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Ніна Загребельна, Ігор Коляда

ВСТУПНЕ СЛОВО

З вернення сучасних дослідників до проблематики Першої світо
вої війни набуває нині особливої актуальності. Цей відносно 
короткий у хронологічному відношенні період насичений різноманіт

ними подіями і явищами у військовому, політичному, соціально-еконо
мічному, суспільному і духовно-культурному житті України. На основі 
суспільного досвіду останнього десятиріччя минулого століття та пер
ших років третього тисячоліття переосмислюються традиційні теми іс
торичних досліджень, які вимагають більш ґрунтовного вивчення, нау
ково виважених підходів та об’єктивних оцінок, і досліджуються нові, 
обійдені увагою радянської історіографії. Серед них, зокрема, тема, що 
стосується ролі громадських структур у їх самоорганізації в екстре
мальних умовах.

Перша світова війна стала одним з найбільш трагічних і перелом
них періодів в історії українського народу. Наслідки її суттєво вплину
ли на подальшу його долю та багато в чому визначили суперечливий 
поступ України у XX ст. Адже багатомільйонна найбільш працездатна 
частина населення України була вилучена з матеріального виробництва 
і кинута у вир війни, значні її території виявилися окупованими австро- 
німецькими військами та перебували у прифронтовій зоні, промисло
вість і сільське господарство катастрофічно занепали, а цивільне насе
лення, сотні тисяч якого були зірвані з постійного місця проживання, 
страждало від усіх негараздів воєнного лихоліття. Проте суспільство не 
залишилося глухим до проблем воїнів, їхніх родин, біженців, дітей-си- 
ріт та інших категорій постраждалого населення, надавало їм різнома
нітну допомогу і підтримку.

Період Першої світової війни відзначався ще більшою, ніж у поперед
ні десятиліття мирного часу, активізацією громадянської благодійності у 
країні, розгалуженістю урядових, церковних та громадських організацій і 
товариств у справі допомоги як військовослужбовцям, так і цивільному
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населенню країни від наслідків широкомасштабних воєнних дій.
У роки війни з усією очевидністю проявилася економічна та полі

тична слабкість самодержавного уряду, який не був здатний швидко і 
належним чином організуватися для успішного її ведення. Реакцією на 
його неповороткість, нездатність до сучасної організації військового 
господарства, в першу чергу в медично-санітарній сфері, стало форму
вання та активізація громадських сил і рухів, їх здатність до самовряду
вання, участі у благодійній діяльності. Вже в перші дні війни представ
никами ліберально - демократичних кіл, тісно пов’язаних з органами 
місцевого самоврядування, були створені загальноросійські організації 
гуманітарного спрямування -  Земський і Міський союзи допомоги хво
рим і пораненим воїнам, які у своїй діяльності спиралися на широку ме
режу місцевих комітетів, зокрема, в усіх українських губерніях. Поряд 
з цим, під впливом патріотичних почуттів, прояву милосердя і співчут
тя до ближнього та усвідомлення значною частиною суспільства права 
кожного співвітчизника, який виявився в тяжкому становищі, на певний 
соціальний захист, представники багатьох соціальних груп українсько
го суспільства -  підприємці, поміщики, чиновники, викладачі, лікарі, 
студенти, домовласники та інші -  з початком воєнних дій засновують у 
кожному українському губернському і повітовому центрі благодійні ор
ганізації, товариства, комітети, попечительства та інші структури, пок
ликані допомагати жертвам війни. '

Величезна кількість жертв війни змусила уряд і суспільство вже на 
її початку змінити своє ставлення до поняття “соціальна допомога”. Са
ме під час Першої світової війни почала утверджуватися думка, що со
ціальна допомога громадянам, які залишилися без засобів до існування, 
-  не милість і не благодіяння, а обов’язок держави і суспільства. Це 
особливо усвідомлювали освічені люди. Вони вважали, що кожний гро
мадянин, який опинився в тяжкому становищі, до того ж спричиненого 
війною, має право на соціальний захист. Таким чином, можна ствер
джувати, що означена проблема переходила із площини благодійності в 
площину права.

Дослідження діяльності громадських гуманітарних організацій в
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Україні у роки Першої світової війни, насамперед таких як Всеросій
ський земський союз і Всеросійський союз міст допомоги хворим і по
раненим, Тетянинський комітет, має важливе наукове значення. Воно 
дає можливість простежити зміни в ставленні суспільства до вирішен
ня нагальних соціальних проблем різних верств населення. Ці організа
ції відчутно потіснили позиції держави у сфері опіки постраждалих 
фронтовиків і цивільного населення, особливо у медично-санітарній га
лузі та у справі допомоги біженцям, що, зрештою, відчутно посилюва
ло громадські впливи у галузі соціальної опіки. Незважаючи на широ
ку джерельну базу, історіографія досліджуваної проблеми досить обме
жена. Слід зазначити, що будь-яких ґрунтовних розробок обраної теми 
в радянській та сучасній вітчизняній історичній науці немає. Перші 
праці в цьому напрямку, нариси й огляди, зокрема стосовно діяльності 
Земського і Міського союзів та Тетянинського комітету з’явилися ще в 
роки Першої світової війни [1]. Проте вони мали описовий характер, в 
них давалися загальні принципи організаційних засад і деякі заходи 
досліджуваних об’єднань у справі допомоги постраждалим воїнам та 
цивільному населенню, не вдаючись до ґрунтовного аналізу їх діяль
ності. Тому ці публікації не можуть претендувати на роль всеохоплюю- 
чих праць. Ні хронологічні межі, ні обсяг, та зрештою, ті завдання, які 
ставили перед собою їх автори, не можуть цього дозволити. Часто в них 
використовували матеріали, опубліковані в офіційних звітах про діяль
ність вищезазначених організацій, відповідним чином скорочуючи об
сяг і переробляючи їх офіційний стиль.

У радянській історичній науці традиції благодійності і гуманітарної 
допомоги в роки Першої світової війни досліджувалися досить повер
хово, в основному вивчалась діяльність Російського Товариства Черво
ного Хреста[2]. Публікація Є. І. Потової також була присвячена заходам 
Міського і Земського союзів у боротьбі з епідеміями, проте останні роз
глядалися лише на рівні їх організації головними комітетами [3]. Тому 
на сучасному етапі гуманітарна діяльність громадських організацій у 
роки війни залишається ще недостатньо вивченою. Адже після 1917 р. 
благодійність було визнано соціальним явищем класового (перш за все

б



Велиш війна: українство і благодійність (1914 - 1917 рр.)

буржуазного) суспільства. Втім, радянські досліднице значну увагу 
приділяли діяльності таких організацій як Всеросійський земський со
юз і Всеросійський союз міст в іншому аспекті, акцентуючи на їх зна
ченні як органів політичної консолідації буржуазії і ліберальних помі
щиків з метою захоплення влади у лютому-березні 1917 р., у формуван
ні Тимчасового уряду та в підготовці встановлення військової диктату
ри напередодні більшовицького перевороту [4]. Зокрема, український 
історик М. Ф. Юрій зазначив, що “одним з головних підходів до влади 
і було створення буржуазних воєнно-громадських організацій -  ВЗС, 
ВСМ, Земгору і Центрального воєнно-промислового комітету. Саме з 
таких методологічних позицій слід оцінювати їх значення. Створення 
цих організацій формально постає як реакція на нездатність царизму за
безпечити армію військовим спорядженням, у дійсності ж вони були в 
першу чергу органами політичної консолідації буржуазії під виглядом 
роботи на війну” [5].

З таким твердженням можна погодитися тільки частково, бо спочат
ку Земський і Міський союзи бачили своє завдання в наданні допомоги 
десяткам тисяч хворих і поранених фронтовиків та в забезпеченні їх 
найнеобхіднішим, для чого були створені дієздатні організації з розга
луженою мережею місцевих комітетів. А вже згодом, особливо після 
поразок російської армії влітку 1915, упевнившись в нездатності само
державного уряду самостійно подолати військово-політичну кризу, ра
зом з іншими політичними силами почали домагатися влади. Поряд з 
цим, окремих сторін діяльності Земського і Міського союзів дослідни
ки торкалися в працях, присвячених кризі самодержавної влади в Росії, 
історії воєнної економіки в роки Першої світової війни [6].

Тільки в 90-х рр. XX ст., після розпаду СРСР, коли було знято ідео
логічні шори радянської історіографії, серед науковців відроджується 
інтерес до проблеми громадської опіки постраждалих військовослуж
бовців і цивільного населення в умовах війни[7]. Так, історії діяльності 
Російського Товариства Червоного Хреста в роки Першої світової війни, 
в тому числі й на українських землях, були присвячені дисертаційні дос
лідження українських науковців В. О. Ореховського і С. П. Кармалюка
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[8]. Перший у своїй праці проаналізував структуру цієї організації, її ос
новні заходи, спрямовані на медично-санітарну допомогу фронтовиків. 
Другий приділив увагу діяльності Червоного Хреста в галузі надання 
допомоги пораненим воїнам, реабілітації воїнів-інвалідів та підтримки 
військовополонених.

Окремі факти щодо діяльності органів місцевого самоврядування в 
роки війни в галузі громадської опіки були наведені в дисертаційному 
дослідженні О. М. Головка та статті І. Г. Сулиги [9]. Перший, зокре
ма, розглянув заходи Харківської міської думи, а другий -  заходи зем
ських комітетів Правобережної України (на той час мала офіційну наз
ву -  Південно-Західний край), спрямовані на допомогу воїнам і цивіль
ному населенню. Поряд з цим слід назвати статтю О. М. Доніка, в якій 
висвітлюються окремі епізоди діяльності на українських землях, особ
ливо в найбільших міських центрах, різноманітних громадських благо
дійних організацій і товариств у роки Першої світової війни. Зокрема 
автор подав короткий огляд організаційної структури та заходів з опіки 
хворих і поранених воїнів, їх родин, біженців і населення прифронто
вих територій таких організацій як ВЗС, ВСМ, Тетянинський комітет, 
Товариство повсюдної допомоги постраждалим на війні солдатам та їх 
родинам, Російське Товариство Червоного Хреста й інші, наголосивши 
на важливій ролі громадських сил у вирішенні багатьох проблем, вик
ликаних екстремальними умовами воєнного часу[10]. Коротко проана
лізував мережу благодійних організацій і товариств у Російській імпе
рії, які опікувалися жертвами військових конфліктів протягом останньої 
чверті XIX -  на початку XX ст., особливо під час Першої світової вій
ни, у своїх працях київський дослідник Ф. Я. Ступак [11].

Певну увагу фахівцями-істориками було приділено й такому трагіч
ному явищу як біженство у роки Першої світової війни та заходам гро
мадськості у його подоланні. Ця тема до недавнього часу зовсім не дос
ліджувалася через вищезазначені причини. У червні 1998 р. в Санкт- 
Петербурзі учасники міжнародного наукового колоквіуму “Росія у Пер
шій світовій війні” наголосили на актуальності проблеми біженства в 
роки тієї війни і в наші дні, коли трагічні події в “гарячих” регіонах
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планети породили мільйони біженців, продовжуючи залишатися досить 
небезпечним суспільно-політичним явищем, не усвідомленим до кін
ця, на жаль, ні урядами, ні народами [12]. Зокрема, у доповіді амери
канського дослідника П. Холквіста було проаналізовано масові де
портації людей різних національностей, у тому числі з прифронтових 
районів українських земель, як результат політики царського уряду, 
спрямованої на досягнення етнічної однорідності населення імперії 
[13]. А. Н. Курцев не тільки проаналізував масштаби біженства в ро
ки Першої світової війни, а й відзначив зусилля громадських органі
зацій у його подоланні, насамперед відділень Тетянинського комітету 
та місцевих благодійних товариств і попечительств, навівши деякі 
факти їх діяльності в Україні [14].

Певний доробок у розробку біженської проблематики внесли су
часні українські науковці. Зокрема в статті М. Горного було розгляну
то хід депортації українського населення за наказом вищої російської 
влади з Холмщини та Підляшшя, його поневіряння та втрати на тери
торії Великоросії[15]. Масштаби біженського руху на Волині висвіт
лив у дисертаційному дослідженні Б. В. Бернадський[16]. В останні 
роки з ’явилися й перші спеціальні ґрунтовні дослідження даної проб
леми на матеріалах України, в яких приділено певну увагу й участі 
громадськості в справі опіки біженців і виселенців. Зокрема в розвід
ці О. В. Сердюка “Біженство в Україні під час Першої світової війни” 
це явище розглянуто як один з найдраматичніших проявів у житті ук
раїнського та інших народів, яке набуло значних розмірів і супровод
жувалося стражданнями та скаліченням долі безлічі людей. Проте, як 
зазначив автор, при всіх суперечностях, які загострилися у роки вій
ни, досить потужно проявила себе громадськість у справі надання до
помоги жертвам останнього, що підтверджується чималою кількістю 
наведених ним фактів активних заходів, насамперед працівниками 
Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського союзу міст і ук
раїнських відділень Тетянинського комітету [17].

Деякою мірою вищезазначена проблема та політика уряду щодо 
німців-виселенців на українських землях у роки Першої світової війни
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були проаналізовані в праці T. І. Лазанської [18]. Також основні напрям
ки благодійницької діяльності православної церкви в Україні в роки 
війни розглянула Г. В. Степаненко [19].

Підсумовуючи огляд історіографії, слід зробити висновок, що на 
сьогодні у вітчизняній історичній науці відсутня спеціальна узагаль
нююча праця, присвячена історії діяльності громадських гуманітар
них організацій у справі опіки воїнів і цивільного населення в Украї
ні у роки Першої світової війни. Остання досліджувалася фрагмен
тарно, тільки в деяких її аспектах та напрямах, тому ґрунтовна науко
ва розробка цієї проблеми продовжує залишатися одним із завдань 
української історичної науки.

Д ж ерельну базу праці складає комплекс різноманітних як архів
них, так і опублікованих документів, насамперед статистичні звіти, 
списки різноманітних закладів, преса досліджуваного періоду, мему
ари та ін.

У зв’язку з цим значний інтерес викликають документи Централь
ного державного історичного архіву України в м. Києві (ЦДІА України 
в м. Києві), які знаходяться у фондах “Комітет Всеросійського земсько
го союзу Південно-Західного фронту” (ф. 715) і “Комітет Всеросійсько
го союзу міст Південно-Західного фронту” (ф. 721). Тут містяться звіти, 
огляди, хроніки, доповіді, акти обстеження, відомості і статистичні да
ні про діяльність зазначених комітетів і їх чисельних закладів, лікуваль
них установ, підприємств, управлінь і відділів. Зокрема, завдяки журна
лам нарад уповноважених Комітету ВЗС ПЗФ, які велися з січня 1915 р., 
що містяться у ф. 715, можна прослідкувати організаційний розвиток і 
зміни в діяльності цього Комітету з дня його виникнення і до ліквідації 
навесні 1918 р. По мірі виникнення відділів на нарадах обговорювали
ся лише найбільш важливі справи, а питання, що стосувалися повсяк
денної роботи закладів, вирішувалися окремими уповноваженими, які 
звітувалися про діяльність відділів за певний період. Вищезазначені 
фонди містять десятки тисяч одиниць документів, а саме накази, поста
нови і циркуляри військового командування, головних комітетів Зем
ського і Міського союзів; журнали і виписки з них комітетів ВЗС і ВСМ
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Південно-Західного фронту, протоколи нарад лікарів, губернських сані
тарно-виконавчих комісій; переписку про забезпечення і медично-сані
тарне обслуговування армії, про організацію різних закладів; матеріали 
про боротьбу з інфекційними та іншими захворюваннями, про рух і на
дання різнобічної допомоги біженцям і місцевому населенню; підшив
ки і вирізки з газет, спеціалізованих видань про діяльність Земського і 
Міського союзів та інших громадських організацій у прифронтових ра
йонах, тощо. Матеріали цих фондів, які становлять цінне джерело для 
дослідження різних аспектів історії України періоду Першої світової 
війни, дають змогу досить повно висвітлити різні сторони діяльності 
комітетів ВЗС і ВСМ Південно-Західного фронту у справі допомоги во
їнам і цивільному населенню, насамперед їх роботу у медично-санітар
ній галузі та щодо підтримки біженців, якими зазначені комітети опіку
валися під час їх руху до місць тимчасового проживання.

У монографії також використані матеріали інших фондів ЦДІА Ук
раїни в м. Києві, таких як “Київський губернський комітет Всеросій
ського земського союзу” (ф. 1069) і “Волинський губернський комітет 
Всеросійського земського союзу” (ф. 930). Зокрема, протоколи засідань 
київського комітету, відомості про витрати на утримання госпіталів для 
хворих і поранених воїнів, які йому підпорядковувалися, їх списки, пе- 
реписка з Головним комітетом ВЗС дають змогу більш повно висвітли
ти його роботу та інших київських громадських установ по влаштуван
ню й обслуговуванню лікувальних закладів для фронтовиків. Перепис- 
ка Волинського губернського комітету ВЗС з іншими земськими коміте
тами, військовим командуванням, його журнали засідань, відомості про 
діяльність окремих закладів, карти із зазначенням місцезнаходження лі
кувальних і харчувальних пунктів, санітарно-епідемічних загонів пові
тових і губернського органів самоврядування Волинської губернії доз
воляють показати важливу роль земських комітетів у справі всебічної 
опіки біженців і місцевого населення.

Важливі дані, що містяться у фонді “Управління головноуповнова- 
женого Російського Товариства Червоного Хреста при арміях Південно- 
Західного фронту...” (ф. 719), зокрема журнали і протоколи засідань Го
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ловного управління Російського Товариства Червоного Хреста, управ
ління головноуповноваженого РТЧХ при арміях Південно-Західного 
фронту, списки лікувальних закладів цієї та інших громадських органі
зацій, які знаходилися в Києві й перебували під прапором Червоного 
Хреста, доповнюють наші знання про внесок київської громадськості в 
організацію медично-санітарної допомоги постраждалим військовос
лужбовцям. Документи фонду “Уповноважений Центрального обива
тельського комітету Царства Польського по округу 4-х губерній: Волин
ській, Подільській, Херсонській і Бессарабській” (ф. 917) допомагають 
розкрити структурну побудову польської благодійної організації, місце
ві підрозділи якої активно діяли на території України -  “Товариства до
помоги бідним родинам поляків, які брали участь у війні, і бідному 
польському населенню, постраждалому від воєнних дій” та її заходи з 
опіки біженців цієї національності.

Для висвітлення даної проблеми авторами були залучені матеріали 
з таких державних обласних архівів України, як Харківський (ДАХО), 
Житомирський (ДАЖО), Донецький (ДАДО) і Миколаївський (ДАМО), 
а також Російського державного воєнно-історичного архіву, м. Москва 
(РДВІА). Особливий інтерес становлять документи фонду “Харківська 
міська управа” і “Харківське губернське відділення Тетянинського комі- 
тету”(відповідно ф.45 і ф. 317, ДАХО), які дозволяють належним чином 
висвітлити заходи міського органу самоврядування, відділення Тетя
нинського комітету та деяких інших благодійних товариств і комітетів 
цього великого промислового центру України у справі всебічної під
тримки родин фронтовиків, забезпечення медично-санітарним догля
дом, житлом, роботою та іншим біженців, які тут тимчасово прожива
ли, організації для таких дітей різних національностей навчальних зак
ладів, якісного харчування та іншої допомоги.

Матеріали фондів “Житомирська міська управа” і “Волинський гу
бернський розпорядчий комітет” (відповідно ф. 62 і ф. 119, ДАЖО) міс
тять перелік благодійних комітетів і попечительств, які були створені на 
початку війни в Житомирі місцевою громадськістю, органом міського 
самоврядування і різними установами та висвітлюють їх заходи по
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допомозі хворим і пораненим воїнам, їхнім родинам. Документи ще 
одного фонду -  “Житомирський комітет Всеросійського союзу міст 
допомоги хворим і пораненим воїнам (ф. 283) відтворюють картину 
діяльності місцевого комітету ВСМ за активної підтримки багатьох 
житомирян в облаштуванні й утримуванні госпіталів для постражда- 
лих фронтовиків.

Внесок Миколаївського товариства “Просвіта” у справу опіки 
хворих і поранених воїнів та родин мобілізованих до війська висвіт
люють протоколи зібрань і переписка з різними установами цієї укра
їнської просвітницької організації, які містяться у фонді “Українське 
товариство “Просвіта” (ф. 206, ДАМО). Усього ж  у  дисертаційному 
дослідженні використано матеріали 78 справ з 27 фондів, які знахо
дяться в 7 державних архівах.

Серед джерел важливе місце займають друковані статистичні мате
ріали, особливо це стосується звітів про діяльність за певний період в 
українських губерніях комітетів Земського і Міського союзів, відділень 
Тетянинського комітету, місцевих благодійних товариств і попечи- 
тельств, які опікувалися фронтовиками, їх родинами, й особливо діть
ми, біженцями [20]. Вони містять достовірну інформацію щодо їх засну
вання й функціонування, конкретного їх внеску у справу опіки пос- 
траждалих співвітчизників.

