижити
Софії та її матері в складних життєвих умовах, позитивних результатів не
принесли через слабку документальну базу державного архіву області за період
30-х років.
Доповненням до комплексу архівних документів стало залучення статті
Книги Пам’яті Херсонської області про рідного брата Софії. У ній вказано, що
Карякін Василь Іванович, 1911 року народження, уродженець Нижньосірогозького
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району Херсонської області, призваний на службу Каховським райвійськкоматом,
пропав безвісті у вересні 1944 року [13]. Це один із трьох рідних старших братів
Софії Карякіної, які загинули на фронтах Другої світової війни. Вірогідно, що саме
про Василя згадує у заяві Софія як годувальника сім’ї, оскільки на службу його
призвав військомат Каховського району, до цього ж району входило на той час
с. Британи, де навчалась у школі Софія.
Так у жовтні 1940 року завершився “херсонський” період життя 18-річної
Софії Карякіної. Надалі – навчання в Бердянському педагогічному інституті,
лихоліття війни, повернення з евакуації до Бердянська та здобуття диплома
вчителя. З 1944 року життєвий і трудовий шлях Софії Іванівни пов’язаний з
Буковиною, яка стала для неї другою батьківщиною. Саме тут розкрився її
педагогічний талант, високі людські чесноти, які сповна реалізувались у родині та
дали можливість примножити славу української культури в особі сина –
Володимира Івасюка.
Зазначимо, що документи, виявлені у фондах Державного архіву Херсонської
області, не були раніше відомі ні дослідникам, ні широкому загалові, хоча окремі
факти, викладені у них, були знані родиною і науковцями. Документи
розширюють джерелознавчу базу про Софію Іванівну Карякіну та стануть у нагоді
тим, хто вивчає історію родини композитора-виконавця, Героя України
Володимира Івасюка.
Нижче наводимо у хронологічному порядку перелік актових записів про
народження, шлюб та смерть, виявлених в метричних книгах церков
Дніпровського та Мелітопольського повітів під час генеалогічного дослідження
родини Софії Карякіної, а саме: Святого Миколая, Святого благовірного князя
Олександра Невського с. Нижні Сірогози; Казанської ікони Божої Матері с. Нижні
Торгаї Нижньосірогозької волості.
Тексти подано мовою оригіналу документів зі збереженням орфографії
написання імен та прізвищ:
– № 1 о рождении и крещении 08 января 1839 года Анны. Родители: нижнесерогозский поселянин Михаил Ефимов сын Воронцов и законная жена его
Агрефина Гавриловна, оба православного цароисповедания (так в документе).
Восприемники: нижнесерогозский поселянин Севастьян Федорович Стихарев и
сего же селения поселянина Василия Яновича Кошкарева дочь, девица Зиновия
[ф. 207, оп. 1, спр. 1944, арк. 1164зв.];
– № 30 о рождении 23 сентября и крещении 24 сентября 1839 года Анны.
Родители: нижнесерогозский поселянин Алексей Иванов сын Беляев и законная
жена его Мотрона Сафоновна, оба православного цароисповедания.
Восприемники: Гавриил Сафонович Филатов и сего же селения поселянина
Федора Акикича Монина жена Марфа Лаврентьевна [ф. 207, оп. 1, спр. 1944,
арк. 1185зв.];
– № 32 от 29 октября 1867 года о бракосочетании. Жених: нижнесерогозский
крестьянин Тимофей Алексеев Беляев, православного вероисповедания, первым
браком, 21 год. Невеста: нижнесерогозская крестьянка Ирина Михайлова
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Воронцова, православного исповедания, первым браком, 17 лет [ф. 316, оп. 14,
спр. 1, арк. 270зв.];
– № 157 о рождении и крещении 06 ноября 1879 года Епистимии. Родители:
нижнесерогозский крестьянин собственник Тимофей Алексеев сын Беляев и
законная жена его Ирина Михайлова дочь, оба православные. Восприемники:
нижнесерогозский крестьянин Дорофей Пестрицов и Федота Бережного жена
Палагея Иванова дочь [ф. 316, оп. 14, спр. 4, арк. 60зв., 61]. До актового запису
внесено дві примітки: “К обыску № 46-й за 1897 г.”, “выдано 13.ХI. 33 г.”;
– № 46 от 24 октября 1897 года о бракосочетании. Жених: нижнеторгайский
крестьянин Иоанн Фаддеев Корякин, православный, первым браком, 19 лет.
Невеста: нижнесерогозская крестьянка Епистимия Тимофеева Беляева,
православная, первым браком, 17 лет [ф. 316, оп. 14, спр. 19, арк. 112зв.];
– № 80 о рождении и крещении 29 апреля 1899 года Ирины. Родители: нижнеторгайский крестьянин Иоанн Фаддеев Карякин и законная жена его Епистимия
Тимофеева дочь, оба православные [ф. 316, оп. 14, спр. 21, арк. 27зв.];
№ 55 о смерти 21 мая от старческой немощи и погребении 23 мая 1899 года
нижнесерогозской крестьянки вдовы Агриппина Гавриилова Воронцова, 85 лет,
[ф. 316, оп. 14, спр. 21, арк. 146зв., 147];
№ 25 о смерти 27 ноября от скарлатины и погребении 28 ноября 1900 года
нижнеторгайского крестьянина Иоанна Корякина дочери Ирины, 1,5 лет, [ф. 316,
оп. 15, спр. 12, арк. 61зв., 62];
№ 34 о рождении 29 августа и крещении 01 сентября 1901 года Іоанна.