Списки чисельних установ комітетів ВЗС і ВСМ Південно-Захід
ного фронту, їх особового складу, лікувальних закладів у внутрішніх 
районах українських губерніях містять дані про кількість медичних і 
господарських закладів, які підпорядковувалися конкретному коміте
тові Земського чи Міського союзів, назву кожного з них, район їх роз
ташування, а також кількість утримуваних ними лікарняних ліжок, 
прізвища осіб, котрі завідували відділами і закладами фронтових ко
мітетів та ін.[21].

Надзвичайно важливою групою джерел для поглибленого аналізу 
діяльності громадських гуманітарних організацій у роки Першої світо
вої війни є дореволюційні періодичні видання. Преса містить багатий 
матеріал, який розширює уявлення дослідників про становище в містах
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і повітах, участь їхніх мешканців у розв’язанні гострих проблем, які 
постали у зв’язку з війною. Аналіз газетних матеріалів дозволяє, з од
ного боку, ознайомитися з громадсько-політичною і соціально-економіч
ною обстановкою в українських містах, а з іншого -  прослідкувати роль 
преси у формуванні громадської думки стосовно війни і мобілізації насе
лення на допомогу фронту. Разом з іншим джерелами преса дозволяє пов
ніше відтворити історію окремих регіонів України періоду Першої світо
вої війни і, зокрема, діяльності благодійних організацій і товариств, прос
лідкувати розвиток подій у хронологічному порядку, а також відтворити 
психологічне їх сприйняття сучасниками. З цієї групи джерел серед офі
ційних видань найбільших українських міських центрів -  Києва і Харко
ва, в яких набула великого розвитку громадська благодійність, -  у дисер
таційному дослідженні були використані матеріали періодичних видань 
таких як “Киевлянин”, “Киевская мысль”, “Киев”, “Харьковские губерн
ские ведомости” та ін. У цих газетах у рубриці “Місцева хроніка” регу
лярно друкувалися повідомлення про заснування різноманітних місцевих 
благодійних товариств, комітетів, попечительств і закладів, відкриття гу
бернських відділень загальноросійських організацій, звіти про їх діяль
ність, суми пожертвувань громадян за певний час на користь потерпілих 
воїнів і цивільного населення тощо. Також були використані матеріали, 
присвячені діяльності українського “Товариства допомоги постраждало- 
му населенню Півдня Росії-”, які систематично друкувалися в газеті “Ук
раинская жизнь”, що виходила в Москві.

Вагомими друкованими джерелами з досліджуваної теми є “Бюле
тень Комитета Юго-Западного фронта Всероссийского земского союза” 
і “Вестник Комитета Юго-Западного фронта Всероссийского союза го
родов”. Видавничий відділ першого розпочав видавати свій друкований 
орган з середини вересня 1915р. два рази на місяць, а другого -  з верес
ня 1916 р. один раз на місяць, випуск яких продовжувався до середини 
1917 р. За цензурними умовами “Бюлетень” і “Вестник” видавався на 
правах рукопису. Вони деякою мірою є енциклопедією діяльності ВЗС 
і ВСМ на театрі ван н и х  дій та в районах, наближених до Південно-За
хідного фронту. Часописи розповсюджувалися між їх співробітниками,
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іншими комітетами Земського і Міського союзів, деякими громадськи
ми організаціями, а також військовими частинами. В них публікували
ся звіти відділів, відомості про поточну роботу закладів, повідомлення 
про рішення, прийняті на засіданнях комітетів, хроніка та ін. Вищезаз
начені видавничі відділи також друкували окремі огляди діяльності ко
мітетів ВЗС і ВСМ Південно-Західного фронту, книги, збірники і бро
шури з питань, пов’язаних з роботою останніх, в тому числі брошури і 
плакати про допомогу хворим і пораненим воїнам. Поряд з цим важли
вим джерелом інформації з історії діяльності Земського і Міського сою
зів є “Известия Главных комитетов” цих організацій, які видавалися два 
рази на місяць. У цих журналах друкувалося все, що мало відношення 
до функціонування союзів і їх місцевих комітетів: накази уряду і вій
ськового міністерства, розпорядження головних комітетів і звіти про 
роботу їх відділів, багатосторінкові доповіді (або вилучення з них) про 
діяльність ВЗС і ВСМ у внутрішніх районах країни і на фронті, з орга
нізаційних питань, рішення з ’їздів уповноважених, замітки з медично- 
санітарних питань, з проблем улаштування біженців, військовополоне
них, вирішення продовольчого питання, оголошення про нагородження, 
хроніка тощо. Всі ці матеріали дозволяють об’єктивно відтворити бага
тогранну картину діяльності комітетів Земського і Міського союзів на 
українських землях

Ще однією групою друкованих джерел є епістолярна спадщина, в 
якій події Першої світової війни описані безпосередніми її учасниками. 
Хоча це їх суб’єктивні враження, але вони тим цікаві, що в них описані 
реалії війни, виходячи з власного їх розуміння людьми під час побаче
ного. Для цього дисертаційного дослідження є надзвичайно цінними 
спогади відомого політичного діяча, історика й уповноваженого Комі
тету Всеросійського союзу міст ПЗФ Д.І. Дорошенка, головнокоманду
ючого Південно-Західним фронтом О.О. Брусилова, голови Державної 
думи Росії М.В. Родзянко та ін. [22]. Критично оцінюючи події, вони 
доповнюють і уточнюють наші знання про всі негаразди, які воєнне ли
холіття несло воїнам і, особливо, цивільному населенню прифронтових 
районів, влучно характеризують та показують внесок організацій та
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окремих діячів, насамперед Земського і Міського союзів, у справу гро
мадської опіки постраждалих співвітчизників.

У монографії також досліджено також законодавчі акти, розпоряд
ження, які регламентували діяльність громадських благодійних органі
зацій, стосувалися їх участі в державних органах періоду Першої світо
вої війни, зокрема в справі допомоги біженцям, довідкові книжки з опі
ки поранених і скалічених воїнів та їх родин, календарі й пам’ятні 
книжки тогочасних видавництв.
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РОЗДІЛ ПЕРШИМ

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДОПОМОГИ ВОЇНАМ І ЦИВІЛЬНОМУ НАСЕЛЕННЮ

Уряд і війна
/ |  /  же з перших тижнів після оголошення 19 липня 1914 р. Німеч- 
( ї  чиною війни Росії масштаби воєнних операцій на її фронтах на

були таких розмірів, які набагато перевершили всі попередні збройні кон
флікти. Російська армія, сформована у Північно-Західний (проти Німеч
чини) і Південно-Західний (проти Австро-Угорщини) фронти, вперше в 
світовій історії вела бойові дії на території, котра пролягала від Балтики 
до Чорного моря довжиною 1934 км. Південно-Західний фронт проходив 
по території України довжиною більше 400 км, який захищали чотири ар
мії та ще декілька спеціальних військових частин[1]. Хоча всі учасники 
збройного протистояння покладали надії на швидку й блискавичну війну, 
вона відразу почала розгортатися за тільки їй властивою логікою, всту
пивши у фазу виснажливого затяжного змагання матеріально-технічних, 
політичних, морально-психологічних і людських резервів великих держав 
світу. Щоб підтримати величезні армії, що воювали на фронті, цілі сус
пільства з їхніми економіками впрягалися в колісницю війни. Зростаючі 
втрати призводили до страшного напруження сил на фронтах і в тилу, ого
лювали й поглиблювали фатальні політичні й соціально-економічні вади 
старих імперських порядків Європи. В результаті для Німеччини, Австро- 
Угорської, Турецької і Російської імперій війна зрештою стала змаганням 
на самознищення[2].

Росія вже на початковому етапі війни зіткнулася зі значними труд
нощами, які невдовзі переросли в затяжну кризу, котру безсилий був по
бороти її самодержавний устрій. У першу чергу потребували терміно
вої допомоги сотні тисяч поранених, хворих та скалічених військовос
лужбовців, їхні родини й біженці. Урядові структури були змушені
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визнати, що без широкої підтримки громадськості в справі вирішення 
цієї проблеми їм не обійтися. Втім, у політиці правлячої верхівки з да
ного питання була відсутня послідовність. З одного боку, уряд ніби за
охочував діяльність громадських організацій доброчинного спрямуван
ня. Адже з перших днів після початку воєнних дій створюються різно
манітні місцеві товариства, - попечительства і комітети для допомоги 
постраждалим військовослужбовцям та цивільному населенню. Місь
кими й земськими органами самоврядування, громадами і приватними 
особами засновуються лазарети, притулки, патронати, виділяються 
значні громадські кошти з метою всебічної опіки співвітчизників. Цим 
демонструвалися своєрідне єднання та солідарність народу з владою. 
Бо в житті суспільства війна стала надзвичайною подією, яка спершу 
викликала загальне патріотичне піднесення у переважної його частини. 
“Тисячі людей безкорисно віддавали свою працю і свої кошти на благо
родну справу. Лазарети і санітарні поїзди облаштовувалися на кошти 
членів імператорської родини, різними громадськими організаціями та 
приватними особами” -  писав у своїх спогадах генерал-губернатор при
балтійських губерній П.Г. Курлов[3].

З боку урядових кіл мали місце навіть спроби проголосити цю вій
ну другою вітчизняною в імперській історії, для чого останніми вжива
лися різні заходи. Один із сучасників в перші тижні війни так писав про 
агітаційні заходи влади: “На фронті мордобій; найменший протест, за
перечення -  воєнно-польовий суд, розстріл. Хтось в уряді зміркував, що 
однією суворістю не обійдешся, -  пішли в дію заходи агітаційного зміс
ту. В казармах стали розповсюджуватися патріотичні брошури, влашто
вувати кіносеанси, що показувало ненависного ворога та хоробрість ро
сійського війська. Тут же єлейні образи “батьків-командирів”, найблаго- 
родніших офіцерів, слухняних солдатів, здатних грудьми захищати і 
вмерти за престол. Батьки робітників і селян посилали в кінофільмах 
синів на фронт, благословляючи на державну справу. Безкоштовно да
рували солдатам портрети Миколи II, його родини в складі численних 
жінок і єдиного персонажа чоловічої статі -  наслідника Олексія. У 
госпіталях улаштовувалися концерти і вистави для видужуючих.
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Артисти ніколи не відмовлялися від виступів, часто не брали нагороду, 
запропоновану дамами-розпорядницями”[4].

Проте наступні події на фронті принесли багато розчарувань для 
простих громадян, і ці спроби не знайшли належного відгуку серед насе
лення. Натомість дещо більшого поширення набула теза щодо єднання ти
лу й армії, розрахована на природні почуття людей, яких не залишала три
вога за долю рідних і близьких на фронті. До того ж представники влади 
постійно мусували цю ідею в пресі та у Державній думі. Так, наприклад, 
міністр землеробства О.М. Наумов наголосив з трибуни останньої на то
му, що під час війни “відбувається боротьба не армій, а народів”[5].

З іншого боку, правляча бюрократія з підозрою ставилася до поси
лення впливу громадськості навіть в організаціях, які займалися благо
дійністю, а тим більше в таких, що мали етнічні відтінки, намагаючись 
утримувати в останніх ініціативу й контроль у своїх руках. Тогочасна 
преса небезпідставно констатувала, що громадські організації не дуже 
заохочуються владою для допомоги військовослужбовцям і цивільному 
населенню. Причина була в тому, що самодержавна влада вбачала для 
себе загрозу у всякій громадській ініціативі[6].

Однак, незважаючи на наявність досить широкої системи державних 
органів, які виконували військово-господарські функції, з перших же днів 
війни широкомасштабні воєнні дії, невпинно зростаючі потреби армії, чи
малі жертви серед військових змушували офіційну владу перейти на по
зиції більш тісної співпраці насамперед з міськими і земськими органами 
самоврядування. Реакцією на неповороткість уряду, його нездатність до 
належної в тодішніх складних умовах організації військового господарс
тва, у тому числі й медично-санітарного, стало зростання ролі підприєм
ницького класу не тільки на місцевому, а і державному рівні, який разом 
з іншими громадськими силами організувався в загальноросійські об’єд
нання. Навіть допуск буржуазії до участі у військово-санітарній справі 
свідчив про зростання політичної активності буржуазії. Дозволивши 
створити нові буржуазно-громадські організації, уряд, зрозуміло, не нама
гався широко популяризувати їх появу, вже з перших днів намагався всіляко 
обмежити їхні права.
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Всеросійський земський союз допомоги 
хворим і пораненим воїнам

Земства давно домагалися об’єднання, але тільки під час росій
сько-японської війни 1904-1905 рр. 14-ма губернськими земськими 
управами з центром в Москві вдалося створити загальноземський со
юз для допомоги пораненим і хворим військовослужбовцям, яку очо
лив голова тульської управи, поміщик, князь Г.Є. Львов. Далека від 
всякої політики, ця організація займалася виключно практичною 
справою. Загальноземський союз зібрав понад 1,2 млн. крб. приват
них пожертвувань. Його санітарні загони належним чином проявили 
себе на полях далекої Маньчжурії, а діяльність земських діячів у цій 
справі користувалася широкою популярністю у ліберальних колах. 
Після закінчення російсько-японської війни загальноземський союз 
продовжував функціонувати, зосередивши свою увагу на благодійній 
діяльності. В 1905-1907 рр., отримавши значні кошти від Російсько
го товариства Червоного Хреста, він активно допомагав постражда- 
лим від голоду. В 1908 р. брав участь у організації переселенського 
руху до Сибіру. Втім, наступного року, після того як П. Столипін ого
лосив загальноземський союз нелегальним, йому довелося згорнути 
свою діяльність[7]. Проте нова війна, що спалахнула з незвичайною 
силою влітку 1914 р., створила сприятливі умови для відновлення йо
го діяльності у набагато більших розмірах.

Всеросійський земський союз допомоги хворим і пораненим воїнам 
(далі -  ВЗС) був створений досить швидко за ініціативи представників 
земських органів Московської губернії. 25 липня 1914 р. Московська 
земська управа на екстреному зібранні запропонувала створити загаль- 
ноземську організацію допомоги пораненим, а також звернутися до 
земств з пропозицією асигнувати 500 тис. крб. на вказані цілі та повідо
мити про своє ставлення до нової колективної земської справи. Вже че
рез декілька днів телеграми надійшли майже з усіх регіонів країни[8].

30 липня 1914 р. відбувся з’їзд уповноважених земств, який прого
лосив створення Земського союзу й обрав його Головний комітет та го- 
ловноуповноваженого -  Г.Є. Львова, котрий перебував на цій посаді
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протягом 1914-1918 рр.[9]. Вищим розпорядчим органом ВЗС було ого
лошено зібрання уповноважених від губернських земств. До його скла
ду входили по три уповноважених від кожного губернського земства: 
два обиралися губернським земським зібранням, а ще один -  губерн
ською земською управою зі складу самої управи. В зібраннях уповно
важених, які проходили в Москві, брали участь з правом ухвального го
лосу також головноуповноважений, його заступники і члени Головного 
комітету та Ревізійної комісії. На свої засідання вони запрошувати з 
правом дорадчого голосу відповідальних посадових осіб, не обраних до 
складу зібрання. Зібранню уповноважених належало загальне спряму
вання діяльності Земського союзу, визначення складу його виконавчих 
органів і предмету їх діяльності та прав, розгляд і затвердження кошто
рису союзу та ревізії діяльності усіх виконавчих його органів[10].

Вищим виконавчим органом Земського союзу був Головний комітет, 
який завідував справами союзу між з ’їздами. До його складу входили 
голова Комітету -  головноуповноважений, два його заступники і 16 чле
нів (“уповноважені”). Також на правах його членів до Комітету входили 
два представника Союзу міст, які обиралися Головним комітетом остан
нього. Втім, до складу Комітету обиралися особи не тільки із середови
ща земських уповноважених, а й фахівці, які займалися виконанням різ
них адміністративних дій[11].

Функції Головного комітету передбачали розробку організаційних 
питань, взагалі завідування всіма справами загального характеру Зем
ського союзу (евакуація поранених, перевезення їх до внутрішніх гу
берній, організація госпіталів, улаштування центральних складів та ін.) 
і його коштами; нагляд за діяльністю закладів союзу; розподіл між ок
ремими земствами доручень, а також розподіл між ними коштів для ви
конання цих доручень; створення виконавчих органів і обрання уповно
важених для їх завідування та для виконання особливих доручень; 
представництво в урядових, громадських і судових установах, а також 
в усіх громадянських і торгових угодах з приватними особами[12]. Ло
зунг “священного єднання влади і громадськості обумовив на першій 
порі “співчуття” царя новій організації, діяльність якої була легалізована
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12 серпня 1914 р., а її підрозділи мали працювали під прапором Росій
ського Товариства Червоного Хреста[13].

Земський союз став загальноросійським органом буржуазно-помі
щицьких кіл, який прийшов на допомогу армії в питаннях організації 
тилу (допомога пораненим і хворим військовослужбовцям, біженцям, 
створення різних ремонтних майстерень, влаштування госпіталів, скла
дів, розподільчих пунктів, спорядження евакуаційних поїздів, забезпе
чення хірургічними матеріалами і перев’язувальними засобами, підбір 
медичного персоналу і керівництво ним та ін. Будучи переважно орга
нізацією ліберальних поміщиків, ВЗС відіграв значну політичну роль як 
одна з опор так званого “Прогресивного блоку”, створеного в серпні 
1915 р. як міжпартійна організація Державної думи. Зокрема, до нього 
входили кадети, прогресисти, земці-октябристи, фракція “Союз 17 жов
тня”, група центру, “прогресивні націоналісти”. Керували ВЗС в основ
ному октябристсько-прогресистські діячі [14].

Земському союзу доводилося оперувати величезними коштами, які 
складалися з чотирьох джерел: приватних пожертвувань (вони складали 
найменшу частку), спеціальних відрахувань від земств, зборів і, насампе
ред, державної допомоги. Уже на час створення ВЗС земства в межах усі
єї країни асигнували в його розпорядження близько 6 млн. крб.[15]. Втім, 
визнавши діяльність Земського союзу лише його правом, а не обов’язком, 
уряд змушений був асигнувати багатомільйонні суми у вигляді безпово
ротної допомоги (за умов особливого контролю). Вже до квітня 1915 р. з 
державної скарбниці було надано Земському союзу близько 54 млн. крб. 
На 1 липня 1915 р. до каси Головного комітету ВЗС надійшли такі кошти: 
від уряду -  71 350 050 крб., від Військового міністерства -  6 743 604 крб., 
з фонду загальноземської організації -  641 702 крб., від місцевих са
моврядувань -  4 742 036 крб., від продажу матеріалів і готових речей 
-  1 287 998 крб., у вигляді різних пожертвувань -  658 978 крб., з ін
ших джерел -  391 735 крб. У підсумку, сума надходжень коштів скла
ла 85 711 104 крб.[16]. Через три з половиною місяців тільки асигну
вання з державної скарбниці на користь Земського союзу досягли 
90 947 553 крб. Поряд з цим остання надала величезні суми й іншим
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громадським організаціям, зокрема найбільші з них отримав Міський 
союз -  34 947 048 крб., Червоний Хрест -  32 767 571, м. Москва -  
18 656 000, а м. Петроград -  11 559 000[17].

З перших же днів при Головному комітеті Земського союзу виник 
ряд відділів -  з лікувальної справи, евакуації, трудового посередництва 
та інші, котрі з часом розросталися, розділялися на нові відділи, на чо
лі яких знаходилися члени Головного комітету або його уповноважені. 
Зокрема, наприкінці 1916 р. Головному комітету ВЗС підпорядковува
лися такі провідні відділи: 1) медична рада і медико-санітарне бюро, 2) 
відділ евакуації, 3) відділ по збору пожертвувань, 4) відділ забезпечен
ня, 5) відділ санітарних поїздів; 6) відділ допомоги скаліченим воїнам; 
7) відділ допомоги біженцям та ін. Зокрема, Медична рада виробляла за
гальний план медичної і санітарної роботи союзу і керувала його виконан
ням в тилу і на фронті. Використання місцевих лікувальних закладів, дог
ляд за пораненими не належали до завдань діяльності центрального орга
ну, а входили до компетенції місцевих комітетів. Медико-санітарне бюро 
як виконавчий орган ради безпосередньо завідував забезпеченням ліку
вальних закладів ВЗС перев’язувальними матеріалами медикаментами, 
хірургічними інструментами, предметами догляду за хворими і поранени
ми та іншим, запрошенням медичного персоналу і організацією медичної 
допомоги службовцям Земського Союзу. Так, до 1 жовтня 1916 р. на служ
бу до Союзу було запрошено 1451 лікарів, фельдшерів -  1707, сестер і 
братів милосердя -  2430, хіміків і провізорів -  64, санітарів -  1186, на ін
ші посади -  1139. Всього 7977 чол. У той же час було закуплено медика
ментів в середині країни і за кордоном на 16 млн. 500 тис. крб. та видано 
з аптекарського складу товару на 8 млн. крб., у тому числі губернським і 
повітовим земствам на 2 млн. 700 тис. крб.[18].