Родители: нижнеторгайский крестьянин Иоанн Фаддиев Корякин и законная жена
его Епистимия Тимофеева, оба православные [ф. 316, оп. 15, спр. 12, арк. 88зв.];
№ 23 о смерти 29 ноября от старости и погребении 20 ноября 1903 года
нижнеторгайского крестьянина Фаддия Феодорова Карякина, 52 лет, [ф. 316,
оп. 15, спр. 13, арк. 136зв, 137];
№ 2 о рождении 13 января и крещении 14 января 1903 года Павла. Родители:
нижнеторгайский крестьянин Иоанн Фаддиев Корякин и законная жена его
Епистимия Тимофеева, оба православные [ф. 316, оп. 15, спр. 13, арк. 66зв.];
№ 3 о рождении 19 января и крещении 20 января 1905 года Ксении. Родители:
нижнеторгайский крестьянин Иоанн Фаддиев Корякин и законная жена его
Епистимия Тимофеева, оба православные [ф. 316, оп. 15, спр. 14, арк. 69зв.];
№ 14 о рождении 28 февраля и крещении 01 марта 1907 года Евдокии.
Родители: нижнеторгайский крестьянин Иоанн Фаддиев Карякин и законная жена
его Епистимия Тимофеева, оба православные [ф. 316, оп. 15, спр. 16, арк. 6зв.];
№ 5 о рождении 26 января и крещении 27 января 1911 года Василия.
Родители: нижнеторгайский крестьянин Иоанн Фаддиев Корякин и законная жена
его Епистимия Тимофеева, оба православные [ф. 316, оп. 15, спр. 17, арк. 64зв.];
№ 22 о смерти 07 апреля от простуды и погребении 08 апреля 1912 года
нижнеторгайского крестьянина Иоанна Фаддиева Карякина дочери Ксении, 7 лет
[ф. 316, оп. 15, спр. 17, арк. 179зв, 180];
№ 26 о рождении 19 марта и крещении 20 марта 1915 года Николая.
Родители: нижнеторгайский крестьянин Иоанн Фаддеев Карякин и законная жена
его Епистимия Тимофеева, оба православные [ф. 316, оп. 15, спр. 20, арк. 13зв.];
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№ 5 о смерти от старости 19 января и погребении 20 января 1917 года нижнеторгайской крестьянки вдовы Параскева Васильева Карякина, 65 лет, [ф. 316,
оп. 15, спр. 22, арк. 25зв, 26];
№ 7 о рождении 10 февраля и крещении 11 февраля 1917 года Анны.
Родители: нижнеторгайский крестьянин Иоанн Фаддеев Карякин и его законная
жена Епистимия Тимофеева, оба православные [ф. 316, оп. 15, спр. 22, арк. 4зв.];
№ 18 о смерти от старости и погребении 26 апреля 1918 года нижнесерогозского гражданина Тимофея Алексеева Беляева жены Ирины Михайловой,
80 лет [ф. 316, оп. 14, спр. 58, арк. 106зв., 107];
№ 9 о смерти 20 июня от младенченского и погребении 21 июня 1918 года
нижнеторгайского гражданина Иоанна Фаддиева Корякина сына Николая, 3 лет
[ф. 316, оп. 15, спр. 23, арк. 72зв, 73];
№ 73 о рождении 12 ноября и крещении 13 ноября 1918 года Михаила.
Родители: нижнеторгайский гражданин Иоанн Фаддеев Корякин и законная жена
его Екатерина (так в документе) Тимофеева, оба православные [ф. 316, оп. 15,
спр. 23, арк. 32зв.];
№ 23 о смерти 25 января от старости и погребении 26 января 1921 года
нижнесерогозского гражданина Тимофея Алексеева Беляева, 70 лет [ф. 316, оп. 14,
спр. 60, арк. 85].
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Ірина Сінкевич*
ХЕРСОНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК ДЛЯ ІСПАНСЬКИХ ДІТЕЙ
У ДОКУМЕНТАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТА МІСЦЕВІЙ ПЕРІОДИЦІ
В архівному фонді Документи про інтернаціональні зв’язки трудящих
Херсонщини та публікаціях у херсонській обласній газеті “Наддніпрянська
правда” міститься інформація про перебування у місті Херсоні іспанських дітей,
евакуйованих до СРСР у 1937 році.
У липні 1936 року розпочалась громадянська війна в Іспанії. Іспанський
республіканський уряд звернувся до міжнародної спільноти щодо евакуації дітей із
зон бойових дій. Їх вивозили до Франції, Великобританії, Данії, Бельгії, Швейцарії,
Мексики, Аргентини, Радянського Союзу та інших країн. Усього з Іспанії було
евакуйовано близько 34 тис. дітей. Їх, як правило, віддавали у сім’ї, але в СРСР це
було заборонено, тож евакуйованих направляли у місто Іваново РРФСР, до
існуючого з 1933 року Інтернаціонального дитячого будинку, та засновували нові
дитячі будинки для іспанських дітей. В Україні такі дитячі будинки були створені
у містах Київ, Євпаторія, Одеса, Харків та Херсон. Вони знаходились під
керівництвом відділу дитячих будинків спеціального призначення при
Наркомпросі УРСР.
Весною 1937 року оплотом республіканців на півночі Іспанії була Країна
басків із столицею – містом Більбао, битва за яке розгорнулась у червні 1937 року.
За два дні до захоплення міста франкістами, із Біскайської затоки вийшов пароплав
із дітьми міста Більбао та супроводжуючими їх дорослими. Пізно ввечері
22 червня 1937 року пароплав доставив басків до Ленінграду (нині – місто СанктПетербург Російської Федерації), де їх зустріли піонервожаті, завчасно відібрані
ленінградським міськкомом комсомолу для роботи з іспанськими дітьми. Спочатку
іспанців із піонервожатими спеціальним потягом перевезли із Ленінграду до
Криму в Місхор, у санаторій “Червоний прапор (Рохе бандеро)”.
Тим часом у Херсоні для прийому дітей було створено Херсонський
іспанський дитячий будинок № 7.
Спальний корпус було обладнано у двоповерховому будинку санаторія на вулиці
1 Травня (нині – вулиця Суворова, 38). Це був відомий херсонцям колишній будинок
Є. С. Лівшиця, де розміщувалась канцелярія головного херсонського рабина та
херсонське відділення Санкт-Петербурзького міжнародного комерційного банку. З
початку 1920-х років до 1935 року там знаходився Клуб юних піонерів. При будинку
був великий огороджений сад, де знаходився особнячок, пристосований під
господарські потреби. В одноповерховому будинку на вулиці Комсомольській (нині –
вулиця Старообрядницька) розмістились кухня та їдальня. Під клуб дитбудинку було
передано приміщення католицького костелу (вулиця Суворова, 40). У будинку
СІНКЕВИЧ Ірина, заступник начальника відділу використання інформації
документів Державного архіву Херсонської області, член Національної спілки
краєзнавців України
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навпроти (вулиця Суворова, 39) була адміністративна частина, 8-річна школа для
іспанських дітей та кімнати для вихователів і вчителів. Нині будинок повністю
перепланований під відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб департаменту
адміністративних послуг міської ради.

У серпні 1937 року із Криму до Херсонського іспанського дитячого будинку
приїхали 99 дітей, 4 виховательки-іспанки у віці від 19 до 40 років та
3 піонервожаті із Ленінграду – Шура Некрасова, Аня Степанова і Галія Хамзіна,
які були залишені на роботу виховательками.
Директором дитбудинку було призначено колишнього капітана далекого
плавання херсонця Кравченка Анатолія Васильовича, помполітом – комсорга
Херсонського консервного заводу Тендлера Наума Володимировича, з 1938 року –
Куценка (інші відомості у документах відсутні). Лікарем був Кофф. Перекладачем
працювала Федорова Лідія Петрівна, яка єдина з усього радянського персоналу
дитбудинку і вчителів володіла іспанською мовою.
Вихованці були розподілені на 4 вікові групи. Групою від 14 років керувала
вихователька Шура Некрасова, 12-13 років – Аня Степанова, 8-11 років – Галія
Хамзіна, 4-8 років – іспанка Вікторія Мартінес, у вересні 1938 року Херсонський
міськком ЛКСМУ замінив її херсонкою Шурою Лахновською. Виховательки були
у віці 18-19 років, мали загальну середню або неповну середню освіту і досвід
піонерської роботи.
Завучем 8-річної школи для іспанських дітей була призначена вчителька
математики Тимошенко Анна Степанівна, яка також очолила партійну організацію
дитбудинку.
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Наймолодші вихованці Херсонського іспанського дитячого будинку. 1937 рік

Ще у документах згадується вчитель російської мови та літератури
Мудролюбова Ольга Василівна, яка знала французьку мову, вивчила іспанську і
вела мовні курси для інших вчителів та вихователів. Старшокласники також
відвідували уроки російської мови та літератури у середній школі № 14 (нині –
гімназія № 20 імені Бориса Лавреньова).
Інструктором фізкультури працював херсонець Міша Лозинський, він же був
тренером футбольної команди дитбудинку, яка у 1939 році стала чемпіоном міста
серед школярів.
Вихованці активно займались художньою самодіяльністю під керівництвом
іспанця Хосе Морено, виступали на міських оглядах, підприємствах, у військових
частинах, палаці піонерів, міському театрі.
Підприємства Херсона обладнали у дитбудинку слюсарно-токарну,
деревообробну, швейну і взуттєву майстерні. Кваліфіковані робітники заводу імені
Петровського вчили вихованців слюсарно-токарній справі, пізніше багато з них
працювали токарями на Московському авіаційному заводі та на заводах в Іспанії.
Спеціаліст авіаційного училища імені Левандовського вів гурток з
авіамоделювання. Фотосправі вихованців навчав фотокореспондент газети
“Наддніпрянська правда” Олександр Альперт, він же фотографував у Херсоні
іспанських дітей у 1937–1941 роках.
Головним завданням працівників дитбудинку іспанських дітей було виховати
їх радянськими людьми. Ще в перші дні їх перебування влітку 1937 року у Криму
дітей повезли в Артек, де урочисто прийняли в піонери. При тому, вказував у
спогадах помполіт Наум Тендлер, про піонерську організацію діти не мали
жодного поняття, тож у херсонському дитбудинку вона була створена тільки
восени 1938 року після кропіткої виховної роботи, старшою піонервожатою була
вихователька Галія Хамзіна. У 1940 році перші вихованці дитбудинку стали
комсомольцями.

Перші комсомолки іспанського дитбудинку (зліва направо): Кончіта Лопес,
Кармен Мартінес, Канді Калябія, Анна дель Боске. Червень 1940 року
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З 10 червня 1941 року діти відпочивали у піонерському таборі в Цюрупинську
(нині – місто Олешки Херсонської області). Про початок війни 22 червня їм
оголосив директор Кравченко під час сніданку. Повернувшись до Херсона,
17 серпня вихованці, працівники дитбудинку та їх родини (всього більше 200 осіб)
були евакуйовані пароплавом до Запоріжжя, звідти – товарним поїздом на
Північний Кавказ, де проживали у літньому дитячому санаторії в місті П’ятигорськ
(нині – Російська Федерація). При наступі гітлерівських військ у серпні 1942 року
евакуювались на Алтай у місто Барнаул. Під час цієї евакуації було втрачено все
майно дитбудинку та особисті речі дітей і дорослих. Дитбудинок розмістили на
першому поверсі школи села Тундріха Залесівського району. Восени 1942 року
10 дітей померли від інфекційних хвороб, переохолодження, голоду. Старші
вихованці працювали на Барнаульському меланжевому комбінаті, інші в селі
вчились у школі та працювали у колгоспі. Троє вихованців Херсонського
іспанського дитячого будинку воювали у лавах Радянської армії, Євлохіо Вега та
Ісаіас Гомес загинули, Хосе Домінгес по війні отримав вищу освіту, працював
директором радгоспу.
У серпні 1944 року Херсонський іспанський дитячий будинок був
переведений у Підмосков’я і розформований. Частина його колишніх вихованців
були направлені до московських вузів, або отримали роботу на заводах м. Москви,
молодші були розподілені до іспанських дитячих будинків Підмосков’я.