Відділ евакуації займався справами, які стосувалися плану роз
гортання і обліку госпітальних ліжок Земського Союзу, контролював 
розміщення поранених у внутрішніх районах імперії, справу реєстра
ції поранених у всіх лікувальних закладах ВЗС, здійснював статис
тичну обробку даних стосовно роботи госпітальних ліжок, готував 
необхідні довідки про рівень заповнення ліжок для фінансування
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місцевих комітетів. Відділ зі збору пожертвувань завідував збором і 
розподілом грошей і речей, що жертвувалися Земському Союзу на справу 
допомоги хворим і пораненим воїнам, на потреби діючої армії і на ко
ристь постраждалому від війни населенню. Зокрема, з 1 серпня 1914 р. по 
15 жовтня 1916 р. у відділ надійшло пожертвувань тільки грошима на 
1млн 900 тис. крб.[19].

Місцевими органами ВЗС були губернські і повітові комітети, які 
докладали зусилля в організації медико-санітарної та іншої допомоги 
армії, перш за все по влаштуванню стаціонарних госпіталів та керів
ництві їх роботою, а також і цивільному населенню. Губернські коміте
ти, в першу чергу, виконували координаційні функції в межах губернії 
з розміщення поранених і хворих по повітах та фінансували такі лікуваль
ні заклади. Порядок організації комітетів ВЗС визначався постановами 
земський зібрань[20]. До Земського союзу відразу приєдналася 41 земська 
губернія (виняток складали Курське губернське земство, яке вирішило 
діяти самостійно, і область Війська Донського (за спеціальним розпо
рядженням воєнного міністра)[21].

Губернський земський комітет складався з гласних, які обиралися 
земським зібранням, членів управи у повному складі, представників по
вітових комітетів (по одному від повіту), одного з членів санітарного 
бюро губернського земства і представника губернської санітарної ради. 
За такої схеми організації губернських комітетів, вперше запропонова
ної Московським губернським земством, в Україні були створені, зокре
ма, Херсонський і Волинський губернські комітети [22]. В інших комі
тетах їхній склад був розширений за рахунок залучення представників 
від міського самоврядування, громадських установ, а іноді й національ
них організацій. Наприклад, Київський губернський комітет ВЗС, який 
завідував госпітальними закладами, організувався 8 серпня 1914 р. На 
1 січня 1916 р. він мав у своєму складі: 12 гласних, обраних губерн
ським земським зібранням, 22 земських працівники і 57 запрошених 
членів (14 уповноважених, 25 попечительниць, 17 головних лікарів гос
піталів, завідуючого медичною частиною госпіталів і секретаря комітету). 
Для розгляду поточних справ, пов’язаних з фінансовою і розпорядчою
26



Велика війна: українство і благодійність (1914 - 1917 рр.)

частинами, зі складу Комітету було виділено Малий комітет у складі 
всіх земських працівників без 57 запрошених членів, а для об’єднання 
діяльності госпіталів було введено посаду особливоуповноваженого. 
На чолі госпіталів стояли головні лікарі[23]. Баланс коштів Київського гу
бернського комітету ВЗС, які надійшли на його рахунок з серпня 1914 р. 
по липень 1917 р., був наступним: асигновано Київським губернським 
земським зібранням -  200 000 крб., отримано від Головного комітету -  
6 661 152 крб., надійшло пожертвувань -  38 068 крб., кредит від губерн
ського земства -  1 227 811 крб. Всього 8 127 031 крб.[24].

Таким чином, з цього прикладу видно, що основна частина коштів 
для функціонування комітетів ВЗС надходила безпосередньо від Голов
ного комітету, тому ті мали звітувалися перед ним. Повітові комітети 
складалися з гласних, які обиралися повітовими земськими зібраннями, 
та усіх членів управи. Вони засновувалися за ініціативи земських дія
чів, погоджуючи свою діяльність з місцевими умовами. Втім, у деяких 
повітах робота в цих комітетах зосереджувалася в руках представників 
інтелігенції (наприклад, земських статистів і особливо лікарів)[25].

Безпосереднім осередком була земська лікувальна дільниця, яка бу
ла територію для організації місцевої громадської ініціативи у справі 
допомоги пораненим і хворим. При лікувальному закладі часто виника
ли комітети, котрі організовували збір пожертвувань, займалися пошу
ком приміщень для опікування поранених, забезпечували їх одягом. 
Присутність представників таких комітетів, які здійснювали організа
ційну роботу на місцях, була необхідною в повітових комітетах для 
більш повної обізнаності про всі деталі місцевої роботи. З цією ж ме
тою відбувалися періодичні наради представників місцевих благодій
них комітетів при повітових управах. Повітові комітети ВЗС користува
лися широкою підтримкою серед місцевого населення, до складу яких 
часто входили представники різних соціальних груп і національностей. 
Наприклад, у Скадовську, невеликому курортному містечку на чорно
морського побережжю, комітет ВЗС очолювала дружина місцевого зем
левласника. Його членами були лікар з дружиною, яка закінчила вищі 
жіночі курси, 17 селян і 5 євреїв-купців[26]. Таким чином, повітові
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комітети спрямовували і регулювали діяльність місцевих благодійних 
комітетів при лікувальних закладах, залучали до справи допомоги пора
неним кооперативи, попечительства та окремих осіб.

Ще один, Південно-Західний обласний земський комітет допомоги 
хворим і пораненим воїнам, діяльність якого розповсюджувалася в пер
шу чергу на територію Правобережної України, був заснований на по
чатку серпня 1914 р. за ініціативи Подільського та при підтримці Во
линського і Київського губернських земств. Комітет складався з шести 
представників губернських земств краю (по два від кожної губернії), а 
також з представника від уряду[27]. Головноуповноваженим Комітету 
був обраний член Державної думи від Подільської губернії -  П.М. Ба- 
лашова. До весни 1915 р. Південно-Західний обласний комітет фор
мально вважався складовою частиною ВЗС, як такий, що був заснова
ний згідно з положеннями, виробленими З’їздом уповноважених в Мос
кві ЗО липня 1914 р. Після того, як Обласний комітет не погодився з ви
могою Головного комітету передати всі свої капітали до загальної каси 
ВЗС, він вирішив легалізувати свою діяльність як земська організація, 
незалежна від ВЗС[28]. Зокрема, 29 травня 1915 р. Міністром внутріш
ніх справ було затверджено “Положення про Південно-Західний облас
ний земський комітет”. Згідно з останнім, члени Комітету обиралися не 
губернськими комітетами ВЗС, а губернськими земськими зібраннями 
Київської, Волинської і Подільської губерній[29].

Кошти на його потреби надходили з державного бюджету через вій
ськові каси, а також від земств та міст, які разом лише до листопада 
1915 р. надали 10 млн. 825 тис. крб. Зокрема, органи місцевого самов
рядування Правобережної України виділили на потреби цього обласно
го Комітету 338 тис. крб., Київське окружне військово-санітарне управ
ління -  642 тис. крб., Особлива нарада з розгляду клопотань про допо
могу організації опіки хворих і поранених військових -  845 тис. крб., 
Міністерство внутрішніх справ -  1 млн. крб. та Міністерство фінансів 
-  8 млн. крб.[ЗО].

Для завідування закладами Земського союзу на фронті, а також у 
місцевостях, наближених до нього, створювалися особливі фронтові
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комітети в складі уповноважених Головного комітету і представників 
місцевих громадських організацій та установ. У 1915 р. розпочали офі
ційно свою діяльність чотири фронтові комітети ВЗС, три з яких знахо
дилися на європейському фронті -  Північний, Західний (утворилися у 
вересні 1915 р. після ліквідації Північно-Західного комітету ВЗС) та 
Південно-Західний. Зокрема, свою діяльність Земський союз на Півден
но-Західному фронті розпочав ще з осені 1914 р., коли ще існувала за
борона уряду працювати Земському і Міському союзам західніше лінії 
Москва -  Харків. Після поїздки в Галичину у жовтні членів Головного 
Комітету Ф.І. Гаяріна і С.П. Шлікевича ВЗС почав активно розгортати 
свою роботу, насамперед у медично-санітарній сфері, на цьому фронті, 
в район дії якого увійшли Галичина, а згодом Волинь, Поділля, Букови
на, Київщина, Чернігівщина, Полтавщина, Бессарабія та деякою мірою 
суміжні з ними інші регіони України, а також Росії і Білорусі[31].

Протягом усього періоду війни Галичина, а з літа 1915 р. й Волинь та 
Буковина були ареною найбільших і найкровопролитніших побоїщ на 
Східному фронті. Населення цих регіонів зазнавало страшних збитків і 
руйнувань та спустошень, спричинених воєнними діями, а також бруталь
ністю як російських, так і австрійських військ. Тому вже протягом двох 
наступних місяців діяльність ВЗС в Галичині стала настільки складною і 
багатогранною, що виникла потреба у заснуванні спеціального фронтово
го органу союзу, який міг би спрямовувати роботу всіх його закладів в 
цьому краї, та самостійно вирішувати ті питання, котрі виникали в проце
сі роботи. Одночасно владою було визнано право за союзами працювати 
в районі фронту. 9 січня 1915 р. у Львові відбулося зібрання всіх уповно
важених ВЗС за участі члена Головного комітету В.В. Вирубова. На цьо
му зібранні були вироблені основні положення про діяльність Галицького 
комітету та обрано керівництво на чолі з головою С.П. Шлікевичем та йо
го заступником Ф.І. Гаяріним[32]. Через тиждень, 16 січня 1915 р., було 
затверджено положення про Галицький комітет[33], який влітку отримав 
нову назву -  Комітет ВЗС Південно-Західного фронту (далі -  Комітет ВЗС 
ПЗФ). До цього часу закладами Земського союзу на Південно-Західному 
фронті завідували окремі уповноважені.

2Р



Ніна Загребельна, Ігор Коляда

По мірі зростання діяльності Земського союзу на Південно-Захід
ному фронті Комітету доводилося все важче керувати роботою його 
закладів. Тому було вирішено розподілити між його уповноваженими 
обов’язки по керівництву діяльності ВЗС в Галичині та створити при 
Комітеті відділи, котрі повинні були завідувати справами різних його 
закладів. На засіданні 14 лютого 1915 р. Комітет зробив новий розпо
діл обов’язків між уповноваженими. Так, медична частина і евакуа
ційні пункти були передані у відання Ф.І. Гаяріна. Відносини з ви
щою військовою і цивільною владами, як і раніше, мав здійснювати 
граф О.П. Толстой, котрий також взявся за роботу по організації пе
редових загонів. Завідування етапними пунктами було покладено на 
Б.В. Ралля та його помічника В.Л. Гловацького. Влаштування 
кип’ятильників, нагляд за лікувально-харчувальними пунктами, ба
нями і пральнями взяв на себе Є.А. Єлачич. Справу організації заго
тівлі шкір було доручено М.А. Єлачичу[34].

З цього часу крива діяльності Комітету швидко почала підніматися 
вверх і, нарешті, вже в 1916 р. його робота по окремим галузям відби
вається в дуже великих цифрах, про які не могли мріяли на початку ро
боти навіть найбільші оптимісти. Як на початку своєї роботи, так і з ча
сом, не дивлячись на визнання користі роботи Комітету ВЗС ПЗФ воєн
ною владою, велику кількість енергії співробітників витрачалося на пе
реборювання різних перепон.

Ще до того, як Головний комітет затвердив положення про Галиць
кий комітет, наради уповноважених стали відбуватися постійно і вже з 
січня 1915 р. велися журнали їх засідань. На них обговорювалися з од
ного боку питання, які виникали в зв’язку з діяльністю тих чи інших 
уже існуючих закладів союзу, припущення відносно значних закупі
вель, розміру жалування персоналу, запрошення окремих осіб на служ
бу, з іншого боку -  питання організаційного характеру: розподілу робо
ти між членами Комітету, розширення діяльності Союзу і створення з 
цією метою нових відділів.

По мірі того, як виникали нові відділи, на засіданнях Комітету об
говорювалися лише найбільш важливі справи, а питання, що стосувалися

ЗО



Велика війна: українство і благодійність (1914-1917  рр.)

повсякденної роботи закладів Галицького Комітету, вирішувалися окре
мими уповноваженими. Тому, повне уявлення про діяльність Комітету 
ВЗС ПЗФ можна скласти тільки за звітами відділів, а огляд діяльності 
Комітету допомагає з ’ясувати лише загальній хід його роботи[35].

У травні 1915 р. у зв’язку з наступом противника робота Комітету 
ВЗС ПЗФ в Галичині була тимчасово розладнана та деякою мірою пе
рервана. Тому було порушено питання про перебазування Комітету зі 
Львова та перенесення більшої частини його закладів углиб країни. На 
початку червня управління Комітету переїхало у Радзивіллів. Проте, 
вже через декілька днів було прийнято нове рішення про його перемі
щення до Києва.

Під час наступу ворожої армії довелося евакуювати майже всі зак
лади Комітету ВЗС ПЗФ і влаштовувати їх на новому місці. Завдяки чи
малим зусиллям його співробітників, за короткий час функціонування 
його закладів було поновлено, і невдовзі робота Комітету набула таких 
величезних розмірів, на які не доводилося розраховувати його праців
никам в галицький період діяльності. При цьому Комітет, враховуючи 
потреби армії і цивільного населення у новій ситуації розвитку подій на 
фронті, змінював роботу вже діючих закладів та створював нові [3 6].

В 1916 р., крім управління Комітету ВЗС Південно-Західного фрон
ту у Києві, яке розміщувалося по вул. Володимирській, 19, також діяло 
управління Комітету на фронті, до складу якого належало управління 
уповноваженого при штабі головнокомандуючого арміями Південно- 
Західного фронту на чолі з уповноваженим Г.П. Белянкіним. Відповід
но існували управління уповноваженого Комітету при кожній з шести 
армій Південно-Західного фронту. Зокрема восени 1916 р. обов’язки 
уповноважених виконували О.І. Угрімов, М.М. Родзянко, П.П. Добро- 
сельський, С.Ф. Вінк, Г.П. Белянкін та В.Л. Жуковський[37].

Найбільш повні статистичні дані щодо кількості закладів Комітету 
ВЗС ПЗФ ми маємо за 1916 р., коли його діяльність уже набула сталих 
рис, а зміни в кількості закладів були незначними. Наприклад, на 1 ве
ресня 1916 р. при ньому існувало 22 відділи, в яких нараховувалося 
1571 заклад, з них на фронті знаходилося 1297, а в тилу -  274[38]. Якщо
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порівнювати з кількістю відділів Комітету та закладів при них, які фун
кціонували на півроку раніше, на 1 квітня, -  відповідно 19 відділів і 
1486 закладів, то ці зміни, як видно, були незначними. Зокрема, на цей 
час заклади Комітету ВЗС ПЗФ обслуговувало понад 6000 чол. праців
ників (без нижчого персоналу)[39].

На значний розмах та розмаїття напрямків діяльності цього Комітету 
вказує насамперед те, що його, співробітники вже до 1 січня 1916 р. об- 
лаштували і утримували у вказаному районі 1239 лікувальних, медично- 
санітарних, епідемічних, харчувальних та інших закладів з метою опіки 
як військових, так і цивільного населення. Зокрема, функціонували: заго
ни -  6 передових санітарно-харчових у складі 9 літучок, 35 епідемічних, 
21 прищеплювального, 4 дезинфекційних, 37 харчових; 21 госпіталь і ла
зарет, 12 лабораторій, 33 амбулаторії, ЗО стоматологічних кабінетів, 110 
лікувальних пунктів, 516 харчувальних пунктів, 123 бані, 48 пральних і 
дезинфекційних камер, 26 перукарень, 7 заводів, 28 майстерень, 92 скла
ди, а також 87 чайних, пекарень, транспортів, притулків, ясел, гуртожит
ків, бараків, конюшень, гаражів та інших закладів [40].

В цілому, характерною рисою в роботі фронтових комітетів було на
магання стати як можна менш залежними в плані забезпечення від цен
тральних закладів союзу. До їх заснування, наприклад, лікувально-хар
чувальні загони, відправляючись на фронт, везли з собою великі запаси 
продуктів, одягу, фуражу та різного обладнання, розраховуючи на те, 
що на місці отримати нічого не вдасться, а подальше забезпечення пов
ністю буде залежати від центру. Зі зростанням кількості закладів, Комі
тет ВЗС Південно-Західного фронту, зважуючи на труднощі забезпечен
ня з центру, організував у найближчому тилу власні промислові підпри
ємства, майстерні та інші виробничі об’єкти, які виготовляли різні 
предмети, необхідні в повсякденній роботі фронтових закладів.

До Всеросійського земського союзу приєдналися також інші органі
зації, що існували раніше або виникли під час війни. Так, своєрідну до
помогу ВЗС надавала Південноросійська обласна переселенська органі
зація, яка за своєю організацією була пристосованою до умов перемі
щення великої кількості людей. Загальні принципи її діяльності були
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вироблені на організаційному з’їзді в Полтаві (9-11 липня 1908 р.). Піз
ніше піднімалося питання про легалізацію цієї організації в законодав
чому порядку[41]. З початком війни вона спеціалізувалася на влашту
ванні постійних і пересувних перев’язочно-харчувальних пунктів на за
лізничних станціях Наддніпрянської України, а з початком біженського 
руху й притулків для дітей.

Всеросійський союз міст допомоги пораненим та хворим
Майже одночасно з Всеросійським земським союзом розпочав свою 

діяльність Всеросійський союз міст допомоги пораненим та хворим 
(далі -  ВСМ) -  впливова організація міської буржуазії для надання до
помоги уряду у веденні війни. ВСМ виконував ті ж функції, що й ВЗС, 
у тісному контакті з котрим він діяв та був широко представлений в уря
дових органах воєнного часу. Зокрема, ініціатива створення цієї органі
зації належала кадетам, які відігравали у ній провідну роль від початку 
заснування. 1 серпня 1914 р. на спільному засіданні Московської місь
кої управи і Комісії по заходам у зв’язку з війною один з лідерів москов
ського комітету кадетської партії і Московської міської думи М.І. Аст- 
ров вніс пропозицію про скликання в Москві Всеросійського з ’їзду 
представників міст по наданню допомоги пораненим. Була обрана спе
ціальна комісія з підготовки з’їзду, куди ввійшли три кадети: М.І. Аст- 
ров, М.М. Щепкін, А.Д. Алфьоров, а також тимчасово виконуючий 
обов’язки московського міського голови В.Д. Брянський, М.І. Гучков 
(брат лідера “Союзу 17 жовтня”), Г.Є. Львов і Д.Д. Дувакін[42].

Всеросійський з ’їзд міст, запрошення на який було розіслано в усі 
міста Європейської Росії, відбувся 8-9 серпня 1914 р. в Москві. Його 
програма була розділена на три частини: 1) громадська організація міст 
для допомоги пораненим і родинам мобілізованих; 2) завдання і межі 
загальноміської організації: збір пожертвувань, допомога родинам вій
ськовослужбовцям, пошив білизни, допомога пораненим, заснування 
госпіталів, пошук коштів, організація евакуації; 3) питання про кошти у 
розпорядженні загальноміської організації. На з’їзді був створений Все
російський союз міст допомоги хворим і пораненим воїнам, який був
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затверджений імператорським указом 16 серпня. Він складався з деле
гатів останнього від органів міського самоврядування, а його виконав
чим органом був Головний комітет, до складу якого ввійшли 10 уповно
важених і міські голови Петрограда, Нижнього Новгорода, Рязані, Тве- 
рі, Володимира, Ярославля, Києва, Тули й Курська. Головноуповнова- 
женим цього союзу спочатку було обрано В.Д. Брянського, а його това
ришами (заступниками) -= М.І. Гучкова та М.І Терещенка. Згодом, на 1- 
у з ’їзді ВСМ, який відбувся 14 вересня 1914 р., головноуповноваженим 
став міський голова Москви, великий підприємець М.В. Челноков, а йо
го заступником — московський лівий кадет, лікар за фахом М.М. Кіш- 
кін[43]. На відміну від Земського союзу, загальноміська організація 
з ’явилася в Російській імперії вперше.

Від з ’їзду до з’їзду кількість членів Головного комітету постійно 
зростала. Зокрема на 3-у з ’їзді ВСМ, що відбувся 7-9 вересня 1915 р., 
до його складу було кооптовано представників двох обласних комітетів 
з України -  Харківського й Катеринославського. Таким чином, членами 
Головного комітету були: від Київського міського комітету, який одно
часно виконував і функції обласного, його міський голова І.М. Дьяков 
та гласний думи М.С. Ярошевський; від Харківського обласного коміте
ту -  гласний міської думи С.М. Кузнецов із заступниками М.І. Ігнати- 
щевим, О.М. Коритіним і Б.П. Куликовим; від Катеринославського -  го
лова останнього С.І. Гальперін та його заступник В.Г. Воронін[44].