Для більш докладного вивчення історії Херсонського іспанського дитячого
будинку потрібні дослідження фондів наркомпросу в Центральному державному
архіві вищих органів влади та управління України і Державному архіві
Миколаївської області.
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Сергій Чечет*
ДО ІСТОРІЇ ПАРКІВ МІСТА ХЕРСОНА
Тема озеленення Херсона, зокрема стан парків міста, вкрай важлива для його
мешканців, тому вона упродовж десятиліть неодноразово обговорювалась
представниками влади, засобів масової інформації, громадськістю. На жаль, не
завжди публікації розкривали тему відповідно до фактів, що свідчить про
необхідність наповнення джерельної бази відповідними архівними документами.
Зупинимося, перш за все, на історії найстарішого і найвідомішого парку міста,
що нині має назву “Шевченківський”. Датою його створення вважається 1785 рік
[25, арк. 88; 33, арк. 8]. Втім, у Проектованому плані губернського міста Херсона,
затвердженому 18 жовтня 1855 року, на його території значиться Плац-парадна
площа [1, арк. 74], на якій був організований іподром, скасований 1868 року.
У 1869 році херсонський віце-губернатор Денис Гаврилович Карпович наказав
арештантським ротам засадити деревами територію колишнього іподрому, що і
стало початком організації парку, що відповідно отримав назву “Денисівський”.
У 1880 році на честь 25-річчя царювання російського імператора Олександра ІІ
Денисівський парк перейменовано на “Олександрівський” [17, арк. 4; 33, арк. 18].
На вшанування пам’яті В. І. Леніна рішенням Херсонської міської ради за
поданням міської комсомольської організації у 1924 році Олександрівській парк
було перейменовано на “Ленінський” [17, арк. 4]. Саме це перейменування
залишається поза увагою авторів більшості публікацій, які стверджують, що у
1927 році Олександрівський парк перейменовано на “Шевченківський”. Насправді
постановою президії Херсонської міської ради від 13 жовтня 1927 року, протокол
Ч. 14 параграф 11, затверджено перейменуванння вулиць м. Херсона, у т. ч.
Олександрівський парк (як вказано у документах, однак насправді – проїзд) на
Тарасо-Шевченківську (така точна назва вказана у документах), а не
перейменовано парк “Олександрівський”, який вже мав назву “Ленінський”
[5, арк. 313а-313а зв.].
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Підтвердження помилковості дописів щодо присвоєння вказаним рішенням
міської ради у 1927 році парку “Олександрівський” імені “Шевченківський”
знаходимо в архівних документах. Так, у заявці на громадські роботи
Херсонського окружного відділу місцевого господарства від 30 квітня 1927 року
вказується, що Ленінський парк, який знаходиться в центрі міста Херсона і займає
площу більше 10 десятин, перебуває в дуже занедбаному стані. Це пояснювалось
відсутністю огорожі, яка давала б можливість в єдиному парку міста з населенням
близько 60-тисяч чоловік зберегти від шкідливих впливів (загибелі) близько
6-ти тис. дерев [4, арк. 5]. Водночас проводились заходи з благоустрою міського
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парку. У звіті про роботу Херсонського окрміськкомгоспу за жовтень 1927 року–
березень 1928 року вказується про проведення перекопування 3 000 квадратних
сажень ґрунту на бульварах, у скверах і в Ленінському парку [3, арк. 4].
У листі Херсонської окружної ради профспілок (ХОРПС) від 9 вересня
1929 року повідомлялось президії міської ради про розгляд на засіданні президії
ХОРПС від 5 вересня 1929 року питання щодо перетворення з наступного року
Ленінського парку міста у Парк культури та відпочинку [2, арк. 19]. Втім, на
засіданні президії міськради від 15 березня 1932 року при розгляді проєкту
виробничого плану тресту “Комунбуд” на 1932 рік передбачалось 42 тис. крб. для
закінчення огорожі парку імені Леніна [6, арк. 12].
У роки нацистської окупації Херсона (1941–1944) міському парку було
повернуто назву “Олександрівський” [17, арк. 4].
Після відновлення радянської влади рішенням виконкому міської ради від
8 червня 1944 року № 11/3 відновлено найменування вулиць, провулків і т. д.
міста, що існували до нацистської окупації, тому міський парк у розпорядчих
документах має назву Парк культури і відпочинку імені В. І. Леніна [7, арк. 12].
Рішенням від 12 березня 1946 року № 147 міський парк культури і відпочинку
імені В. І. Леніна площею 10,5 га було реорганізовано у постійно діючий
[8, арк. 52зв.-53].
Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 20 грудня 1946 року
№ 2107, рішень виконавчих комітетів рад: обласної від 10 лютого 1949 року № 129
та міської від 17 лютого 1949 року № 89 міський парк культури і відпочинку імені
В. І. Леніна було передано з системи міського комунального господарства у
ведення міського відділу культурно-освітньої роботи та затверджено Положення
про парк [11, арк. 147-148].
Згідно з Положенням парк набув статусу самостійного госпрозрахункового
культурно-освітнього закладу. Його структура складалась з відділів: 1) масововидовищної роботи (лекторій, павільйони для виставково-експозиційної роботи,
бібліотека-читальня, радіо, зелений театр, концертна естрада, кіно тощо);
2) оборонно-фізкультурної роботи (тир, полігон, літній спортивний майдан, лижноковзанярська база, шахово-шашковий клуб); 3) масових ігор та розваг (атракціони
механічні та малі, павільйони настільних ігор, ігрові майданчики, танцювальний
майданчик та школа танців, більярдна); 4) роботи серед дітей (спортивний
майданчик, лекторій, бібліотека-читальня, технічна натуралістична станція, куток
дошкільника, куток домоводства); 5) побутового обслуговування (фото-ательє,
довідкове бюро, майстерня з ладнання духових інструментів, баянів, художньоживописна майстерня, ресторани, кафе, кіоски, душі). Все майно і споруди, що
знаходились на території парку, перебували у його власності. Кошти парку
складались зі статутного фонду, державної дотації, прибутку від проведення
платних заходів, надходжень від допоміжних підприємств – майстерень, баз
прокату тощо. [11, арк. 162-164].