На 1 березня 1916 р. загальна кількість членів Головного комітету 
Всеросійського союзу міст становила 73 чол., а разом із заступниками -  
82 чол.[45]. Як і Земський союз, Міський союз став потужною органі
зацією, що була досить міцно пов’язаною з містами завдяки іногород
нім членам, які входили до її складу. Цей зв’язок ще більш посилював
ся завдяки скликанню розширених (за участю міських голів) засідань 
Головного комітету, на яких вирішувалися найбільш важливі питання у 
житті союзу. Стосовно ролі членів комітету, котру вони відігравали в 
Міському союзі та в інших громадських організаціях, була така статис
тика: 31 відповідальний керівник його відділів (у тому числі 3 особли- 
воуповноважених союзу на фронті), 20 голів і заступників голови
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місцевих комітетів ВСМ, 5 членів Головного комітету, уповноважених і 
співробітників Земського союзу, 2 члени Сибірського товариства і 2 
члени Центрального військово-промислового комітету. Про чималий 
громадсько-державний досвід членів Комітету свідчило те, що 18 з них 
були колишніми або дійсними членами Державної думи, три -  колиш
німи міністрами і заступниками міністра, один -  член Ради Міністрів 
торгівлі і промисловості, ще один -  членом Головного управління Ро
сійського Товариства Червоного Хреста[46].

Головний комітет вирішував лише найбільш важливі, основні і прин
ципові питання. Вся поточна робота ВСМ зосереджувалася у виконавчо
му бюро при Головному комітеті. На першій порі склад бюро був невели
ким (в серпні-вересні 1914 р. всього 8 чол.). Однак, поступово, разом з 
ускладненням роботи союзу, його склад у 1916 р. досягнув 74 чол.[47].

По мірі виділення і відокремлення різних галузей діяльності Місь
кого союзу, виникли при Головному комітеті й особливі відділи. Зокре
ма, на час 2-го з ’їзду представників ВСМ, при Головному комітеті були 
такі відділи: 1) секретарський; 2) рахунковий; 3) контрольний; 4) відділ 
евакуації; 5) санітарних поїздів, 6) харчувальних пунктів; 7) лікувально- 
санітарне бюро з трьома підвідділами: госпітальним, санітарним і осо
бового складу; 8) формування загонів; 9) санітарно-технічний; 10) по 
заготівлі матеріалів і білизни; 11) по заготівлі медикаментів і пе
рев’язочних засобів; 12) хірургії і бактеріології; 13) господарський; 
14) пожертвувань з підвідділами -  зі збору пожертвувань і по влашту
ванню лекцій, концертів та ін.; 15) довідковий; 16) редакції “Извес- 
тий” і 17) зв’язків з пресою. Протягом 1915 р. виникло декілька нових 
відділів, змінилися функції старих та виділилися нові підвідділи[48].

На місцях створювалися обласні, міські й фронтові комітети ВСМ. 
На фронті заклади цієї організації підпорядковувалися трьом спеціаль
ним комітетам -  Північному, Західному та Південно-Західному, керівні 
органи яких перебували в містах, що розташовувалися поблизу театру 
воєнних дій. Зокрема керівництво останнього, як і Комітету Всеросій
ського земського союзу Південно-Західного фронту, спочатку знаходи
лося у Львові, а з літа 1915 р. -  в Києві. Його заклади зосереджувалися
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у прифронтових містах українських губерніях. На чолі Комітету Всеро
сійського союзу міст Південно-Західного фронту (далі -  Комітет ВСМ 
ПЗФ) стояв обраний Головним комітетом головноуповноважений. Його 
діяльність регулювалася спеціальними інструкціями та положеннями, 
затвердженими останнім, і об’єднувалася з функціонуванням тилової 
організації Всеросійського союзу міст при посередництві відділу фрон
ту. А головноуповноважений уже сам підбирав собі помічників -  упов
новажених, яких Головний комітет мав лише затвердити [49]. Всі фрон
тові комітети були мілітаризовані, їх співробітники носили військову 
уніформу та зброю. В своїй діяльності на фронті, крім загальних дирек
тив уповноважених, вони підлягали військовій владі.

До осені 1915 р. на чолі Комітету ВСМ ПЗФ стояв кн. С.Д. Урусов 
-  колишній бессарабський губернатор і заступник міністра внутрішніх 
справ, людина ліберальних поглядів[50]. Потім його місце зайняв відо
мий український діяч барон Ф.Р. Штейнгель, котрий за своїми політич
ними поглядами стояв на ґрунті вимог автономії для України у федера
ції народів Росії, мріяв про “вільну Україну у вільній Росії” . Він нале
жав до партії кадетів, де своїм авторитетом суттєво підтримував укра
їнські інтереси. З його приходом “почалася зовсім інша ера в житті Ко
мітету Союзу міст, ера, так би мовити, його українізації, що мало певні 
наслідки взагалі для українського руху в Києві й у провінції”[51].

Управління роботою Комітету ВСМ ПЗФ було досить централізова
ним. Так, управління кожною галуззю його діяльності зосереджувалося 
у відповідному відділі на чолі з уповноваженим, котрий безпосередньо 
або через своїх агентів організовував інституції союзу та керував ними 
на фронті і в тилу. Завдяки цьому створювалося таке становище, що різ
ні заклади комітету, які працювали в одному і тому ж районі, не тільки 
не контактували, але часто навіть не знали про існування один одного. 
До кінця 1916 р. певну об’єднуючу роль на фронті відігравали лише пе
редові лікувально-харчувальні загони. Інститут же уповноважених Ко
мітету ВСМ при арміях ПЗФ навіть влітку цього року знаходився ще в 
стадії організацїї[52].

З літа 1915 р. Комітет більше дбав не стільки про допомогу армії,
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скільки про підтримку населення зруйнованих війною українських 
земель, та виробляв плани відбудови прифронтових територій. Сам 
Ф. Р. Штейнгель дивився на завдання Комітету досить широко. Він на
магався залучати до участі в ньому місцеві громадські сили, вважаючи, 
що нікому так близько не припадають до серця завдання Міського сою
зу у справі допомоги зруйнованим війною українським землям, як са
мим їх жителям. Тому в склад Комітету ВСМ ПЗФ, на посади його чле
нів й уповноважених він запросив українських громадських діячів та 
провів їх затвердження через Москву[53].

З часом Комітет виразно набув українського характеру. Зокрема од
ним з його уповноважених, керівником відділу харчування й допомоги 
потерпілому від війни населення став Д. І. Дорошенко (викладач історії, 
згодом відомий історик і політичний діяч), постачання -  А. В. Ніковський 
(редактор “Ради”, у майбутньому міністр УНР), уповноваженим Коміте
ту при штабі 8-ї армії -  А .Г. В ’язлов (політичний діяч, колишній член І 
Державної думи, в майбутньому міністр юстиції Української Держави), 
керівником аптекарського підвідділу медично-санітарного відділу- Г.А. Лит- 
вак, санітарно-технічного відділу -  Б.Л. Шингарьов[54]. Членами Комі
тету також стали у різний час: М. Ф. Біляшівський, Ф. П. Маїушевський, 
В. М. Леонтович, 1.1. Красковський, В. В. Уляницький та інші відомі ук
раїнські діячі[55]. Члени Комітету, які були російського походження, опи
нившись у меншості, невдовзі перейшли працювати на інші фронти.

Діяльність Комітету ВСМ ПЗФ дуже скоро розвинулася. Вже нап
рикінці 1915 р. він мав декілька великих лазаретів, санітарних поїздів, 
сотні медичних, харчових, санітарно-епідемічних, шляхових та інших 
пунктів, великі обози, склади, майстерні, дорожньо-технічні відділи як 
на фронті, так і в тилу аж до самого Києва. Наприкінці наступного ро
ку він, зокрема, мав 36 госпіталів і лікарень, 33 амбулаторії, 13 пе
рев’язочних пунктів, 3 військово-санітарних поїзди, 23 стоматологічні 
кабінети, 19 епідемічних загонів, 29 дезинфекційних пунктів, 77 харчу
вальних, 21 дитячий притулок, 16 майстерень та більше двох сотень ін
ших закладів на фронті і в тилу (всього Комітету підпорядковувалося 
592 заклади) [5 6].
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У міру розвитку діяльності Комітету Всеросійського союзу міст 
Південно-Західного фронту масовий доступ на службу в його закладах 
здобували українська інтелігенція й студентська молодь, які проходили 
справжню школу громадської роботи у важких умовах воєнного часу. 
Багато українців, починаючи від членів Комітету, проходили на службі 
у союзі практику організаційної та адміністративної роботи в широко
му масштабі, що згодилося під час революції. Лише в 1916 р. бюджет 
Комітету складав 42 млн. крб.[57]. Комітет Південно-Західного фронту 
впливав на Головний комітет ВСМ у справі ставлення до українського 
питання. Останній приймав різні постанови в прихильному до українс
тва дусі, підтримував заходи у справі шкільництва. “Український курс” 
Комітету ВСМ ПЗФ відчутно впливав і на Комітет ВЗС ПЗФ, які діяли 
в межах однієї і тієї ж території. Особливо вони працювали у тісному 
контакті в справах українського шкільництва[58].

Сполучним ланцюгом між Головним комітетом та місцевими комі
тетами ВСМ у губернських і повітових центрах були обласні комітети, 
їхнім головним завданням було об’єднання діяльності міст, які входили 
до складу евакуаційної області, у справі евакуації, розміщення й пере
везення поранених, у зосередженні точних відомостей про розміри і ви
ди допомоги, котру могло надати кожне з них, про кількість обладнаних 
у них ліжок, вільних місць та ін. Всього в імперії було створено 11 об
ласних комітетів ВСМ, з них в Україні, як уже було раніше зазначено, 
функціонувало три. Зокрема, Харківський обласний комітет був затвер
джений постановою обласного з ’їзду 17 жовтня 1914 р. До його складу 
входили в 1916 р. 53 особи. У Катеринославі спочатку діяв губернський 
комітет союзу. З грудня 1914 р. він почав функціонувати як обласний, хо
ча планомірна діяльність його почалася трохи пізніше, в березні 1915 р. 
До складу останнього входили 12 осіб. Функції Київського обласного 
комітету виконував Київський міський комітет, штат якого налічував 
31 особу [59].

Організаційними одиницями Всеросійського союзу міст у тилу 
були губернські й повітові міські комітети. Ці організації виникли у 
більшості випадків з місцевих комітетів або виконавчих комісій, які
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самовільно зародилися на самому початку війни при міських самоуп- 
равліннях з метою надання допомоги хворим і пораненим воїнам. Про
те коло осіб, котрі допускалися діючим міським положенням до участі 
в цих виконавчих комітетах, був обмежений, а сама їх діяльність була 
обставлена рядом формальностей, що значно затрудняло їхню роботу в 
умовах воєнного часу. У вересні 1914 р. міські самоуправління отрима
ли від головноуповноваженого ВСМ циркуляр, згідно з яким пропону
валося засновувати місцеві комітети союзу у складі міських гласних, 
виборців, узагалі осіб, які не володіли певним майновим цензом. Також 
особовий склад комітетів та постанови останніх не підлягали затвер
дженню місцевою адміністрацією. Все це дозволило комітетам ВСМ по
повнювати свій склад нецензовим елементом та забезпечувати належну 
оперативність і свободу діяльності[60]. Якщо у вересні 1914 р. до ВСМ 
входило 140 міст, то на початку 1916 р. він уже об’єднував 503, тобто 
близько половини всіх міст Російської імперії, які мали повне або спроще
не міське самоврядування. Все-таки ядро Міського союзу становили міс
та, які утримували лазарети. Для їх функціонування вони одержували 
кошти від Головного комітету, створивши в себе місцеві комітети.

До березня 1916 р. усього в Російській імперії в губернських та по
вітових містах було засновано 273 комітети ВСМ. В українських губер
ніях разом з обласними комітетами функціонувало 58 комітетів Місько
го союзу, а кількість центрів, що приєдналися до нього, становила 83 -  
дев’ять губернських і 74 повітових[61]. Таким чином, комітети ВСМ в 
українських губерніях були засновані приблизно в двох третинах від 
вказаної кількості міст, які приєдналися до останнього. Як правило, во
ни не створювалися у містах, що знаходилися неподалік від лінії фрон
ту. На першому місці серед українських губерній, у повітових центрах 
яких було організовано найбільше комітетів Міського союзу -  а саме 
дев’ять, знаходилася Херсонська.

За кількістю членів останні суттєво відрізнялися один від одного. 
Наприклад, такі комітети, як Вінницький, Кременецький, Новомирго- 
родський, складалися всього з трьох чоловік. У той же час Миколаївський 
та Новогеоргіївський комітети Херсонської губернії нараховували
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відповідно 55 і 46 членів, Керченський Таврійської губернії й Звениго
родський Київської губернії -  27, а в такому невеликому містечку, як 
Васильків тієї ж Київської губернії, комітет ВСМ нараховував 70 чол. 
Також досить нерівномірною була участь жінок у діяльності комітетів 
Міського союзу. До складу багатьох з них вони зовсім не входили. Зате 
у Ізюмському комітеті Харківської губернії з 21 члена нараховувалося 
13 жінок, в уже згаданих Новогеоргіївському та Васильківському - від
повідно 9 та31[62].

У середньому в українських губерніях серед членів міських коміте
тів близько двох третин становили особи, які працювали в місцевих ор
ганах самоврядування: гласними дум, членами управ та їхніми голова
ми. Інша частина членів у комітетах складалася з представників медич
ного персоналу та різних урядових, особливо громадських, установ, ді
яльність яких тією чи іншою мірою торкалася завдань, що вирішували
ся ВСМ. Як правило, до складу комітетів ВЗС входили начальники ева
куаційних пунктів, медичні інспектори, лікарі та попечителі лазаретів, 
представники дамських комітетів, організацій допомоги біженцям, То
вариства Російського Червоного Хреста, Тетянинського комітету і Все
російського земського союзу, голови земських управ і земські гласні, 
міські службовці (бухгалтери і секретарі міських управ) та ін. Наприк
лад, Миколаївський комітет спочатку складався виключно з думських 
гласних, але після того, як його було перейменовано в комітет ВСМ, він 
два рази поповнювався представниками різних місцевих громадських і 
станових організацій. На другий рік війни до його складу входили чле
ни попечительської ради і головний лікар міської лікарні, голова духов
ного комітету, представники польської і єврейської общин, Російського 
Товариства Червоного Хреста, заводоуправління Російського суднобу
дівного товариства, місцевих відділень Російського товариства народ
ного здоров’я, Ліги боротьби з туберкульозом, Товариства лікарів, Імпе
раторського російського технічного товариства, навіть представники 
від робітничих організацій суднобудівного заводу і підприємств Това
риства Миколаївських заводів та ін.[63].

У переважній більшості комітети (на дві третини від загальної їх
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кількості) очолювали міські голови, в іншому разі -  члени міської упра
ви або гласні. Хоча були випадки, коли головами комітетів обиралися 
особи, які не належали до гласних міських дум. Наприклад, головою 
Новомиргородського комітету був старший лікар лазарету при міській 
лікарні, а Староконстянтинівського Волинської губернії -  мировий суд
д я ^ ] .  Ці та інші особливості в організації і функціонуванні комітетів 
ВСМ обумовлювалися різними місцевими умовами, завданнями, які во
ни вирішували, та деякою мірою -  недовготривалістю існування комі
тетів, і головне те, що вони, як громадські організації, не були затисну- 
ті у жорсткі адміністративні рамки.

Стосовно професійного складу членів комітетів Міського союзу, 
згідно з неповними даними анкетування (відповіді надійшли від 101 ко
мітету), яке було проведене Головним комітетом 1916 р., то перші міс
ця займали лікарі (24 %), купці й інші представники торгово-промисло
вого класу (19,1 %), бухгалтери і статисти (19 %), духовенство (12,9 %), 
юристи (9,3 %), інженери (5,4 %) та вчителі (4,9 %). Представники ін
ших професій становили лише 5 % від загальної кількості членів місь
ких комітетів ВСМ у межах всієї країни[65]. Отже, в комітетах ВСМ пе
реважали представники міської інтелігенції, загальна кількість яких 
складала приблизно 2/3 від усіх їх членів.

Стосовно фінансових джерел діяльності Всеросійського союзу міст, 
то вони були такими: 1) відрахування міст, які ввійшли до складу сою
зу, із сум, асигнованих думами останніх на потреби, пов’язані з війною; 
2) внески міст, які не брали безпосередньої участі в наданні допомоги 
хворим і пораненим воїнам; 3) урядова допомога; 4) спеціальні пожер
твування й збори[66]. Зокрема на 1 серпня 1915 р. до каси Головного ко
мітету ВСМ надійшли такі кошти: від уряду -  32 099 000 крб., з фонду 
ВСМ -  1 282 543, у вигляді різних пожертвувань (загальні, до спеціаль
ного фонду, на допомогу біженцям, від міських громадських закладів 
тощо) -  2 610 344, від міських самоврядувань на спільну заготівлю ме
дикаментів -  65 668. У підсумку надходження становили
35 293 832 крб. [67].

Отже, розгалужена діяльність комітетів Земського і Міського
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союзів всередині країни й на фронті, яка набула загальнодержавного 
характеру, вимагала величезних коштів. Фінансування в повному об
сязі могло здійснюватися тільки за рахунок держави, адже земства і 
міста мали досить обмежені власні фінансові можливості. Уряд зму
шений був спрямовувати на безперебійне функціонування закладів 
провідних громадських організацій багатомільйонні суми. У підсум
ку, лише за рік війни, з 3 вересня 1914 р. до 3 вересня 1915 р., остан
ні отримали близько 200 млн. крб. державних коштів на підтримку і 
розвиток своєї діяльності [68].

В цілому структура та характер діяльності Земського і Міського 
союзів були схожими між собою. Тому відразу після створення вони 
почали погоджувати дії один з одним. Уже 22 серпня на нараді Голов
ного комітету ВСМ з представниками ВЗС обговорювалося питання 
“Про врегулювання й погодження діяльності земської та міської орга
нізацій”. Нарада постановила створити на місцях з цією метою “особ
ливі погоджувальні комісії”[69]. З часом були створені декілька по
годжувальних комісій, які діяли при головних комітетах союзів: ліку
вально-санітарна рада, комісії з питань допомоги скаліченим воїнам, 
психіатрична, санаторно-курортна та ін.[70]. До роботи обох союзів 
уже з перших днів їх існування активно залучалася земська і міська 
інтелігенція. Так, до складу Головного комітету ВСМ влітку 1915 р. 
входили 8 лікарів, 6 інженерів і 12 спеціалістів інших професій. В од
ному з поліцейських донесень підкреслювалося, що саме спеціаліс
там належить головна роль у Міському союзі при вирішенні найваж
ливіших питань -  від складання статистичних даних про кількість бі
женців, розподілу їх по містах і організації їхнього побуту, до бороть
би з інфекційними захворюваннями та ін.[71].

У червні 1915 р. було створено об’єднаний Головний комітет Всеро
сійських земського й міського союзів по забезпеченню армії -  Земгор. 
До складу останнього ввійшли головноуповноважені обох союзів і по 
чотири члени від головного комітету кожного з них. Йому підпорядко
вувалися губернські, повітові й міські комітети при земських і міських 
управах та уповноважені на фронтах[72]. Фактично Земгор, який
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об’єднав переважно дрібну промисловість місцевого значення, став 
важливою додатковою організацією у виконанні замовлень для армії на 
предмети інтендантського забезпечення. Склавшись у завершеному 
вигляді до осені 1915 р., він разом з військово-промисловими комітета
ми (ВПК), які були організовані буржуазією також влітку того року, по
чав виконувати функції по мобілізації промисловості й організації ви
конання державних замовлень[73].

У серпні 1915 р. з початком інтенсивного руху біженців Земський 
і Міський союзи заснували ще одну організацію -  Об’єднаний комі
тет з влаштування біженців. Зокрема кошторис його лише на медико- 
санітарну допомогу біженцям по містах Імперії визначався сумою у 
З 521 375 крб. для початкових витрат та 946 390 крб. - для щомісяч
них [74].

Російське Товариство Червоного Хреста
Ще однією потужною загальноросійською організацією з надання 

допомоги військовослужбовцям, насамперед медично-санітарної, в ро
ки Першої світової війни було Російське Товариство Червоного Хреста 
(далі -  РТЧХ), засноване ще в 1867 р. Маючи статус напівгромадської 
організації, це Товариство, згідно зі статутом, мало сприяти військовій 
адміністрації в догляді за пораненими і хворими воїнами під час війни, 
надавати їм медичну та іншу допомогу в мирний час. Втім остання сто
сувалася не тільки хворих і поранених військовослужбовців російської 
чи союзної армій, а й ворожої, які перебували в межах дій РТЧХ. Поряд 
з цим, воно мало також надавати допомогу цивільному населенню, яке 
постраждало під час стихійних лих або від нещасних випадків[75].

У роки Першої світової війни товариства Червоного Хреста всіх во
юючих країн докладали максимум зусиль, щоб виконати місію полег
шення долі багатьох мільйонів її жертв. Величезні завдання були пос
тавлені ходою історії перед РТЧХ -  найбільшою на той час військово- 
благодійною організацією в Європі. Перед війною у його віданні знахо
дилося 80 лікарень на 2600 ліжок, 9 пологових притулків, 120 амбула
торій, 10 аптек, ряд інвалідних будинків, притулків для невиліковних
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хворих, поранених воїнів і дітей-сиріт, будинок удів, 4 притулки для 
“відставних” сестер милосердя, колонія для хворих на кавказьких Мі
неральних Водах, загальні та дитячі санаторії, станції швидкої допо
моги. Крім окружних, губернських управлінь та повітових комітетів, 
складовою частиною цього Товариства були 109 общин сестер мило
сердя [76].