З метою подальшого благоустрою парку рішенням виконкому міської ради від
30 травня 1950 року № 516 директора парку було зобов’язано збудувати колонадувхід у парк з вулиці Перекопська за рахунок позалімітних асигнувань, виконання
роботи доручено будмонтажконторі міськкомунгоспу [13, арк. 188]. Не виключено,
що вказана колонада могла бути зведена з матеріалів зруйнованої згідно з
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рішенням виконкому від 17 грудня 1949 року № 998 [12, арк. 200-201] Покровської
єдиновірної церкви, розбирання якої проводилось тією ж будмонтажконторою.
Водночас відомий краєзнавець Є. В. Горностаєв стверджував, що колони, які
прикрашали вхід до зруйнованого храму, поставили над східцями центрального
входу в міський парк з боку проспекту Ушакова [32, арк. 17зв.].
У наступні десятиліття парк неодноразово реконструювали, перебудовували,
змінювали форми і види роботи для приваблення відвідувачів зеленим вбранням та
затишком. Одним із показників належного рівня діяльності у 1960-х роках стало
його визнання на всесоюзному рівні. Так, навесні 1964 року Міністерство культури
СРСР та редакція газети “Известия” оголосили підсумки Всесоюзного
громадського огляду парків культури і відпочинку за 1963 рік. За велику і
різноманітну роботу з культурного обслуговування та організації відпочинку
трудящих Парку культури і відпочинку імені В. І. Леніна м. Херсона присвоєно
звання “Кращий парк культури і відпочинку країни” із врученням почесного
диплому першого ступеню [17, арк. 5; 35]. У 1967 році Міністерство культури
УРСР присвоїло парку звання “Культурно-просвітницька установа відмінної
роботи”, а на початку 1968 року Міністерство культури СРСР та редакція газети
“Известия” – звання “Парк відмінного відпочинку” з нагородженням почесним
дипломом [17, арк. 5; 37].
Цілком природно, що враховуючи пропозиції головного управління
архітектури та містобудування й управління культури облвиконкому, обласної
організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури,
виконком обласної ради рішення від 21 вересня 1990 року № 154 запропонував
Раді Міністрів УРСР включити до списку пам’ятників архітектури та
містобудування Денисівський парк (парк імені В. І. Леніна), розташований у
м. Херсон на проспекті Ушакова, 12-14 [25, арк. 83, 87-88].
Шевченківський парк тривалий час був єдиним парком міста Херсона,
водночас вже у 1930-х роках починається історія створення іншого міського парку
– “Придніпровський”. Саме тоді, на засіданні президії міської ради 15 березня
1932 року розглядався проєкт резолюції з будівництва нового парку для
забезпечення культурного відпочинку трудящих та створення захисної смуги від
зіпсованого повітря розташованих в цій частині міста підприємств. Розташування
зеленої зони загальною площею понад 100 га планувалось на території вздовж
Дніпра між Військовим форштадтом та Консервним заводом № 2 (Херсонський
консервний комбінат) [6, арк. 1, 8-9]. Простежити виконання цієї резолюції не
маємо змоги за відсутності архівних документів.
Процес створення парку “Придніпровський” поновився у другій половині
1940-х років. У зв’язку з будівництвом бавовняного комбінату рішенням
виконкому міської ради від 3 листопада 1947 року № 641 відведену у 1932 році
земельну ділянку під створення парку з культурно-побутовими установами було
обмежено з півночі Перекопською вулицею, з півдня берегом ріки Дніпро, із
заходу вулицею Матроський спуск, зі сходу бавовняним (бавовноочисним)
заводом [9, арк. 120].
Рішенням виконкому міської ради від 8 лютого 1949 року № 39 “Про
затвердження плану та заходів з озеленення м. Херсона і його околиць на період
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1949–1953 рр.” передбачалось насадження дерев у майбутньому парку на площі
13 га міськкомунгоспом, заводом імені Сталіна (Херсонський консервний
комбінат), бавовняним (бавовноочисним) заводом і населенням міста [14, арк. 108112]. Вже у 1956 році в офіційних документах значиться парк “Придніпровський”
[23, арк. 24-25]. У цьому ж році в Придніпровському парку розпочато спорудження
центральної алеї від вулиці Перекопської навпроти головної вулиці містечка
текстильників (нині – однойменний проспект) до р. Дніпро. З допомогою скрепера
було зроблено каскад майданчиків, що поєднувались між собою широкими
східцями, виготовленими із залізобетону, і були укладені з допомогою автокрану
на трьох схилах. Обабіч східців було викладено кам’яні стінки з виступами з країв
для встановлення квіткових вазонів. Одночасно із спорудженням центральної алеї
впорядковувались розташовані перед східцями майданчики, готувались ділянки
для насадження дерев та квітів [33, арк. 31; 34].
Водночас, запланованому будівництву парку заважало безпланове і
самовільне будівництво населенням міста індивідуальних житлових і тимчасових
будинків на 1-му Придніпровському селищі (Циганська слобідка), що виникло у
повоєнні 1940-і та активно продовжувалось у наступні роки, хоча згідно з
генеральним планом міста Херсона цей район було включено до території
Придніпровського парку. Рішенням виконкому міської ради від 18 травня
1957 року № 714 відзначалось, що для виконання заходів з озеленення парку,
будівництва паркових доріжок і літнього кінотеатру, проведення робіт з
облаштування центрального виходу на берег ріки Дніпро всі самовільно
побудовані житлові й тимчасові будинки підлягають знесенню [15, арк. 328].
Однак, зазначене рішення так і не було виконано.