З початком бойових дій при штабах фронтів та окремих армій поча
ли функціонувати управління відповідно головноуповноважених 
і особливоуповноважених РТЧХ, покликані сприяти військовій адмініс
трації у справі допомоги пораненим і хворим. Зокрема було створено 
управління РТЧХ при Південно-Західному фронті. Його керівником 
став член Головного управління РТЧХ сенатор Б. І. Іваницький[77]. Од
ночасно в тилу була розгорнута система територіальних органів, які 
взялися за організацію лікувальних закладів для військовослужбовців, 
збір коштів для забезпечення хворих і поранених усім необхідним. В 
українських губернських центрах комітетам Червоного Хреста підпо
рядковувалися місцеві общини сестер милосердя, які мали власні ліку
вальні установи.

Уже протягом першого місяця війни РТЧХ направило до діючої ар
мії 38 госпіталів, ЗО етапних лазаретів, 20 рухомих лазаретів і 7 передо
вих загонів, розгортання яких здійснювалося планомірно й організова
но згідно з мобілізаційним планом[78]. Широкомасштабні військові дії, 
що призвели до величезних людських жертв, зобов’язували підрозділи 
Червоного Хреста постійно збільшувати кількість власних лікувальних 
закладів на фронті. В той же час потреби війни вимагали від РТЧХ фор
мування закладів, що не передбачалися мобілізаційним планом: пе
рев’язочно-харчувальних і санітарно-дезинфекційних пунктів, автомо
більних і рентгенівських загонів та ін. Наступного 1915 р. у відомстві 
Російського Товариства Червоного Хреста вже знаходилися 71 крупний 
госпіталь, 118 пересувних і етапних лазаретів, 58 передових загонів, 
11 санітарних поїздів, 185 харчувальних пунктів, які функціонували 
у прифронтових зонах, 22 дезинфекційних і 5 хірургічних загонів, 34 са
нітарних транспортних засоби та інші установи[79].
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Тільки за два роки війни (з серпня 1914 р. до червня 1916 р.) ним 
було витрачено 126 864 304 крб. за наступними основними статтями: 
переведено головноуповноваженим на утримання польових закладів 
Червоного Хреста -  75 489 552 крб., сплачено рахунків по Головному 
складу на придбання господарчих і медичних предметів для забезпе
чення закладів Товариства -  33 934 526 крб., видано місцевим устано
вам на формування польових закладів, забезпечення діяльності сестер 
милосердя та виконання інших доручень Головного управління (ГУ) -  
6 652 126 крб., витрачено безпосередньо останнім -  10 815 100 крб.[80].

За цей же час бюджет ГУ РТЧХ поповнювався за рахунок таких 
коштів: від застави процентних паперів, які належали Товариству -  10 
192 109 крб., від телеграфного збору -  5 729 488 крб., допомога від уря
ду -  74 038 950 крб., плата за лікарняні дні, проведені пораненими і хво
рими воїнами у закладах Товариства -  19 770 260 крб.; від обігових над
ходжень та інших -  2 722 654 крб. Таким чином, підсумкова цифра до
ходів, як і витрат, склала гігантську суму -  127 605 844 крб.[81].

У результаті відчутної державної фінансової підтримки провідні 
громадські організації вже після першого року війни настільки зміц
ніли, що стали конкурувати з урядовими структурами у деяких сфе
рах допомоги військовослужбовцям та цивільному населенню, а в ор
ганізації медично-санітарної допомоги фронтовикам вони навіть зай
няли у країні провідне становище. Крім коштів для забезпечення пов
ноцінного функціонування підрозділів, громадських доброчинних ор
ганізацій і чіткої роботи утримуваних ними численних закладів та ус
танов, вимагалася величезна кількість працівників. Зокрема на 1 квіт
ня 1917 р. лише на Південно-Західному фронті їх особовий склад ста
новив: у Комітеті ВЗС -  49 тис. чол., у Комітеті ВСМ -  14 тис. чол., 
а в РТЧХ -  38 тис. чол.[82].

Таким чином, Земський та Міський союзи стали ніби державою у 
державі. Особливо після літніх поразок російської армії в 1915 р. вони 
здобули такий вплив і силу у суспільстві, що вже тоді їх розглядали як 
зародок нового уряду, який мав прийти на зміну старому режиму. Не 
дивно, що основне ядро, кістяк провінційних відділень союзів станови
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ли найбільш енергійні місцеві громадські діячі, працівники земського й 
міського самоврядування. Займаючись практичною роботою, об’єднана 
у цих інтелігенціях разом з тим прилучалася до громадської діяльності, 
набувала навичок плідного співробітництва з різними політичними си
лами, яке нівелювало партійні відмінності. В підсумку все це вело до 
зростання українського впливу у громадському житті. Зокрема широ
кий розвиток національного руху з початком революції деякою мірою 
пояснюється і тим, що в керівних органах громадських організацій доб
рочинного спрямування, які діяли на території України, працювали чи
мало майбутніх відомих діячів української революції. Керівний склад 
Комітету ВСМ ПЗФ відзначався особливо широким представництвом 
від політичних та громадських організацій регіону, насамперед від 
Товариства українських поступовців (ТУП). Комітет Всеросійського 
союзу міст Південно-Західного фронту відіграв чималу роль в об’єд
нанні й концентрації свідомих українських елементів у Києві та на 
фронті. З падінням монархії в лютому 1917 р. чимало представників 
останнього зайняли ключові посади у багатьох місцевих органах уп
равління за Тимчасового уряду. Так, Ф. Р. Штейнгель був обраний го
ловою Київського виконавчого комітету, до якого навесні перейшла 
вся влада в Києві. А. Г. В ’язлов став волинським губернським коміса
ром Тимчасового уряду, а Д. І. Дорошенко -  заступником київського 
губернського комісара[83].

Ставлення самодержавного уряду до Земського і Міського союзів 
було двоїстим. Намагаючись використовувати їхні можливості для пот
реб фронту, він у той же час продовжував з настороженістю ставитися 
до будь-якої громадської самодіяльності, в тому числі й з боку лояльної 
та патріотично орієнтованої буржуазії. Побоюючись у першу чергу по
літичного зростання ролі підприємницького класу в країні, представни
ки якої контролювали ці організації, владні структури на початку війни 
вважали, що ВЗС і ВСМ мали займатися лише медично-санітарною 
справою, та й то як помічники Військового медично-санітарного управ
ління та Російського Товариства Червоного Хреста. В той час як у захід
них країнах участь широких верств населення у політичній організації
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національного захисту виявилася в залученні до складу урядів пред
ставників ліберально-демократичних та соціалістичних партій, у Росії 
така співпраця була неможливою.

Намагаючись тримати союзи під постійним контролем, ще влітку 
1914 р. ключова фігура в уряді -  міністр внутрішніх справ М. О. Мак
лаков -  подав до Ради Міністрів записку, в якій засуджував Земський і 
Міський союзи за “політичну діяльність”. Він пропонував підтвердити, 
що їх робота не повинна виходити за межі допомоги хворим і поране
ним воїнам, і надавати право губернаторам відсторонювати службовців
-  виборних і запрошених працівників союзів -  від посади при наявнос
ті очевидних відомостей про їх неблагонадійність. Крім того, міністр 
наполягав на збереженні контролю влади над витратами союзів, а також 
на визначенні терміну їх скасування протягом півроку з часу припинен
ня діяльності їх медично-санітарних закладів. 25 листопада 1914 р. Ра
да Міністрів затвердила ці ініціативи[84].

Невипадково головноуповноважений ВЗС Г. Є. Львов на зібранні 
уповноважених губернських земств у Москві в червні 1915 р. заявив 
відверто: “Ми повинні сказати: велика війна ведеться не як національ
на справа, суспільні народні сили не залучені до неї сповна. Війну веде 
державна влада. Єднання влади і громадських сил ще не відбулося, во
но ще не досягнуте... Ми повинні визнати, що велика народна справа 
ведеться не на тій основі, котра забезпечує їй успіх, і повинні всіма си
лами намагатися встановити і закріпити ту основу, в яку вірить, як у 
єдиний залог успіху, вся країна -  повне єднання всіх наявних сил краї
ни і обопільна довіра влади й суспільства[85].

Щоб вилучити з відання Земського та Міського союзів військово- 
санітарну справу, у вересні 1916 р. було створено центральне відомство
-  Головне управління санітарною справою, яке, однак, не встигло сфор
мувати свій апарат до Лютневої революції. Продовжуючи реакційний 
курс, уряд у той же час заборонив земські й міські з ’їзди, а коли вони 
збиралися, то здійснювалися за його розпорядженням арешти деяких 
діячів органів місцевого сам оврядування^].

Після падіння самодержавства Земський і Міський союзи стали
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опорою Тимчасового уряду в державному керівництві, яким були нада
ні широкі повноваження й права. Загалом відбувалося “одержавлення” 
громадських структур буржуазії, цілком закономірне в нових умовах. З 
приходом до влади в Росії більшовиків діяльність цих організацій поча
ла згортатися. Згідно з декретами Ради Народних Комісарів (РНК) від 
23 грудня 1917 р. і 4 січня 1918 р. майно й капітали ВЗС, ВСМ і РТЧХ 
були оголошені власністю Російської Республіки, а самі організації під
лягали реорганізації[87]. Втім невдовзі, 24 липня 1918 р., було затвер
джено новий декрет про ліквідацію Земського та Міського союзів, влас
ність яких передавалася Вищій Раді народного господарства та її місце
вим органам[88].

Благодійницькі організації під патронатом членів царської родини.
Тетянинський комітет

Повертаючись до початку війни, слід зазначити, що широкомас
штабні воєнні дії на фронті та їхні важкі наслідки для військовослуж
бовців і цивільного населення змушували самодержавний уряд на чолі 
з імператором Миколою II, членів царської родини, представників най
вищих державних структур сприяти створенню нових доброчинних ор
ганізацій за активної підтримки широких кіл громадськості й розши
ренню діяльності тих старих, що існували ще до війни. Вони мали гус
ту мережу місцевих відділень у губернських і повітових містах, а кош
ти на їх утримання надходили від державної скарбниці, громадських 
об’єднань та приватних осіб.

Зокрема у вересні 1914 р. було засновано “Комітет її імператорської 
величності великої княжни Тетяни Миколаївни з надання тимчасової 
допомоги постраждалим від воєнних дій” (він отримав скорочену назву 
-  Тетянинський комітет). Останній мав надавати “тимчасову допомогу 
особам, які опинилися в злиднях через нещастя, спричинені війною, у 
межах їх постійного місця проживання або тимчасового перебування, 
при цьому допомога поширювалася як на тих, хто залишився на місці 
свого проживання, так і на тих, хто був змушений залишити його за
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вимогою влади або з інших пов’язаних з війною причин”[89]. Сфера ді
яльності Тетянинського комітету стосувалася наступного: а) надання 
одноразової матеріальної допомоги; б) сприяння поверненню на бать
ківщину чи місце постійного проживання; в) пошук заробітку для пра
цездатних; г) сприяння влаштуванню до богаділень, притулків та інших 
доброчинних закладів для непрацездатних; д) створення (залежно від 
наявних коштів) власних закладів з метою опіки останніх; е) сприяння 
отриманню допомоги і винагороди за завдані воєнними діями збитки; 
ж) прийом пожертвувань та ін.[90].

Комітет створив мережу своїх відділень у губернських, повітових і 
навіть волосних центрах. Спершу переважна частина коштів на їх утри
мання складалася з пожертвувань, бо урядові асигнування були незнач
ними. Надходженню їх сприяла особиста участь у цій справі почесної 
голови Комітету, доньки імператора — Тетяни Миколаївни. За надання 
йому значних пожертвувань, за влаштування зборів, підписок, виста
вок, концертів, лекцій, лотерей та інших заходів від її імені жалувалися 
рескрипти, дипломи й жетони. Головою цієї доброчинної організації 
був А. Б. Нейдгарт. До середини 1915 р. Тетянинський комітет, будучи 
за своїм складом і характером діяльності забюрократизованою органі
зацією, допомогу потерпілим від воєнних дій надавав вибірково. Діяль
ність його від ділень у різних регіонах була нерівномірною, залежала від 
ініціативи їхніх керівників -  губернаторів або їхніх дружин, інших 
представників вищої місцевої влади, які очолювали ці комітети, та 
представників станових, громадських і етнічних організаційні].

3 - 7  травня 1915 р. в Петрограді відбулося Об’єднане зібрання чле
нів цього Комітету з місцевими представниками, на якому постало пер
шочерговим питання про опіку тих осіб серед цивільного населення, які 
залишилися через обставини, пов’язані з війною, без засобів до існу
вання, виявилися непрацездатними чи втратили єдиного годувальника, 
а також сиріт, батьки яких загинули на війні. Зібрання дійшло виснов
ку, що їх опіка має здійснюватися за рахунок держави у відповідності 
до прийнятого законодавства, як це було у випадку з військовослужбов
цями і їхніми родинами. Сам же Тетянинський комітет, як провідна
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організація з надання допомоги постраждалим від війни, повинен був 
продовжувати свою діяльність до повної ліквідації наслідків війни, на 
що “буде потрібно не менше десятка років” . Для успішного виконання 
цієї важливої задачі його представники визнали за необхідне, щоб Ко
мітету було надано характер державної установи постійного типу, яка б 
наближалася за своєю побудовою до Головного управління Російського 
Товариства Червоного Хреста[92].

Уже влітку 1915 р., коли в зв’язку з воєнними подіями на фронті 
розпочався суцільний потік біженців, справу надання їм допомоги було 
перенесено з площини доброчинності в сферу опіки державою своїх 
знедолених громадян. Зрозумівши, що це явище стало першочерговим 
питанням державної важливості, уряд підготував відповідний законопро
ект, який був затверджений імператором Миколою II ЗО серпня 1915 р. як 
“Закон про забезпечення потреб біженців”. Цей документ визначав по
літику державної опіки останніх аж до жовтня 1917 р. Згідно із законом, 
допомога їм оголошувалася обов’язком держави, яка залучала до цієї 
справи громадські сили. Тим самим біженці почали опікуватися не тіль
ки громадськими доброчинними організаціями, а й державними струк
турами. Головне керівництво всіма справами по забезпеченню їх пот
реб, а також розпорядження відповідними фінансами покладалося на 
Міністерство внутрішніх справ. Відповідно у його структурі було ство
рено відділ з влаштування біженців. Законом, що забезпечував потреби 
останніх, з державної скарбниці в розпорядження МВС дозволено було 
у 1915 р. виділити 25 млн. крб. “на беззастережне задоволення необхід
них потреб біженців та найшвидше влаштування справ по забезпечен
ню їх становища”. Цим же законом визначався статус біженців, згідно з 
яким “біженцями вважаються особи, які залишили місцевості під загро
зою окупації чи вже окуповані противником, або виселені за розпоряд
женням військових чи цивільних властей з району воєнних дій, а також 
вихідці з ворожих Росії держав (за винятком іноземних підданих ні
мецької і угорської національності)... Особи, вислані під нагляд поліції 
з району воєнних дій біженцями не вважаються”[93].

На основі Закону від ЗО серпня з 10 вересня розпочала роботу при
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МВС “Особлива нарада з влаштування біженців” з метою контролю і 
загального керівництва в справах останніх. До її складу ввійшло по 7 
членів від Держради і Держдуми, по представникові від міністерств -  
військового, іноземних та внутрішніх справ, фінансів, народної освіти, 
шляхів сполучення, торгівлі і промисловості, землеробства, також по 
представникові від управління намісника царя на Кавказі, від Тетянин- 
ського комітету, Російського Товариства Червоного Хреста, головні 
уповноважені по влаштуванню біженців, представник управління Вер
ховного начальника санітарної і евакуаційної частини і по одному чле
ну від ВЗС і ВСМ. До Особливої наради ввійшли також представники 
національних організацій -  від Центрального обивательського комітету 
Царства Польського, Польського центрального комітету допомоги жер
твам війни, Вірменського центрального комітету, Центрального єврей
ського комітету, Бакинського мусульманського благодійного товарис
тва, Латиського комітету, Центрального комітету литовського товарис
тва, головного управління грузинського товариства в м. Тифлісі тощо. 
Таким чином, Особлива нарада по влаштуванню біженців за своїм скла
дом була доволі солідною інституцією, до якої ввійшли представники 
державних органів, громадських та національних організацій [94].

У її функції входили розподіл державних кредитів, опіка в справі 
транспортування й розміщення біженців у нових місцях поселення, їх 
реєстрація. У разі реевакуації їм надавалася допомога на проїзд і від
новлення господарства, провадилася оцінка нерухомого та рухомого 
майна, залишеного під час евакуації. Особлива нарада повинна була за
безпечити відшкодування населенню збитків, завданих війною та в хо
ді реквізиційних робіт, здійснюваних воєнними властями, надавати кре
дити. В програмі дій Наради передбачалися також заходи, що забезпе
чували духовні потреби біженців, зокрема влаштування шкіл, різних 
курсів, полегшували встановлення втрачених зв’язків між членами їх 
родин тощо[95].

Особливе місце займала система двох державних головноуповно- 
важених з улаштування біженців на європейському театрі воєнних 
дій, у межах фронтів армії. Зокрема влітку 1915 р. було введено посаду
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головноуповноваженого з влаштування біженців Південно-Західного 
фронту, яку зайняв князь М. П. Урусов. При ньому було створено і спе
ціальну установу “Югобеженец” у м. Бердичеві Київської губернії. Во
ни організовували евакуацію населення на схід, опікувалися тими бі
женцями, які залишилися в прифронтових районах. Навесні 1917 р. 
Тимчасовий уряд ліквідував посади фронтових та тилових головноу- 
повноважених з улаштування біженців, оскільки їх діяльність зводила
ся переважно до посередництва і дублювала прямі контакти місцевих 
органів з центральними біженськими закладами, а майно фронтових 
управлінь перейшло до Земгору[96].

Восени ж 1915 р., коли більшість біженців було розселено у внут
рішніх регіонах імперії, відкрилися губернські й обласні наради з влаш
тування останніх під особистим керівництвом губернаторів (після Лют
невої революції -  губернських комісарів Тимчасового уряду). їх засі
дання проходили за участю представників адміністрації, органів самов
рядування та громадських організацій, у тому числі від національних 
біженських комітетів [97].

Таким чином, опікування біженцями покладалося під керівництвом 
МВД на головноуповноважених з улаштування їх у межах фронту, гу
бернаторів, земські установи й органи міського самоврядування з на
данням їм права залучати до цієї справи осіб (як чоловіків, так і жінок) 
з місцевих діячів та біженців, а також створювати особливі комітети у 
тих місцевостях, де органи самоврядування визнають це за потрібне. 
До участі в роботі з опіки біженців запрошувалися громадські організа
ції й приватні особи.

З метою об’єднання діяльності місцевої влади, урядових і громад
ських організацій, а також різних закладів і осіб, які завідували спра
вою облаштування та опіки біженців, Особлива нарада розподілила гу
бернії імперії на 12 окремих районів на чолі з головноуповноваженими. 
Зокрема Харківська, Полтавська і Чернігівська губернії входили до IX 
району, який очолював М. О. Толмачов[98]. У губерніях, де не було вве
дено положення про земства, догляд за біженцями покладався на гу
бернські, повітові та міські комітети, які створювалися з представників
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від національних комітетів, авторитетних місцевих діячів і біженців.
Провідна роль у цій справі відводилася Тетянинському комітету, 

який мав надавати тимчасову допомогу біженцям на основі особливого 
про цей останній положення. Знаходячись під особистою опікою цар
ської родини і користуючись урядовою підтримкою та широкими дер
жавними субсидіями, Тетянинський комітет з літа 1915 р. перетворився 
в найбільшу громадську організацію в Російській імперії з надання до
помоги біженцям. Якщо навесні 1915 р. в країні функціонувало 22 гу
бернські відділення Комітету, то на 1 січня 1916 р. -  вже 54 губернські 
й декілька сотень повітових і волосних[99]. Він продовжував надавати 
різнобічну допомогу не тільки біженцям, а й тим постраждалим спів
вітчизникам, які опинилися в скрутному становищі у внутрішніх губер
ніях, прифронтовій зоні та навіть на території, зайнятій противником.

У діяльності відділень Тетянинського комітету, як і в цілому всіх ор
ганізацій, що займалися справою опіки біженців, можна умовно виділи
ти три періоди: перший -  до середини липня 1915 р., коли майже всі за
хідні губернії Російської імперії, за винятком Царства Польського та де
яких прибалтійських регіонів, були під контролем російських військ, а 
населення знаходилося переважно на своїх місцях постійного прожи
вання; другий -  з середини липня і до середини жовтня 1915 р., коли 
мільйони підданих Миколи II у результаті відступу російської армії під 
натиском австро-німецьких військ змушені були втікати у внутрішні ре
гіони країни; третій -  з другої половини жовтня 1915 р., коли біжен
ський рух у результаті стабілізації фронту припинився і громадські ор
ганізації взялися за організацію проживання, працевлаштування, нав
чання та реабілітації осілих у внутрішніх регіонах країни біженців різ
них категорій і віку [100].