Втім, незважаючи на суттєве зменшення площі від запланованої,
Придніпровський парк існував і облаштовувався. Зокрема, у 1965 році виконано
роботи з його благоустрою: розмічено алеї, частково заасфальтовано доріжки
навколо парку, збудовано підпірну стінку і парапет вздовж неї. У наступному році
– розпочато роботи з проведення водопроводу та встановлення електроосвітлення,
заасфальтовано 450 кв. метрів доріжок [16, арк. 1, 5, 14; 30, арк. 5].
Оскільки передбачалось одночасне будівництво тестильного комбінату,
містечка текстильників і створення Придніпровського парку, протягом 1950–
1960-х років спорудження та благоустрій парку відбувалось переважно за
сприяння Херсонського бавовняного комбінату (ХБК). Рішенням виконкому
міської ради від 26 вересня 1973 року № 532 “Про закріплення парків за
підприємствами, організаціями і установами міста” парк “Придніпровський” було
закріплено за тектильним комбінатом та іншими підприємствами, установами і
організаціями міста [19, арк. 86-89]. На його виконання догляд за зеленими
насадженнями парку здійснювала група зеленого господарства ХБК [31, арк. 37].
Крім того, рішенням виконкому від 19 липня 1977 року № 664/14 “Про
закладення в парках міста ювілейних гаїв” на честь святкування у 1978 році
200-річчя від заснування міста Херсона передбачалось у 1977 році в парку
“Придніпровський” посадити гай з 200 каштанових дерев [21, арк. 332].
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Маловідомою для багатьох херсонців є історія парку “Жовтневий”. Її
початком стало прийняття виконкомом обласної ради рішення від 16 липня
1966 року № 352/14 “Про створення нового парку в місті Херсоні”, яким
планувалось закладення парку площею 120 га на березі Дніпра в східній частині
міста між смт Антонівка та залізничним мостом через Дніпро за рахунок земель
лісгоспзагу. Майбутньому парку було присвоєно найменування “Парк імені
50-річчя Жовтня”. Першочергові заходи з посадки зелених насаджень парку
передбачалось здійснити в осінньо-весняний період 1966–1967 років на площі
50 га із застосуванням саджанців кращих видів чагарникових насаджень та цінних
порід дерев у віці не менше 10 років [24, арк. 196-197]. На засіданні виконкому
міської ради 20 квітня 1967 року зазначалось, що закладення нового міського
парку на березі р. Дніпро відбулось 19 квітня 1967 року [18, арк. 11].
Газета “Наддніпрянська правда” від 21 квітня 1967 року описала урочисте
закладання лісопарку “Жовтневий” на східній околиці обласного центру, де має
з’явитись чудова зелена зона, здатна прийняти для відпочинку тисячі жителів
Херсона і його гостей. У зв’язку з урочистим закладенням лісопарку відбувся мітинг,
де виступив перший секретар обкому Компартії України А. С. Кочубей. Він
наголосив, що велика заміська зона відпочинку для жителів міста створюється на
пам’ятному місці форсування р. Дніпро навесні 1944 року, звідки розгорнулась
військова операція проти нацистських окупантів. Після мітингу на місці майбутнього
лісопарку з’явились стрункі ряди з перших п’ятидесяти дерев – платанів, акацій,
кленів, висаджених першим секретарем обкому партії А. С. Кочубеєм, головою
виконкому обласної ради М. О. Макушенком, директором Херсонського суднобудівного заводу В. Ф. Заботіним, депутатом Верховної Ради УРСР, маляром цього ж
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підприємства Н. М. Бондар та багатьма іншими учасниками заходу. Планувалось, що
на всю довжину майбутнього 110-ти гектарного лісопарку простягнеться берегом
Дніпра двохкілометровий золотистий пляж. До нового лісопарку буде прокладено
пряму асфальтову магістраль, якою регулярно курсуватимуть автобуси і тролейбуси,
також до зони відпочинку відкриється водний шлях [36].

Подальший, вже не такий величний розвиток парку “Жовтневий” визначило
рішення виконкому міської ради від 26 вересня 1973 року № 532 “Про закріплення
парків за підприємствами, організаціями та установами міста”, що закріпило за
вказаним парком чотирнадцять підприємств, установ і організацій міста
[19, арк. 86-89]. Незважаючи на таку кількість шефів, роботи в парку проводились
лише на ділянках, закріплених за заводом скляної тари та управлінням лісового
господарства [31, арк. 37].
Рішенням виконкому міської ради від 19 липня 1977 року № 664/14 “Про
закладення в парках міста ювілейних гаїв” передбачалось у 1977 році у
Жовтневому парку посадити липовий гай з 200 дерев [21, арк. 332].
Вже наприкінці 1980-х–початку 1990-х років відомості щодо парку
“Жовтневий” в офіційних документах не прослідковуються. Зокрема, у додатку до
рішення виконкому міськради від 20 жовтня 1992 року № 284 “Про створення
підприємства з благоустрою і експлуатації парків і скверів міста Херсон на базі
дирекції парків культури і відпочинку міського управління культури” серед семи
парків міста, переданих на баланс новоствореного підприємства, парк
“Жовтневий” не згадано [22, арк. 116-118]. Тож не дивно, що відсутність у
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документах міськвиконкому інформації про нього призвела до того, що пунктом 93
додатку до розпорядження Херсонського міського голови від 19 лютого 2016 року
№ 80-р “Про виконання вимог Закону України “Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки” було ототожнено два різних парки –
“Ювілейний” та “Жовтневий” (“50 років Жовтня”) [42].
Щодо заснування вищезгаданого парку “Ювілейний” слід зазначити, що його
історія розпочалась у 1967 році згідно з рішенням виконкому Комсомольської
районної ради м. Херсона від 17 жовтня 1967 року № 266 “Про створення парку на
вільних землях у районі Миколаївського шосе Комсомольського району” на площі
30 га. 1 листопада 1967 року закладено новий парк, якому на честь 50-річчя
радянської влади присвоєно найменування “Ювілейний” [26, арк. 230].