З розширенням діяльності Тетянинського комітету почали збіль
шуватися і його витрати. Якщо в перший період війни кошторис його 
витрат коливався в межах 500-800 тис. крб. на місяць, то з серпня 
1915 р. збільшився в багато разів. Наприклад, уже цього місяця він 
склав 2 677 307 крб., у вересні -  відповідно 5 779 687, у жовтні -  
4 021 807, у листопаді -  3 292 720, а в грудні -  3 471 158[101]. На
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початку діяльності Тетянинського комітету основним джерелом його 
бюджету (не враховуючи 3 млн. крб. від лотереї 1914 р., ініціатива ро
зіграшу котрої належала Комітету), як уже зазначалося, були пожертву
вання засновників, різних установ і приватних осіб. Зокрема до 25 груд
ня 1915 р. вони надали у розпорядження цієї доброчинної організації 
З 930 488 крб. В умовах розвитку руху біженців відділення Тетянин
ського комітету розгорнули свою різнобічну діяльність завдяки вже 
значним асигнуванням із державної скарбниці, які до зазначеного вище 
часу склали 15 400 000 крб. Всього ж на рахунок Головного управління 
останнього надійшло 22 759 105 крб., з них 8 123 537 було переведено 
у розпорядження місцевих відділень Комітету, а 10 471592 -  комітетам, 
товариствам, попечительствам та іншим громадським об’єднанням і на
ціональним організаціям, які опікувалися біженцями[102].

Таким чином, Тетянинський комітет і його відділення виконували 
важливі координаційні функції в центрі й на місцях, залучаючи до ці
єї справи представників широких кіл громадськості та різні об’єднан
ня, які займалися проблемами біженців. Вони щомісячно асигнували 
кошти десяткам російських, польських, вірменських, латиських, ли
товських, єврейських та інших національних організацій на утриман
ня ними притулків, шкіл, гуртожитків, їдалень, лікарень, майстерень, 
бюро праці. Зокрема ще до травня 1915 р. Тетянинський комітет спря
мовував більше половини власних коштів на фінансування інших ор
ганізацій, які допомоги біженцям[103]. З осені 1915 р. його місцеві 
відділення були переорієнтовані на забезпечення сотень тисяч дітей 
останніх навчанням, необхідним лікуванням, на виховання безпри
тульних та ін.

З розгортанням Тетянинським комітетом діяльності в справі допо
моги постраждалому від війни цивільному населенню в його складі по
чали організовуватися різні комісії. Крім Наради членів, на яких відбу
валося попереднє обговорення всіх питань, були створені наступні під
розділи: ревізійна комісія, в роботі якої брали участь представники Мі
ністерства фінансів і Державного контролю, особливий відділ з реєс
трації біженців, комісії з розгляду різних пропозицій щодо збільшення

54



Велика війна: українство і благодійність (1914 - 1917 рр.)

його коштів, з перевірки звітів відділень Комітету і субсидованих ним 
організацій, з видачі допомоги особам, які постраждали від воєнних 
дій, з обслідування становища біженців, що мала диференційовано ви
являти потреби різних категорій останніх, по заготівлі одягу і взуття, з 
розподілу палива та ін.[104].

Серед організованих підрозділів особливе місце посідав особливий 
відділ з реєстрації біженців. Об’єднане зібрання Комітету з місцевими 
представниками ще в травні 1915 р. вказало на необхідність заснуван
ня на місцях особливих бюро, в яких записувалися б усі відомості про 
біженців, котрі прибували в дану місцевість. Нагальна потреба в таких 
бюро виникла влітку 1915 р., коли рух біженців набув величезних мас
штабів. Утомлені незгодами пересування, жінки, діти і люди похилого 
віку часто не могли далі слідувати за своїми партіями, відстаючи від 
них. Десятки тисяч біженців опинялися таким чином в чужому їм сере
довищі. Одночасно до урядових закладів і громадських установ надхо
дили тисячі клопотань громадян про розшук рідних. Зважуючи на це, 
при Комітеті було створено відділ, у якому мали зосереджуватися відо
мості про біженців, а також вживатися заходи по організації розшуку 
тих, хто загубився. Відділ розпочав свою діяльність у тісному співро
бітництві з громадськими і національними організаціями, представни
ки яких брали активну участь у його роботі. Як виконавчий орган при 
відділі було засновано “Центральне довідкове бюро по реєстрації і роз
шуку біженців”. Для отримання необхідних відомостей по всій країні 
були розповсюджені плакати із закликом про звернення в разі необхід
ності до бюро з запитами про місце перебування загублених рідних. 
Крім розшуку біженців, останнє здійснювало планомірну реєстрацію 
тих з них, хто осів на новому місці, а також періодичну (два рази на мі
сяць) реєстрацію новоприбулих. По мірі накопичення необхідної інфор
мації постійно збільшувалася й кількість розшуканих[105]. Тільки з лі
та 1915 р. до весни 1917 р. через Бюро по реєстрації і розшуку біжен
ців Тетянинського комітету було знайдено понад 500 тис. біженців, у то
му числі понад 20 тис. дітей, з яких 4 тис. знали тільки своє ім’я[106].
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Тетянинський комітет: відділення в Україні
Найактивнішим в українських губерніях було київське відділення 

Тетянинського комітету, засноване 15 січня 1915 р. Формально його 
очолювали керівники місцевої військової й цивільної влади -  головний 
начальник київського військового округу генерал В. І. Троцький (почес
ний голова) і київський губернатор граф О. М. Ігнатьєв (голова). Втім, 
повсякденне керівництво ним здійснював А. К. Ржепецький (управляю
чий справами), директор банку до 1917 р. Згодом, за доби гетьманату 
Павла Скоропадського, він став міністром фінансів. Активними учасни
ками у діяльності київського відділення Тетянинського комітету були 
відомі в Україні громадські діячі, вчені, літератори -  Ф. Р. Штейнгель, 
С. О. Єфремов, М. П. Василенко й ін. Серед активних членів комітету 
поряд з чоловіками були також жінки -  В. М. Булгакова, Н. І. Довнар- 
Запольська та ін.[107].

Наприкінці 1915 р. до складу київського відділення Тетянинського 
комітету входило разом з керівництвом 62 члени. Він складався з 16 ви
конавчих і однієї ревізійної комісії, в яких працювало 218 чол. Серед 
них виділялися медична, господарська, будівельна, речова комісії, комі
сії “Допомога дітям”, “По обстеженню біженців, які потребували допо
моги” та ін. Зокрема остання з’ясовувала потреби біженців, які мешка
ли в м. Києві, його передмісті та навколишніх поселеннях; надавала 
грошову допомогу тим з них, які прямували через Київ далі і потребу
вали її; сприяла біженцям у їх пошуку роботи, тощо. В усіх закладах ки
ївського відділення нараховувалося ще 453 платні службовці, санітари 
та робітники[108].

Інше відділення Тетянинського комітету -  чернігівське -  було зас
новане 7 лютого 1915 р. під патронатом місцевого губернатора М. Лав- 
риновського. До його складу входили такі офіційні особи, як заступник 
голови, віце-губернатор Д. Н. Матвеев, дружини губернатора і віце-гу
бернатора М. С. Лавриновська й О. А. Матвеева, єпископ чернігівський 
та ніжинський Василій, губернський предводитель дворянства А. К. Ра- 
чинський і чернігівський повітовий предводитель дворянства І.І. Тов- 
столес. Через чотири дні голова чернігівського відділення Тетянинського
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комітету звернувся до повітових предводителів дворянства відкрити у 
містах губернії під їх головуванням також відповідні комісії останньо
го. В одних повітах вони були створені заново, в інших -  їх функції взя
ли на себе існуючі на той час місцеві організації з допомоги постражда- 
лому населенню [109].

Проте за розмахом діяльності київське й чернігівське відділення 
Тетянинського комітету суттєво відрізнялися один від одного. Якщо 
на рахунки першого з 1 жовтня 1914 р. по 1 січня 1916 р. надійшло 
1 328 269 крб.[110], то другого -  84 122 крб., з яких 70 000 крб. були 
асигновані центральним органом Тетянинського комітету, а решта -  
земствами, містами і приватними особами[111]. Лише збір пожертву
вань від киян для підтримки дітей біженців, організований на користь 
київського відділення 17 лютого 1916 р., становив 67 469 крб.[112]. 
Однак допомога громадськості благодійним організаціям вимірюва
лася не тільки грошовими внесками, а й одягом, взуттям, медикамен
тами та продовольством.

Після лютого 1917 р. царська донька Тетяна Миколаївна була від
сторонена від почесного головування в комітеті її імені. Організацію 
було перейменовано у “Всеросійський комітет допомоги постраждалим 
на війні”, головою якого став А. Б. Нейдгардт. З того часу фінансуван
ня останнього різко скоротилося, було закрито чимало місцевих відді
лень, що знизило ефективність його роботи[113].

Благодійні організації патроновані іншими членами 
царської родини

Ще одна централізована благодійна організація, Комітет великої 
княгині Марії Федорівни, що знаходився під опікою її сина імператора 
Миколи II, була створена для допомоги бідним родинам осіб, які були 
мобілізовані до армії. Доброчинне об’єднання засновувало притулки, 
ясла, дешеві і безплатні квартири, влаштовувало на роботу, видавало 
одяг, паливо та інші предмети першої необхідності, і лише у винятко
вих випадках призначало грошову допомогу [114]. Сама ж Марія Федо
рівна Романова, уроджена датська принцеса Дагмар, була протягом
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попередніх трьох десятиліть активним і авторитетним керівником по
тужних загальноросійських організацій, відомих як Відділ закладів ім
ператриці Марії Федорівни та Російського Товариства Червоного Хрес- 
та[115]. Зокрема, лише у Відомстві дитячих притулків закладів імперат
риці Марії Федорівни перебувало 450 притулків, виховних будинків, жі
ночих навчальних закладів, а в провінції знаходилося близько 350 рад, 
попечительств та благодійних товариств, які з початком війни почали 
надавали всіляку підтримку членам родин фронтовиків, особливо ді- 
тям[116].

Під опікою царя також функціонували також Романовський комітет 
і Товариство повсюдної допомоги постраждалим на війні солдатам та 
їхнім родинам. Комітет, створений на пам’ять про 300-ліття правління 
дому Романових (введений у дію з 1 липня 1914 р., якраз напередодні 
війни), передбачав допомогу в опіці сільських сиріт без національної, 
майнової, станової та релігійної різниці, а також об’єднання урядової, 
громадської й приватної діяльності у цій сфері. Комітет опікувався діть
ми віком від 2 до 17 років, які утримувалися в сирітських притулках та 
їх відділеннях, у гуртожитках при початкових школах усіх відомств, 
навчальних майстернях, сільськогосподарських училищах та інших 
державних, громадських та приватних навчальних закладах. При цьому 
перевага надавалася тим з останніх, які розташовувалися в сільській 
місцевості[117]. Втім, Комітет не надавав безпосередньо грошової до
помоги ні самим сиротам, ні їхнім родичам, а здійснював свою діяль
ність шляхом надання допомоги земським установам, сільським грома
дам, церковно-парафіяльним попечительствам, монастирям, благодій
ним закладам і товариствам, окремим благодійникам на утримання іс
нуючих та заснування нових закладів з опіки сиріт і дітей нижніх чинів. 
З початком біженського руху влітку 1915 р. Романовський комітет почав 
надавати допомогу й закладам з опіки сиріт біженців[118].

Місцеві відділення останнього створювалися у кожному повіті. До 
їх складу в губерніях, де було введено земські установи, входили пові
тові предводителі дворянства або їхні заступники; голови повітової зем
ської управи; три представники від місцевого земського зібрання;
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почесні члени відділення, а також обрані ним особи з числа членів-бла- 
годійників; попечителі закладів, які користувалися допомогою від Ро- 
мановського комітету, по одному представнику від кожної з місцевих 
доброчинних організацій та товариств, які займалися справою опіки 
сільських сиріт і користувалися допомогою від нього[119].

Кошти Романовського комітету складалися з грошей, що відпус
калися державним казначейством, одноразових та щорічних внесків 
його членів, пожертвувань і спеціально влаштованих зборів, прибут
ків з майна, капіталів й інших джерел. Згідно із законом, державним 
казначейством для задоволення його потреб на 1914 р. було виділено 
500 тис. крб., а на 1915 р. -  1 млн. крб.[120].

Головним завданням Товариства повсюдної допомоги постражда- 
лим на війні солдатам та їхнім родинам стало влаштування гуртожитків 
для навчання на різних курсах демобілізованих за станом здоров’я 
фронтовиків, які не зовсім втрати працездатності, нескладним ремес
лам, бухгалтерії та ін. Також воно забезпечувало хворих і поранених во
їнів спеціальним медичним лікуванням, тих, хто оволодів певною про
фесією, інструментом та організовувало збут їхніх ремісничих виробів, 
займалося пошуком роботи, видавало щомісячну грошову допомогу, 
надавало родинам військовослужбовців, які перебували на фронті, різ
нобічну допомогу, опікувалося їхніми дітьми[121]. Товариство мало 
місцеві відділення в губернських і повітових центрах, до роботи в яких 
були залучені члени міських і земських органів самоврядування, педа
гоги, лікарі й інша громадськість. На їх діяльність асигнувалися кошти 
як міністерств землеробства і фінансів, так і заможних громадян, які 
жертвували значні суми на допомогу в першу чергу дітям фронтови- 
ків[122]. Так, Ольга Миколаївна Терещенко, представниця відомої ро
дини підприємців-благодійників, відчутно допомагала київському від
діленню Товариства повсюдної допомоги постраждалим на війні солда
там і їхнім родинам, за що в червні 1915 р. отримала від його централь
ного правління відзнаку II ступеня[123].

Продовжував діяти під час війни й Олексіївський головний комітет, 
що піклувався про дітей офіцерських і нижчих чинів, які загинули чи
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втратили працездатність під час бойових дій. Кожній дитині до досяг
нення нею 16-річного віку відділеннями комітету мала видаватися до- 
помога[124]. Зокрема в листопаді 1914 р. Комітет надіслав у губернії, в 
тому числі у Київську, стислий виклад заходів з опіки дітей солдатів, які 
постраждали на війні і перебували в лікарнях, лазаретах та інших ме
дичних закладах[125].

Ще один комітет, який надавав допомогу постраждалим військовос
лужбовцям, Скобелівський, був заснований у листопаді 1904 р. 
в пам’ять генерала М. Д. Скобелєва його сестрою княгинею Н. Д. Біло- 
сельською-Білозерською. Його бюджет складався із пожертвувань “для 
забезпечення хворих і скалічених воїнів, які повернулися до своїх ро
дин, шляхом видачі їм допомоги незалежно від пенсії, яку вони отриму
ють’̂  126]. Зокрема, в Києві відділення Скобелівського комітету було 
відкрито влітку 1913 р.[127].

Після початку війни під головуванням великої княжни Анастасії 
Миколаївни і віце-головуванням великої княгині Милиці Миколаївни 
було засновано “Комітет допомоги пораненим, хворим та одужуючим 
офіцерам і солдатам”. Діяльність Комітету та його відділень розпов
сюджувалася на Волинську, Київську, Подільську та Чернігівську гу
бернії^ 28]. З травня 1915 р. під покровительством імператриці Олек
сандри Федорівни розпочало діяльність “Всеросійське товариство 
здравниць в пам’ять війни 1914 -  1915 рр.”, до бюджету якого імпера
тор Микола II надав понад 600 тис. крб., а імператриця передала до ві
дання Товариства дві здравниці свого імені в Масандрі і Желєзновод
ську. Вже протягом декількох місяців останньому були пожертвувані са
диби, будинки, земельні ділянки в Криму, на Чорноморському побереж
жі та інших регіонах країни, де хворі військовослужбовці проходили 
повний курс обстеження і лікування [129].

Також до благодійних товариств з опіки військовослужбовців нале
жали Олександрівський комітет з опіки поранених, Морське благодійне 
товариство під покровительством великої княгині Олександри Михай
лівни, Комітет великої княгині Марії Павлівни по забезпеченню одягом 
нижніх чинів, які виїздили на батьківщину з усіх лікувальних закладів
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імперії, Комітет великої княгині Єлизавети Федорівни, Георгіївський ко
мітет, який піклувався про незаможних воїнів, нагороджених Георгіїв
ським хрестом, та членів їхніх родин[130]. Вище зазначені об’єднання, які 
знаходилися під покровительством членів царської родини та осіб, набли
жених до неї, створювалися й фінансувалися переважно державою. Таке 
покровительство мало у першу чергу ту перевагу, що спонукало місцеву 
заможну громадськість до активної роботи у цих організаціях.

З метою об’єднання урядової, громадської та приватної діяльності в 
галузі опіки родин осіб, яких було призвано на війну, а також родин по
ранених і загиблих воїнів, у січні 1915 р. почала діяти Верховна рада на 
чолі з імператрицею Олександрою Федорівною. До її сфери діяльності 
входило наступне: головне керівництво і об’єднання діяльності уста
нов, що відали справою опіки родин осіб, які перебували у війську, а та
кож родин поранених і загиблих воїнів; матеріальне відшкодування по 
опіці; розподіл між установами коштів, що виділялися з державного 
бюджету, а також пожертвувань, які не мали певного призначення; роз
гляд питань, які вносилися до Ради імператрицею[131].

До того ж, згідно із “Законом про опіку нижніх військових чинів та 
їхніх родин” від 25 червня 1912 р. держава призначала вказаній катего
рії громадян пенсії та грошову допомогу. До введення в дію цього зако
ну постійна чи тимчасова непрацездатність воїна внаслідок хвороб або 
поранень, отриманих на полі бою, давала йому право на певну грошову 
допомогу. Проте опіка нижніх військових чинів та членів їхніх родин 
покладалася на земські установи, органи міського самоврядування, 
сільські громади, які мали надавати допомогу з власних коштів [132]. З 
самого початку війни держава оголосила про те, що бере на себе турбо
ту про матеріальний достаток солдатських родин. Право на державну 
допомогу та пенсії мали солдати, які втратили працездатність внаслідок 
поранень, ушкоджень чи хвороб, пов’язаних з військовою службою, а 
також їхні родини, вдови та круглі сироти. Вони отримували з казни до
помогу, розмір котрої був неоднаковим для різних частин імперії. В се
редньому він відповідав грошовому еквіваленту, що рівнявся 27,8 кг бо
рошна, 4 кг крупи, 1,6 кг солі, 0,4 л олії на особу. Діти до 5 років
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отримували половину від перерахованого [133].
Крім названих благодійних організацій, допомогу надавали всім ка

тегоріям населення країни, і в першу чергу солдатським родинам, Імпе
раторське людинолюбне товариство, Благодійне товариство, Імператор
ське жіноче патріотичне товариство, Попечительство про охорону мате
ринства і дитинства, Попечительство про трудову допомогу та ін.[134].

Національні гуманітарні організації в Україні
З початком біженського руху активну діяльність розгорнули націо

нальні біженські організації -  єврейські, польські, латиські, литовські, 
вірменські, грузинські та ін. Найшвидше і найкраще зуміли побороти 
розгубленість і розбрат перед лихом, що насувалося на них, представ
ники першої національності, які заснували, зокрема, Центральний єв
рейський комітет і Єврейський комітет допомоги жертвам війни. Там, 
де проживали постійно чи тимчасово їхні громади, вони створювали ко
мітети допомоги біженцям!! 3 5]. Приклад національної солідарності 
показували також і поляки. Найвагомішу допомогу надавали біженцям 
Польський центральний комітет допомоги жертвам війни, Центральний 
обивательський комітет Царства Польського та “Товариство допомоги 
бідним родинам поляків, які брали участь у війні, й бідному польсько
му населенню, постраждалому від воєнних дій”.

Останнє мало свої відділення наприкінці 1916 р. в 68 українських 
містах[136]. Зокрема, згідно зі статутом, вони надавали допомогу і ма
теріальну підтримку родинам військовослужбовців, постраждалому від 
воєнних дій цивільному населенню, збирали кошти для заснування 
притулків-ясел для польських дітей, підшукували роботу для збіднілих 
співвітчизників, засновували, утримували та підтримували різні закла
ди, що з’явилися в умовах воєнного часу, тощо[137]. У місцях компак
тного проживання поляків у Російській імперії ними створювалися та
кож різні комітети допомоги. Так, невелика польська діаспора всього в 
1841 чол. Єлисаветградського повіту у серпні 1915 р. прийшла на допо
могу біженцям з розореного війною Царства Польського[138].

Переборюючи пасивність та інертність, організовувалися в

62



Велика війна: українство і благодійність (1914 -1917  рр.)