У перші роки існування парку проводилась активна робота з його
облаштування. Так, на виконання плану благоустрою Комсомольського району
впродовж 7 місяців 1968 року в Ювілейному парку висаджено 1,8 тис. дерев та
понад 1 тис. чагарників [27, арк. 5, 7, 9]. Рішенням виконкому Комсомольської
районної ради від 4 лютого 1969 року № 44 “Про затвердження об’єктів
зовнішнього благоустрою по району на 1969 рік” Херсонське лісництво було
забов’язане висадити у парку “Ювілейний” 600 дерев, а міськомунгосп –
встановити 20 лав [28, арк. 35-36, 42].
Рішенням виконкому Комсомольської районної ради від 22 квітня 1971 року
№ 157/8 “Про закріплення парку “Ювілейний” за Херсонським обллісгоспзагом”
парк передано на баланс вказаного управління [29, арк. 105], а рішенням
виконкому міської ради від 26 вересня 1973 року № 532 “Про закріплення парків за
підприємствами, організаціями і установами міста” парк було закріплено за
заводом напівпровідникових приладів та іншими підприємствами, установами і
організаціями міста [19, арк. 86-89].
У зв’язку із змінами меж районів міста Херсона парк “Ювілейний” було
віднесено до території Суворовського району, тож для здійснення належного
догляду рішенням виконкому міської ради від 4 січня 1977 року № 42/1 “Про
закріплення парків за підприємствами, організаціями і установами міста” його
було перезакріплено за підприємствами, установами і організаціями,
розташованими вздовж Миколаївського шосе поблизу парку [29, арк. 90-97]. З
нагоди святкування 200-річчя міста у парку “Ювілейний” планувалось висадити
гай у кількості 200 кленових дерев [21, арк. 332].
Утім, заходи щодо благоустрою парку здебільшого залишались на папері. У
1980-х роках на сторінках газети “Наддніпрянська правда” неодноразово
розміщувались публікації щодо незадовільного стану парку “Ювілейний”,
незважаючи на наявність у ньому унікального для Херсона і єдиного на
Придніпров’ї зразка дубово-липового насадження, закладеного методом групового
(гніздового) розміщення [33, арк. 43, 46, 57, 61; 38; 39; 40; 41].
Таким чином, викладена історико-архівна палітра декількох парків Херсона
ще раз підкреслює необхідність дбайливого, відповідального ставлення до зеленої
зони міста та дає можливість керівникам міста організовувати роботи із її
благоустрою, не повторюючи помилок попередників.
54

Джерела та література
1. Проектированный план губернского города Херсона. Высочайше утвержден
18 октября 1855 г. Полное собрание законов Российской империи. Собрание
второе. Т. ХХХ. 1855. Приложения. СПб, 1856.
2. Держархів Херсонської області. Ф. Р-2. Оп. 3. Спр. 33.
3. Там само. Ф. Р-455. Оп. 1. Спр. 4.
4. Там само. Ф. Р-457. Оп. 1. Спр. 524.
5. Там само. Ф. Р-622. Оп. 1. Спр. 933.
6. Там само. Ф. Р-997. Оп. 1. Спр. 231.
7. Там само. Ф. Р-731. Оп. 4. Спр. 6.
8. Там само. Спр. 106.
9. Там само. Спр. 126.
10. Там само. Спр. 143.
11. Там само. Спр. 167.
12. Там само. Спр. 170.
13. Там само. Спр. 198.
14. Там само. Спр. 172.
15. Там само. Спр. 505.
16. Там само. Оп. 5. Спр. 74.
17. Там само. Спр. 138.
18. Там само. Спр. 147.
19. Там само. Спр. 576.
20. Там само. Спр. 858.
21. Там само. Спр. 872.
22. Там само. Оп. 7. Спр. 207.
23. Там само. Ф. Р-1979. Оп. 6. Спр. 361.
24. Там само. Оп. 10. Спр. 348.
25. Там само. Оп. 14. Спр. 1081.
26. Там само. Ф. Р-3829. Оп. 1. Спр. 59.
27. Там само. Спр. 124.
28. Там само. Спр. 154.
29. Там само. Спр. 332.
30. Там само. Спр. 57.
31. Там само. Спр. 552.
32. Там само. Ф. Р-4095. Оп. 1. Спр. 2.
33. Там само. Спр. 175.
34. Наддніпрянська правда (Херсон). 1956. 23 грудня.
35. Там само. 1964. 24 квітня.
36. Там само. 1967. 21 квітня.
37. Там само. 1968. 18 лютого.
38. Там само. 1983. 02 червня.
39. Там само. 1986. 11 вересня.
40. Там само. 1988. 27 вересня.
41. Там само. 1989. 28 травня.
42. http://kor-rada.gov.ua/noviny-kh/pereimenuvannya-rajonu
© Чечет С. М., 2021

Дата надходження статті до редколегії 26.03.2021

55

Олександр Шинкаренко*
МИКОЛА АРКАС – ПРОВІДНИЙ ДІЯЧ
УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
Микола Миколайович Аркас увійшов в історію видатним митцем, істориком,
громадським діячем, який зробив вагомий внесок у розвиток й популяризацію
української національної культури.
Рід Аркасів був відомим на півдні
України не стільки своєю заможністю,
скільки славними діяннями на користь
батьківщини. Особливо був знаним батько
М. Аркаса Микола Андрійович Аркас –
головний командир Чорноморського флоту,
військовий губернатор Миколаєва та
Севастополя,
засновник
Російського
товариства пароплавства та торгівлі,
почесний громадянин міста Миколаєва.
Микола Миколайович з дитячих років
був долучений до багатих джерел
української культури дякуючи своїй матері
Софії
Петрівни,
яка
походила
з
старшинського роду Богдановичів. Вона
прищепила синові любов до народних
звичаїв, пісень, казок та до історичної
минувшини України [4, с. 6].
Під
впливом
батька
М. Аркас,
Микола Аркас (1852–1909)
закінчивши фізико-математичний факультет Новоросійського університету, вступив
на військову службу морським офіцером. Проте він не полишив своїх захоплень
музикою і театральним мистецтвом, чому сприяло знайомство з видатним митцем
Марком Лукичем Кропивницьким, керівником Одеського нового театру, де
М. Аркас брав участь у виставах як актор-аматор.
Під впливом М. Кропивницького він створив оперу “Катерина” за відомим
твором Т. Г. Шевченка. Шлях до глядача Аркасової “Катерини” був важким, п’ять
років рукопис опери пролежав у цензурних комітетах Москви та Києва і лише у
1897 році був надрукований у Миколаєві коштом автора. Така затримка була
пов'язана з підозрілим ставленням влади до “українофільських” нахилів М. Аркаса.
Прем’єра опери відбулась лише 12 лютого 1899 року в Москві у постановці
М. Кропивницького. Відтоді розпочалась тріумфальна хода опери не тільки
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територією Російської імперії, а й етнічними українськими землями за межами
імперії.
Влітку того ж року трупа М. Кропивницького дала десять вистав “Катерини” у
Києві, а в березні 1900 року у виконанні цьго ж колективу вперше побачив свою
оперу на сцені й сам автор. Сталось це в його рідному місті Миколаєві, куди трупа
спеціально завітала на знак щирої поваги до композитора. По закінченню вистави
актори у ложі театру під нестихаючі оплески глядачів піднесли М. Аркасу
лавровий вінок з написом на стрічці “Вельмишановному Миколі Миколайовичу
Аркасу, композитору “Катерини”, від вдячного товариства малоросійських
артистів, 14 березня 1900 року”. Описуючи величезний успіх вистави у листі до
дружини М. Аркас зазначав: “Я не спав цілу ніч, сльози душили мене... Такі хвилини
рідкісні і божественні...” [3, передмова, с. 13].
Попереду були плани до написання інших опер, творчі надії на майбутнє, але
важка хвороба позбавила М. Аркаса можливостей займатись улюбленою справою.
Проте, до самої смерті М. Аркас цікавився українським мистецтвом, збирав
фольклор, запрошував до себе кобзарів з усієї України, влаштовував їхні виступи.
М. Аркаса знайшов інше поле прикладання своїх сил, поставивши за мету
викласти історію України в систематизованому вигляді у популярній та
найдоступнішій для широких верств населення формі. У передмові він писав:
“Розпочинаючи “Історію України-Русі”, я не мав на мислі написати науковий твір, я
хотів ясно розповісти землякам моїм те, що робилося у нас на Вкраїні...” [3, с. III].
У книзі автор не оминув тем діяльності Івана Мазепи, Кирило-Мефодіївського
товариства, гноблення українського письменства та мови Російською імперією.
Праця під назвою “Історія України-Русі” вийшла у світ у 1908 році нечуваним
для такого роду видань, семитисячним накладом, який повністю розійшовся за
кілька місяців.
М. Аркас одержав багато схвальних відгуків на книгу. У листах до автора
читачі дякували за першу написану українською мовою та доступну розумінню
навіть малоосвічених людей популярну книгу з історії України, підкреслювали її
величезне громадське значення для піднесення історичної свідомості народу.
Влучно висловився редактор наймасовішої україномовної газети “Рада” Євген
Чикаленко: “Написали Ви її не для баришів, а для того, щоб пролить свідомість в
широкі маси. І треба оддати Вам справедливість, Ви зробили своєю історією
багато, так багато, що й сподіватися того не можна було. Я без перебільшення
скажу, що Ваша книжечка після “Кобзаря” єсть найкорисніша”
[3, передмова, с. 22].
М. Аркас став фундатором та першим керівником миколаївської “Просвіти”,
куди залучив свою дружину Ольгу Іванівну та сина Миколу.
Під час відкриття першого засідання “Просвіти” з нагоди роковин Тараса
Шевченка М. Аркас виголосив блискучу промову на захист права українського
народу на розвиток національної культури, сміливо згадавши Шевченка як
приклад для наслідування у боротьбі за народну справу [3, передмова, с. 26-27].
Саме через “Просвіту” М. Аркас проводив масові заходи щодо пропаганди
української культури. Літературно-музичні вечори, аматорські вистави, лекції
привертали увагу населення, долучали його до української справи.
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План землі села Христофорівка Херсонського повіту Херсонської губернії М. М. Аркаса,
з особистим підписом власника. 1893 рік

Слід зазначити, що миколаївська “Просвіта” займалась не тільки культурнопросвітницькими заходами, а й ставила політичні питання, серед яких – вимога
українізації шкіл. Так, М. Аркас у селі Богданівка на власні кошти відкрив
чотирирічну школу з українською мовою викладання, де вчили не тільки письму,
начаткам наук, але й виховували учнів та батьків у дусі української національної
свідомості. Незабаром школа за доносом була закрита, але богданівські селяни
першими в Україні долучились до збирання коштів на пам’ятник Тарасу Шевченку
[3, передмова, с. 30].
У державному архіві Херсонської області зберігаються цікаві документи,
пов’язані з родиною Аркасів. Зокрема, фонд Колекція карт і планів (Ф. 302)
містить два земельні плани М. Аркаса з його особистим підписом: складений у
1884 році, коли М. Аркасу за згодою родичів було виділено половину всієї
родинної землі – 4 284 десятин [1], та 1893 року, коли він заклав 5 502 десятини
своєї землі Катеринославському відділенню Дворянського земельного банку [2].
М. Аркас пішов із життя у 57 років. В останню путь його проводив
десятитисячний натовп земляків, що засвідчило шану народу до “справжнього
українця”, саме так М. Аркаса назвав видатний український діяч Богдан Лепкий [3,
передмова, с. 5].
Достойними продовжувачами справи М. Аркаса стали його нащадки. Син
Микола у 1918 році командував полком в армії гетьмана Скоропадського.
Емігрувавши з радянської України, він працював режисером пересувного театру
“Просвіти” у м. Ужгороді. Онук, теж Микола, закінчив Український вільний
університет у м. Прага, став поетом, доктором філософії та, наслідуючи діда,
написав “Історію Північної Чорноморщини”.
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