самостійні товариства та комітети допомоги співвітчизникам і пред
ставники української національності. Зокрема з травня 1915 р. у Києві 
розпочало свою діяльність “Товариство допомоги населенню Півдня 
Росії, яке постраждало від воєнних дій”, хоча неофіційно воно існувало 
у вигляді гуртка ще з осені 1914 р. Ця українська національна організа
ція поставила собі завдання опікуватися біженцями, дітьми, які загуби
ли своїх батьків, особливо арештованими й висланими галичанами, за
ручниками та іншими жертвами російської окупації Галичини, забезпе
чуючи їх грошима, одягом, харчами як у Києві, так і в місцях їх подаль
шого розселення[139]. Останнє очолювали відомі українські громадські 
й культурні діячі. Так, головою Товариства був директор київської філії 
Держбанку Я. Я. Ігнатович, а його заступником -  Д. І. Дорошенко. Члена
ми -  поміщик-підприємець Полтавської губернії, письменник В. Н. Леон- 
тович, А. Г. В’язлов та ін. В його роботі брали активну участь і жінки, 
наприклад, Л. М. й Н. Я. Шульгіни -  мати та сестра відомого політич
ного діяча, Л. М. Старицька-Черняхівська, М. І. Іщунівна -  секретар То
вариства, Л. О. Яновська; Н. М. Дорошенко й багато ін. Згодом, з почат
ком інтенсивного руху біженців влітку 1915 р., на допомогу ’’Товарис- 
тву Півдня Росії”, як його скорочено називали, прийшла українська сту
дентська молодь [140].

Восени у цьому останньому налічувалося вже близько 300 членів. 
Згодом воно організувало свої філії в Одесі, Чернігові, Черкасах і Мос
кві, що стали українськими осередками. Лише до кінця жовтня 1915 р. 
до його каси надійшло близько 18 тис. крб. пожертвувань та субсидій 
від громадських організацій, значна кількість одягу, продовольчих това
рів тощо[141]. Проте більша частина коштів для діяльності Товариства 
надходила через каси Комітету Всеросійського союзу міст Південно-За
хідного фронту.

Наприклад, в одному з найбільших українських міст -  Харкові, в 1916 
р. функціонували такі громадські організації допомоги військовослужбов
цям і цивільному населенню: управління РТЧХ; губернський комітет ВЗС 
та міський комітет ВСМ допомоги хворим і пораненим воїнам; гу
бернський Комітет допомоги хворим і пораненим воїнам; відділення
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Тетянинського комітету; притулок Товариства “Будинок братської дру
жини”, який опікувався сиротами фронтовиків; відділення Російського 
Товариства Зеленого Хреста, що надавало допомогу пораненим росій
ським, сербським, чорногорським воїнам та їхнім родинам; Комітет до
помоги осліплим воїнам (знаходився під опікою імператриці Марії 
Олександрівни) та притулок для них; Центральний педагогічний комі
тет Харківського навчального округу з надання допомоги жертвам вій
ни, до складу якого входили лазарет на 60 хірургічних ліжок, притулок 
на 100 дітей, гуртожиток на ЗО учнів середніх навчальних закладів, ден
ний притулок на 100 дітей та Комісія з надання допомоги педагогам, які 
постраждали на війні; Харківська община сестер милосердя (утримува
ла лазарет на 150 ліжок); відділення Єврейського комітету допомоги 
жертвам війни; відділення Товариства допомоги бідним родинам поля
ків, які брали участь у війні, і бідному польському населенню, яке пос
траждало від воєнних дій. Поряд з цим, весь Харків був розподілений 
на 14 районів з опіки родин військовослужбовців, що були призвані до 
армії і флоту, на чолі з дільничними попечителями[142].

В іншому українському губернському центрі -  Чернігові, який зна
ходився на незначній відстані від лінії фронту, функціонували переваж
но громадські організації з допомоги біженцям: відділення Тетянин
ського комітету; міське попечительство про біженців X дільниці, яке 
мало їдальню; відділення Польського товариства допомоги жертвам 
війни; губернське відділення Всеросійського товариства з опіки біжен
ців; відділення Єврейського комітету допомоги жертвам війни; а також 
губернський комітет ВЗС та міський комітет ВСМ допомоги хворим і 
пораненим воїнам[143].

Досить суттєвою була допомога церкви жертвам війни. Вже 20 
липня 1914 р. Св. Синод доручив керівникам єпархій утворити у кож
ній парафії особливі попечительські ради з опіки родин осіб, які зна
ходилися на фронті. Ради зобов’язані були піклуватися про такі роди
ни на весь час перебування їхніх чоловіків у війську. Очолювати по
печительські ради мали право як духовні особи, так і прихожани. Також 
Св. Синод у грудні цього ж року зобов’язав настоятелів монастирів та
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інших релігійних закладів відвести спеціальні приміщення для одужу
ючих і скалічених воїнів та заснувати притулки для дітей солдатів, які 
загинули на фронті. Утримуватися означені заклади мали за рахунок 
церкви[144]. Втім, у цій справі брали участь і представники громад
ськості.

Підсумки
З початком Першої світової війни постала нагальна потреба в орга

нізації медично-санітарної допомоги фронтовикам, підтримці постраж- 
далого цивільного населення, забезпеченні армії продуктами харчуван
ня, медикаментами й ін. Нездатний власними силами перебудувати всі 
галузі суспільного життя відповідно до нових вимог часу, самодержав
ний уряд був змушений залучити до цього такі потужні громадські ор
ганізації, як Земський і Міський союзи, засновані представниками лібе
ральних буржуазно-поміщицьких кіл. Поряд з матеріальною підтрим
кою широких кіл громадськості все ж основне фінансове забезпечення 
їх діяльності здійснювалося державою. Поступово під тиском вимог во
єнного часу союзи розширюють коло своїх завдань, перебирають у де
яких сферах функції державних органів. Особливо це стосувалося ме
дично-санітарної допомоги воїнам та опіки біженців.

На місцях органи земського й міського самоврядування створювали 
обласні, губернські, повітові та фронтові комітети Земського і Міського 
союзів, до роботи в яких залучалися представники різних суспільних 
груп та прошарків, котрі у складних умовах проходили школу громад
ської роботи. Особливо значними за розмахом гуманітарної допомоги 
як військовим, так і цивільному населенню, й кількістю закладів та їх 
працівників відзначалися Комітети ВЗС і ВСМ Південно-Західного 
фронту. Активна робота українців у керівних органах Комітету Всеро
сійського союзу міст ПЗФ сприяла тому, що його діяльність на третій 
рік війни набула виразно національного характеру.

Небачена до того часу за своєю руйнівною силою війна викликала 
до життя величезний спалах громадської благодійності. Активізації ос
танньої сприяло небувале патріотичне піднесення, яке охопило
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суспільство на початковому етапі війни. Зі свого боку уряд за значною 
підтримкою громадськості засновував нові й сприяв діяльності вже іс
нуючих централізованих благодійних товариств та комітетів, які у пер
шу чергу намагалися допомагати постраждалому цивільному населен
ню. Так, відділення Тетянинського і Романовського комітетів, Товарис
тва повсюдної допомоги постраждалим на війні солдатам і їхнім роди
нам, інших благодійних об’єднань функціонували в більшості україн
ських міст.

У справі допомоги біженцям представники різних національностей, 
які проживали на території Російської імперії, створили для співвітчиз
ників за національною ознакою гуманітарні організації. Особливо це 
стосувалося єврейського та польського етносів. Не залишалися осто
ронь цієї справи й національно свідомі українці, які заснували “Това
риство допомоги Півдня Росії” .

Загалом громадські організації гуманітарного спрямування періоду 
Першої світової війни стали важливою складовою у вирішенні найнагаль- 
ніших проблем військовослужбовців і цивільного населення, які постраж
дали від воєнних дій. Досвід такої діяльності яскраво засвідчив переваги 
громадської ініціативи над бюрократичним державним апаратом.
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РОЗДІЛ ДРУГИМ

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ У 
СПРАВІ ОПІКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Гуманітарна діяльність земських організацій
О  самого початку Першої світової війни, коли до російської армії

С У  було мобілізовано мільйони людей і кинуто в кривавий вир вій
ни, відразу стало зрозумілим, що уряд власними силами не здатен спра
витися з медичним та санітарним обслуговуванням значної кількості 
військовослужбовців на фронті. Недостатньою була допомога у цьому 
плані й Російського Товариства Червоного Хреста -  забюрократизова
ної напівгромадської військово-медичної організації. Адже за 3,5 року 
війни до армії з усіх регіонів царської імперії було мобілізовано 15 млн. 
798 тис. чол., тобто майже половину всіх працездатних чоловіків (на 
1000 чол. -  474). По відношенню до всього населення країни без різни
ці віку і статі вони становили 11,2%. За вказаний час медично-санітар
ні заклади всіх організацій надали допомогу 2 844 500 пораненим, не 
враховуючи повторних випадків та тих, хто потрапив у полон. Хворі, 
які були евакуйовані з армії, становили понад 2 300 000 чол. Проте до 
цієї цифри входили лише серйозні захворювання, що вимагали трива
лого лікування в тилу. У цілому близько половини учасників війни заз
нали під час неї значної шкоди для свого здоров’я[1].

Для українців війна була надто тяжкою. Адже вони билися по обид
ва боки воюючих сторін, тобто змушені були вбивати один одного, вми
раючи за імперії, які не лише ігнорували їхні національні інтереси, а й 
прагнули, зокрема Росія, знищити їхній національний рух[2]. Офіційні 
кола останньої вже з перших днів військового конфлікту всіляко нама
галися мобілізувати матеріальні та моральні сили українського насе
лення на його підтримку. Вони насамперед потурбувалися про організа
цію політичних заходів, що мали засвідчити “патріотичні почуття” гро
мадян до російського монарха й одностайну підтримку ними політики
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самодержавства в умовах війни. Ще до її офіційного проголошення, 
зокрема в Києві, що знаходився неподалік кордонів з Австро-Угорщи
ною, праві організації очолили маніфестації, які з портретами царя і ро
сійськими національними прапорами пройшли центральними вулицями 
міста, закликаючи уряд підтримати Сербію[3]. Організована шовіністич
ними силами демонстрація “патріотизму” в Києві набрала такого широко
го розмаху, що губернатор М. А. Суковкін змушений був звернутися до 
населення з відозвою, в якій, зокрема, говорилося: “Повсюдні маніфеста
ції все більш багатолюдні, які не припиняються і проходять навіть у ніч
ний час. Вони примушують уряд, що цілком поділяє цей патріотичний по
рив, знову звернутися до населення із закликом дотримуватися спокою і 
витримки та уникати проявів збудженого народного почуття, які можуть 
тільки ускладнити становище, що склалося. Повідомляючи про це насе
ленню міста Києва, я впевнений, що громадяни усвідомлюють усю сер
йозність даного моменту, який переживає Росія, і слідуючи на заклик уря
ду, відмовляться від будь-яких проявів, котрі порушують спокійний плин 
життя”[4]. Охоплена патріотичним поривом, громадськість вирішила 
прийти на допомогу не стільки уряду, скільки самому озброєному народу, 
багатомільйонній армії. Найсуттєвішою за своїми масштабами та органі
зацією була медично-санітарна допомога пораненим і хворим воїнам та 
підтримка родин мобілізованих на війну.

За ініціативи місцевої влади й громадських організацій здійсню
валися повсюдно збір коштів та речей для фронтовиків. Активні захо
ди, спрямовані на допомоіу військовослужбовцям, здійснювали у 
першу чергу органи земського й міського самоврядування. Вже ЗО 
липня 1914 р., через 10 днів після початку війни, загальна сума внес
ків тільки українських губернських земств на допомогу хворим і по
раненим воїнам перевищила 1 млн. крб. По всій країні на цей час сума 
внесків губернських земств, як уже зазначалося, досягла 6 млн. крб. Зок
рема Московське і Київське земства асигнували по 500 тис. крб., Пе
тербурзьке -  300 тис., Орловське -  200 тис., Харківське -  150 тис., Ка
теринославське -  100 тис., Полтавське -  100 тис., Херсонське -  100 тис., 
Чернігівське і Таврійське -  по 50 тис. Проте найбільшу суму виділило
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Курське земство (1 млн. крб.), яке, як уже зазначалося,_не ввійшло до 
ВЗС, вирішивши діяти самостійно[5]. До 15 жовтня 1914 р. губерн
ські зібрання в межах усієї імперії асигнували на потреби війни вже 
11 млн. 071,1 тис. крб.[6].

Всього ж з початку війни і до липня 1915 р., тобто майже за рік, 
земства 42 губерній Російської імперії асигнували на різні потреби, вик
ликані нею, 32 056 098 крб. Проте вказана цифра є дещо заниженою, 
бо не всі органи місцевого самоврядування подали відомості до Го
ловного комітету ВЗС. У дійсності асигнування становили більшу су
му -  35-40 млн. крб. Зокрема губернські та повітові земства 9 україн
ських губерній виділили до того часу 12 047 051 крб., або 37,58 % від 
загальної суми. На допомогу хворим і пораненим українські земства 
асигнували із цих коштів 4 772 748 крб. Більш детальну інформацію 
про асигнування органів місцевого самоврядування на потреби, 
пов’язані з війною, подає наступна таблиця[7].

Таблиця 3.1
Обсяги асигнування органів місцевого самоврядування 

на допомогу хворим і пораненим

№ Назва губернії Асигнування Асигнування Загальна На допомогу
п/п губернським повітових сума хворим і

земством земств (крб.) пораненим

1 . Харківська 3 939 635 178 919 4118 554 372 631
2. Київська 820 500 821 781 1642 281 683 128
3. Катеринославська 625 708 876 539 1 502 247 851 243
4. Подільська 1 000 000 480 535 1480 535 1125 420
5. Полтавська 795 000 488 634 1 283 634 820 374
6 . Херсонська 359 000 568 751 927 751 365 525
7. Чернігівська 250 000 195 996 445 996 347 214
8. Волинська 246 000 164 054 410 054 137 270
9. Таврійська 25 000 211 000 236 000 69 943

По Україні 8 060 843 3 986 209 12047051 4 772 748

По 42 губерніях: 
Росії 20 838 561 11 217 538 32056098 14 688 189
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Одночасно органи місцевого самоврядування взялися за організа
цію лікувальних закладів для хворих та поранених воїнів. Зокрема Ки
ївська міська дума з початком війни на кожному засіданні розглядала 
питання, пов’язані з нею. Наприкінці липня гласні вирішили питання 
про організацію двох загонів сестер милосердя Червоного Хреста імені 
міста Києва, які мали відправитися на фронт[8]. 2 вересня дума під го
ловуванням І. М. Дьякова прийняла рішення про відкриття лазарету 
Всеросійського міського союзу на 1500 ліжок, про надання допомоги 
сім’ям воїнів, мобілізованих на фронт[9].

Земські організації губернії також з перших днів війни здійснювало 
активні заходи, спрямовані на допомогу військовослужбовцям. Так, 7 сер
пня відбулися надзвичайні збори Київського губернського земського зіб
рання під головуванням губернського предводителя дворянства Ф. М. Бе- 
зака. їх учасники обговорили питання “Про потреби, викликані воєнним 
часом”. Було вирішено для надання допомоги пораненим і хворим воїнам 
виділити 300 тис. крб. у розпорядження Головного комітету ВЗС та 100 
тис. крб. -  щойно створеного губернського комітету ВЗС. Також передба
чалося асигнувати по 10 тис. крб. для Києва й кожного з повітів губернії 
для підтримки родин фронтовиків. Намічалося відкрити лазарети в Кири
лівській лікарні на 500 місць та у земській фельдшерській школі на 200 
місць[10]. Київський губернський комітет Всеросійського земського сою
зу допомоги хворим і пораненим військовослужбовцям одразу звернувся 
із закликом до населення підтримати його зусилля в цій справі: “Земства, 
які покликані турбуватися про потреби місцевого населення, з особливою 
силою відчувають потребу прийти на допомогу хворим і пораненим вої
нам. Наша губернія знаходиться поряд з театром війни, близько від тих 
місць, де ллється кров наших братів за справедливу справу”[П]. На зак
лик Комітету відгукнулося чимало організацій та окремих громадян.

Благодійна діяльність представників 
торгово -  промислових кіл та інтелігенції

Чималі організаційні й матеріальні зусилля у справі опіки хворих і по
ранених фронтовиків уже з перших днів після початку воєнних дій
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здійснювалися різними громадськими організаціями, представниками 
торгово-промислових кіл, інтелігенції та ін. Зокрема в Києві ще 20 липня 
1914 р. на засіданні місцевого Біржового комітету за ініціативи його голо
ви С. С. Могилевцева було створено при біржі комісію по збору пожертву
вань на потреби війни. Вже того дня шляхом підписки серед його членів 
вдалося зібрати 156 тис. крб.[12]. Невдовзі комісія облаштувала й утриму
вала чотири лазарети на 270 ліжок. На початку серпня Київське купецьке 
товариство також організувало комітет для збору коштів на влаштування 
лазаретів і допомогу сім’ям учасників війни. Через декілька днів останній 
відкрив госпіталь на 100 ліжок, попечительницею якого стала Є. А. Бул- 
гакова. В приміщенні Купецького зібрання ще 21 липня відбулася нарада 
членів Київського свято-володимирського братства за участі офіційних 
осіб міста. Учасники наради ухвалили організувати санітарні загони, 
влаштувати лазарети в Пущі-Водиці і Святошині[13].

Для об’єднання зусиль різних організацій, установ, окремих грома
дян у наданні допомоги фронтовикам 2 вересня 1914 р. в Києві було 
створено загальноміський комітет зі збору пожертвувань на потреби 
війни. До нього увійшли гласні міської думи, члени Державної думи від 
м. Києва, представники різних організацій, які розгорнули активну ді
яльність у цьому напрямку. Вже через три дні після свого заснування 
комітет організував одноденний збір пожертвувань у цьому місті та йо
го повіті, який приніс 64 494 крб.[14]. 22 вересня серед службовців і ро
бітників Південно-Західної залізниці також відбувся збір коштів на 
потреби війни, а 26 вересня серед населення Києва -  збір подарунків 
солдатам київських частин, які перебували на фронті [15].

Одночасно наукова та творча інтелігенція міста вживала заходи, 
спрямовані на забезпечення потреб війни. Так, 27 липня відбулося тер
мінове засідання Вченої ради університету св. Володимира під голову
ванням в.о. ректора Т.Д. Флоринського. Було вирішено відрахувати 5% 
від жалування професорсько-викладацького складу на користь сімей, 
члени яких перебували на фронті, приготувати університетську клініку 
для прийому поранених воїнів, а нову клініку, збудовану на Батиєвій горі, 
передати в розпорядження місцевого управління Товариства Російського
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Червоного Хреста[16]. Згодом Фізико-хімічному товариству, яке діяло 
при університеті, було доручено організувати виготовлення різних ме
дикаментів, постачання яких із-за кордону у зв’язку з війною значно 
скоротилося, а то й зовсім припинилося. Особливо відчувався дефіцит 
хлороформу для операцій поранених воїнів, виробництво якого това
риством невдовзі було налагоджено[17].

Робота колективу ще одного відомого київського вищого навчально
го закладу -  Політехнічного інституту -  в зв’язку з початком війни об
говорювалася на засіданні його Вченої ради 24 липня. Було вирішене 
питання про забезпечення сімей студентів, мобілізованих до армії, й 
про влаштування лазарету у приміщенні інституту. Вже до 6 вересня всі 
центральні корпуси інституту було відведено для розміщення поране
них воїнів, а для облаштування госпіталю створено з професорів інсти
туту спеціальну комісію [18].

У місті постійно відбувалися благодійні концерти, кошти від яких 
передавалися на допомогу воїнам і членам їх сімей. Зокрема, згідно з 
повідомленням газети “Киевлянин” за 15 серпня, у міському театрі від
бувся великий концерт, доходи від якого (3 тис. крб.) було передано по
раненим солдатам. Наприкінці серпня в Педагогічному музеї відбувся 
благодійний концерт, а 6 вересня в залі Купецького зібрання -  літера
турно-музичний вечір, збір від яких було передано до міського коміте
ту допомоги пораненим воїнам [19].

Схожа картина спостерігалася у всіх великих центрах українських 
губерній. Наприклад, Катеринославське губернське земство на надзви
чайному зібранні 1 серпня 1914 р., заслухавши доповідь управи “Про 
заходи, викликані війною”, постановило: “Приєднатися до загально- 
земської організації допомоги хворим і пораненим, асигнувавши на її 
потреби 100 тис. крб. та передавши в розпорядження місцевого губерн
ського комітету 75 тис. крб. Обрати з числа губернських гласних на з’їзд 
уповноважених одного представника і в місцевий губернський комітет 
-  10 членів [20]. Одночасно губернська земська управа звернулася до на
селення з такою відозвою: “...Управа звертається до всього населення гу
бернії жертвувати на суспільну справу всім, хто чим може, спрямовуючи
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пожертвування в губернську управу. Прийом пожертвувань грошима і 
речами здійснюється в управі щоденно з 10 години ранку до 3 години 
дня”. І далі: “Всі, хто не призваний зі зброєю в руках захищати честь 
батьківщини, повинен вважати своїм святим обов’язком надавати допо
могу хворим і пораненим воїнам та родинам осіб, мобілізованих до ар- 
мії”[21].

У Харкові зібрання членів місцевих Біржового й Купецького това
риств, яке відбулося ЗО липня 1914 р., прийняло постанову такого зміс
ту: “Клопотати перед урядом про заснування комітету харківських куп
ців, торговців і промисловців на чолі з харківським губернатором для 
збору коштів на обладнання й утримання лазарету імені харківських 
купців та торгово-промисловців. Дозволити комітету випустити підпис
ні листи в обмеженій кількості, відкрити підписку для збору пожертву
вань і встановити карнавки з тією ж метою в різних торгових установах 
та закладах м. Харкова” [22]. Одночасно зібрання членів харківської бір
жі виділило на потреби, пов’язані з війною, 40 тис. крб.[23]. Зі свого бо
ку, засідання членів Комерційного клубу ще 26 липня постановило ви
ділити 10 тис. крб. на ті ж самі цілі, а особисті пожертвування спряму
вати на утримання вищезазначеного лікувального закладу [24]. Створе
ний “Лазарет Харківського купецького товариства й торгово-промис
ловців міста” нараховував 300 ліжок. Розміщувався він у двоповерхово
му будинку, мав операційні та перев’язочні кімнати, їдальню й обслуго
вувався шістьма постійно працюючими лікарями[25].

У вересні 1914 р. Рада з’їзду гірничопромисловців Півдня Росії, яка 
розташовувалася в Харкові, обладнала стаціонарний госпіталь на 295 
ліжок і повністю його утримувала, а також асигнувала кошти на облаш
тування двох пересувних лазаретів[26]. Згодом, у листопаді 1914 р., ке
рівництво цієї організації субсидувало для утримання зазначених ліку
вальних установ 1 млн. крб. [27]. На кошти Головного комітету та служ
бовців і робітників Південних залізниць були облаштовані й утримува
лися сім лазаретів для поранених військовослужбовців, у яких знаходи
лося 334 лікарняних ліжка. Лише за перший рік війни Головний комітет 
Південних залізниць на утримання лазаретів, подарунки фронтовикам
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та інші потреби, пов’язані з війною, витратив 300 тис. крб.[28].
По всій країні організовувалися одноденні пожертвування різними 

благодійними організаціями, влаштовувалися лотереї, кошти від яких 
спрямовувалися на допомогу жертвам війни. Зокрема у серпні 1914 р. 
київський губернатор дозволив місцевому відділенню Товариства пов
сюдної допомоги постраждалим на війні солдатам й їхнім родинам 
звернутися до населення з закликом жертвувати кошти на потреби 
Товариства, а його уповноваженим членам збирати пожертвування в 
межах Києва і губернії. ЗО вересня в Києві відбувся одноденний кар
навковий збір пожертвувань на користь Червоного Хреста для допо
моги пораненим воїнам[29]. Чималі кошти збирали й відомі артисти, 
як наприклад, соліст Імператорського оперного театру Л. Собінов, 
який улаштовував концерти в Петрограді й Москві та багатьох про
вінційних містах на прохання “Комітету Мармурового палацу по збо
ру на потреби війни”, що знаходився під опікою представників цар
ської родини, для придбання перев’язочних засобів і на організацію 
санітарних загонів[30].

Оскільки значна частина українського населення не мала можли
вості надавати допомогу постраждалим військовослужбовцям гроши
ма, то вона жертвувала продукти харчування, одяг, взуття, інші товари і 
речі першочергової необхідності, збір яких організовувався спеціальни
ми комітетами. Зокрема під прапором Червоного Хреста в районі Пів
денно-Західної залізниці з 1 листопада 1914 р. розпочав свою діяльність 
“Тимчасовий комітет Південно-Західних залізниць по завідуванню 
фондом війни”, який збирав пожертвування від населення у вигляді 
продуктів харчування та влаштовував склади для обслуговування хар
чувальних пунктів для хворих і поранених солдатів. Склади для прийо
му пожертвувань знаходилися на всіх найбільших залізничних станціях 
Правобережної України. Членом комітету вважався кожний, хто жер
твував визначену наперед кількість продуктів, отримуючи за здану про
дукцію квитанцію, яка і була членським квитком. Особам, пожертвування 
яких не досягали визначених мінімальних розмірів, пропонувалося, згід
но зі статутом, об’єднуватися з іншими, щоб і менш заможні громадяни
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могли брати участь у цій благородній справі [31].
Поряд з цим Тимчасовий Комітет Південно-західних залізниць по 

завідуванню фондом війни в ці дні звернувся з такими словами й до 
своїх працівників: “...воїни в діючій армії зазнають всіляких нестатків і 
злиднів у самому необхідному. Тимчасовий комітет визнав за необхідне 
тепер же розпочати організацію періодичного забезпечення армії корис
ними подарунками для нижчих чинів. Виготовлений засобами Комітету 
подарунок складається з невеликого мішка, в якому можна розмістити 
1/8 фунта тютюну з необхідною кількістю паперу і дві теплі онучі. Тим
часовий комітет звертається до залізничників-службовців з проханням 
взяти в цьому участь. Крім зазначеного, в мішки можна покласти рука
виці, навушники, хустки та інше на власний розсуд, у відповідності до 
розміру мішка... Означені подарунки і теплі жилети будуть відправлять
ся переважно в ті частини, які в мирний час розташовувалися в містах 
Південно-Західного краю”[32].

До складу управління цієї благодійної організації входили найвищі 
сановники краю, яким надавалося право співробітників РТЧХ. Зокрема 
його головою був колишній генерал-губернатор Ф. Ф. Трепов, почесним 
членом -  митрополит Київський і Галицький Флавіан, членами -  на
чальник Південно-Західної залізниці Шміт В. П., начальник служби ру
ху -  Бутенко Б. А., а також земські діячі, військові, землевласники, жін
ки з вищих станів. Для завідування і керівництва справами комітету в 
окремих районів були засновувані посади попечителів[33].

Щоб урятувати українські клуби у Києві, Полтаві, Москві та Петер
бурзі від репресій влади, з початком війни в їх помешканнях влаштову
валися лазарети для поранених солдатів. Поодинокі “Просвіти”, після 
того як царський уряд заборонив друкування всіх українських видань і 
просвітницьку роботу серед населення, що поставило під загрозу їх 
функціонування, визначили новий, пріоритетний напрямок у своїй ді
яльності, а саме -  благодійність на користь фронтовиків і цивільного 
населення. Так, миколаївська “Просвіта”, заснована в 1907 р. М. М. Ар- 
касом, взялася за організацію зборів грошових пожертвувань на користь 
діючої армії та лазаретів, фінансувала діяльність місцевого відділення
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Тетянинського комітету[34].
Згідно зі звітом ради “Просвіти” за 1915 р., кошти, зібрані у жовтні 

від влаштованого нею концерту, були надіслані в міські лікарні й госпі
талі для хворих і поранених воїнів. Для цього також використовували
ся вступні та членські внески, сума яких значно зросла через збільшен
ня кількості нових членів в організації. Так, у серпні 1915 р. до неї всту
пили 94 нові члени, які сплатили 750 крб. внесків. У наступні роки 
“Просвіта” взяла під свою опіку ще й лазарет у Москві, госпіталь дам
ського комітету в Миколаєві та ін. Крім збору пожертвувань, проведен
ня різноманітних вікторин, лотерей, члени цієї української організації 
влаштовували вечори, концерти, театральні вистави, виступи хору, про
пагували і продавали літературу. Тільки у 1916 р. в міських госпіталях 
“Просвіта” організувала 20 концертів та вистав[35].

Тисячі невеликих за розмірами окремих пожертвувань зрештою 
перетворювалися на величезні суми, які були значною підтримкою 
для постраждалих фронтовиків. Нерідко окремі домовласники, сіль
ські громади виявляли бажання опікуватися у своїх домівках чи гро
мадських закладах легкопораненими. Наприклад, колонія менонітів, 
яка розташовувалася на Хортиці, в Катеринославській губернії, зап
ропонувала місцевому комітету ВЗС взяти на повне утримання 700 
таких воїнів, а селяни Петропавловської волості Маріупольського по
віту -  більше 100. Проте через заборону губернського комітету ВЗС 
віддавати останніх у патронаж благодійникам було запропоновано на 
зібрані ними кошти відкрити лазарет чи утримувати за власний рахунок 
певну кількість ліжок в одному з госпіталів Всеросійського земського 
союзу [3 6].

Взагалі роль приватної ініціативи у функціонуванні гуманітарних 
організацій і закладів у роки Першої світової війни була досить ваго
мою. Про масштаби допомоги приватних осіб, наданої вже у перші мі
сяці після початку війни, свідчили дані, наведені на загальних зборах 
Російського Товариства Червоного Хреста 21 вересня 1914 р. Якщо на 
кошти приватних осіб у Північно-Західному районі імперії утримувало
ся 6 тис. госпітальних місць, то в Південно-Західному (тобто у межах
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України) -  12 тис.[37]. Для прикладу, відомий цукропромисловець і 
землевласник Ю. Л. Кеніг та його дружина 28 липня 1914 р. подали до 
Богодухівського повітового розпорядчого комітету з евакуації, що на 
Харківщині, заяву такого змісту: “Бажаючи прийти на допомогу урядо
во-громадським організаціям в справі евакуації поранених на війні маю 
честь запропонувати комітету приміщення в Гутянському маєтку з ліж
ками, медичним доглядом та повним утриманням на 60 чол. (20 офіце
рів і 40 солдатів)... У випадку необхідності кількість ліжок може бути 
збільшена ще на 20 чол.”[38]. Відомий київський домовласник 
М. Б. Гальперін разом з дружиною влаштували лазарети у м. Києві та м. 
Шполі на 25 і 20 ліжок відповідно[39].

Серед приватних лазаретів, заснованих насамперед заможними 
людьми, чимало було таких, які відзначалися надзвичайно багатою ма
теріально-господарською частиною й підбором висококваліфікованого 
медичного персоналу. Проте переважна більшість приватних лазаретів 
були невеликими за розмірами, по 5 -  10 ліжок. Адже, крім заможних 
громадян, лікувальні заклади для фронтовиків засновували люди і так 
званого середнього класу: лікарі, викладачі вищих та середніх навчаль
них закладів, дрібні підприємці, домовласники й ін.

Родина Терещенків і благодійність
Яскравим прикладом приватної благодійності в роки Першої світо

вої війни стала українська родина підприємців-землевласників Тере
щенків. Її представники були членами багатьох благодійних організацій 
і брали активну участь в їх роботі, засновували й утримували власним 
коштом лікувальні заклади, здійснювали значні за розмірами внески на 
допомогу жертвам війни. Так, Михайло Іванович Терещенко -  майбут
ній міністр закордонних справ Тимчасового уряду у 1917 р. -  з почат
ком війни як уповноважений РТЧХ організовував госпіталі в тилу Пів
денно-Західного фронту, завідував польовим складом Червоного Хрес
та, який розміщувався у Києві[40]. У зв’язку з дефіцитом медичних інс
трументів у кінці жовтня 1915 р. за ініціативи Н. Ф. Уварової (доньки 
Ф. А. Терещенка) і доктора медицини Н. Кисилевича було засновано
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“Майстерню по виготовленню шприців, голок та медичних термометрів 
імені Ф. А. Терещенка для потреб армії й лазаретів”. Вона була облад
нана та утримувалася виключно на кошти засновниці, перебувала під 
прапором Всеросійського земського союзу і постачала свої вироби не 
тільки для його медичних закладів, а й Міського союзу та Військового 
медично-санітарного у правління [41]. Вже до кінця того року майстер
ня ім. Ф. А. Терещенка виготовила 10 950 голок та 500 термометрів[42].

Надія Володимирівна Терещенко очолювала місцеве відділення ко
місії зі збору пожертвувань Всеросійського земського союзу. Зокрема у 
грудні 1914 р. вона звернулася до управителів, службовців та робітни
ків заводів і маєтків, що перебували у власності родини Терещенків, з 
проханням надати посильну матеріальну допомогу діючій армії[43]. 
Вже у січні 1915 р. від службовців контори нащадків О. М. Терещенка, 
службовців і робітників Мартенівського цукрового заводу, маєтків 
Н. Ф. Муравйової-Апостол та Ф. Ф. Терещенка, а також особисто від 
Є. М. та Є. В. Терещенків і В. М. Ханенко надійшли пожертвування -  
одягом, взуттям, тканинами, продуктами, цигарками та іншими предме
тами першої необхідності -  на загальну суму 5123 крб.[44]. Пожертву
вання Терещенки здійснювалися постійно, серед яких, насамперед, ви
різнялися внески жінок цієї родини.

Представники родини Терещенків наприкінці 1915 р. власним кош
том утримували у Києві шість лазаретів. Так, нащадки Ф. А. Терещен
ка опікувалися лікувальним закладом по Бібіковському бульвару, 13 (те
пер -  бульвар Шевченка) на 50 чол. Один з них, Федір Федорович, у 
власному будинку по вул. Олександрійській, 25 (вул. Грушевського, 10) 
відкрив лазарет на 60 чол. Нащадки І. М. Терещенка утримували лаза
рети в училищі по вул. Великій Підвальній, 38 (вул. Ярославів Вал, 40) 
на 300 чол. та у Клінічному містечку на Батиєвій горі для інфекційних 
хворих на 145 чол.[45]. Ольга Миколаївна Терещенко по вул. Кузнечній, 
6 заснувала лазарет-притулок на 20 чол. і взуттєву майстерню для вої
нів нижніх чинів з ампутованими кінцівками. Зокрема у заяві до місце
вого комітету Червоного Хреста вона повідомляла: “Мною влаштовуєть
ся лазарет по вул. Кузнечній, 6 на 20 ліжок для одужуючих поранених
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нижніх чинів, які потребують посиленого харчування та тривалого ле
жання. Все обладнання цього лазарету, котрий бажала б назвати “Оль- 
гинським лазаретом для одужуючих поранених нижніх чинів”, його 
повне утримання з медичним персоналом, прислугою і медикаментами 
буде здійснюватися моїм власним коштом за участі моїх рідних сестер. 
Прошу дозволити мені бути його попечительницею та прийняти лаза
рет у відання Червоного Хреста” [46].

Ще один лазарет на 135 чол. Терещенки відкрили в амбулаторії лі
карні для чорноробів, заснованої наприкінці XIX ст. переважно завдяки 
їхнім організаційним та фінансовим зусиллям. Лазарет утримувався вдо
вою О. М. Терещенка, за життя попечителя цієї лікарні його чотирма сес
трами та їхніми чоловіками. Зокрема, загальна сума витрат на діяльність 
цього лікувального закладу лише за січень 1916 р. склала 8631 крб.[47]. 
Крім цього, Варвара Миколаївна Ханенко (сестра О. М. Терещенка) на
дала кошти на влаштування курсів по догляду за хворими й поранени
ми в госпіталях, що підпорядковувалися Київському губернському ко
мітету ВЗС[48], а Єлизавета Михайлівна Терещенко разом із синами ут
римувала два передових лікувальних загони на фронті, які підпорядко
вувалися РТЧХ[49]. У цілому родина Терещенків належала до тих при
ватних доброчинців, які під час війни здійснили найбільші пожертву
вання на користь постраждалих співвітчизників.

Жіноцтво на ниві милосердя
Суспільний сплеск милосердя і співчуття до ближнього особливо 

характерним був, і це зрозуміло, для жінок. З початком воєнних дій ба
гато світських дам улаштовувалися на курси сестер милосердя, щоб 
доглядати хворих і поранених фронтовиків. Чимало студенток та випус
книць медичних навчальних закладів і факультетів виявляли бажання 
добровільно відправлялися на фронт, як це зробило 80 слухачок-стар- 
шокурсниць Харківського жіночого медичного інституту[50]. Не прис
тосовані до суворих умов війни, вони, проте, виявляли стійкість, яка час
то межувала з самозреченням. Більш старші за віком заможні жінки ство
рювали дамські комітети, які опікувалися, в першу чергу, постраждалими
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військовослужбовцями та солдатськими дітьми. Зокрема в Києві дам
ський комітет для надання допомоги хворим і пораненим воїнам, який 
складався з дружин гласних думи і місцевих громадських діячів, розпо
чав свою роботу 10 серпня 1914 р. Своє завдання ці жінки вбачали в то
му, щоб допомагати в облаштуванні госпіталю на 1000 ліжок у закладах 
імені М. П. Дегтерєва, шити білизну для фронтовиків, які перебували у 
київських лазаретах, власноручно обслуговувати їх[51]. У Харкові та
кий же комітет на чолі з дружиною харківського губернатора організу
вався 26 серпня 1914 р. Через півроку він утримував чотири лазарети 
імені імператриці Олександри Федорівни на 318 ліжок[52]. Взагалі, 
присвоєння закладам імен членів імператорської родини вважалося 
надзвичайно почесним для їх фундаторів та було знаком особливої при
хильності останніх до них.

Під патронатом Російського Товариства Червоного Хреста в кожно
му губернському центрі жінки організовували лазарети для поранених 
воїнів. Наприклад, у тому ж Харкові наприкінці 1914 р. функціонувало 
6 таких закладів на 285 ліжок, при цьому значна кількість ліжок була 
заснована на кошти заможних харків’янок -  М. П. Карпової і 
М. В. Кір’янової [53]. Кошти на їх утримання надходили також від різ
них благодійних розважальних заходів, земських та міських органів са
моврядування. Київська Маріїнська община сестер милосердя відразу 
відправила на театр воєнних дій госпіталь на 200 ліжок і рухомий лаза
рет на 50 ліжок. У серпні 1914 р. при общині було відкрито ще один лі
кувальний заклад на 230 ліжок. Сестри милосердя несли службу в тим
часово відкритих лазаретах, наприклад, у маєтку Терещенків поблизу 
м. Червоне Житомирського повіту. Чернігівська Маріїнська община 
сестер милосердя також відправила на театр воєнних дій госпіталь на 
200 і лазарет на 50 ліжок, утримувала при общині лікувальний заклад 
на 100 ліжок[54].

Студентство і благодійність
Як уже зазначалося, війна викликала значні патріотичні почуття се

ред населення країни, насамперед молоді. Студентська маніфестація,
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що відбулася в Києві у зв’язку з призовом студентів до армії за наказом 
виявила, проурядові патріотичні настрої серед значної частини місцевої 
молоді. В Київському навчальному окрузі, якому підпорядковувалися 
освітні заклади Київської, Волинської, Подільської, Полтавської та Чер
нігівської губерній, роботу багатьох навчальних закладів було перебу
довано у відповідності з вимогами воєнного часу. Чимало гімназій і 
училищ округу, насамперед у Києві, надали свої приміщення для воїнів 
запасу під час їх мобілізації до армії та розміщення лазаретів[55].

Уже з перших днів воєнних дій на фронті до Києва почали надхо
дити ешелони з пораненими солдатами й офіцерами, яких розміщува
ли в щойно відкритих лазаретах, у першу чергу, в приміщеннях нав
чальних закладів міста. Зокрема у будинку 2-ї чоловічої гімназії по 
Бібіковському бульвару, 18 було розташовано лазарет Київського гу
бернського земства на 200 ліжок, в училищі імені. К. Д. Ушинського 
по вул. Фундуклеївській, 53 (тепер вул. Б. Хмельницького) -  лазарет 
службовців Київського навчального округу на 50 ліжок[56]. В учили
щі імені М. А. Терещенка по вул. Великій Підвальній, 38 розмістили
ся лазарет імені М. І. Терещенка на 300 чол. і 3-й етапний Георгіїв
ський госпіталь імені В. В. і Н. Ф, Муравйових-Апостолів на 120 чол., 
що перебували під особистою опікою імператриці Олександри Федо
рівни. Щоб зручніше було транспортувати поранених і хворих, від 
трамвайного кільця на Львівській площі до будинку з лазаретами 
проклали окрему трамвайну колію[57].

Багато студентів, особливо випускників медичного факультету Уні
верситету св. Володимира, молодих лікарів виказали бажання служити 
благородній справі допомоги хворим та пораненим воїнам-співвітчизни- 
кам. Серед них був і майбутній великий письменник киянин М. О. Булга- 
ков. 4 квітня 1916 р. він подав прохання на ім’я головноуповноважено- 
го РТЧХ при арміях Південно-Західного фронту, в якому просив нада
ти йому місце лікаря в одному з медичних закладів Червоного Хреста. 
Прохання Булгакова було задоволене і 6 квітня він був призначений мо
лодшим лікарем передового загону № 60/3, розташованому в 
Кам’янець-Подільському. Через два місяці його перевели в санітарний
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госпіталь на ту ж посаду, яку він займав до 13 вересня 1916 р. Цього дня 
М. О. Булгаков подав рапорт з проханням звільнити його від служби 
в Червоному Хресті в зв’язку з призовом на військову службу. (Михай
ло Булгаков був ратником ополчення ІІ-го розряду)[58]. Чимало не тіль
ки студентів, а й учнів гімназій та реальних училищ відправлялися на 
фронт добровольцями не лише в санітарні частини, а й безпосередньо 
на бойові позиції. Траплялося немало випадків, коли молоді воїни про
являли себе в боях як безстрашні герої.

Слухачки Київських вищих жіночих курсів та медичного відділен
ня при них надавали допомогу пораненим і хворим військовим як сес
три милосердя, займалися шитвом білизни для пацієнтів лазаретів. Уче
ниці жіночих середніх навчальних закладів не тільки шили білизну для 
фронтовиків, а й брали участь у різних зборах пожертвувань на потре
би війни. Педагогічний персонал навчальних закладів Київського окру
гу щомісяця робив відрахування із власного жалування, окремі викла
дачі університету і гімназій влаштовували публічні лекції, доходи з 
яких ішли на допомогу жертвам війни. Багато педагогів було призвано 
до війська (тільки з початкових міністерських і земських училищ Київ
ського навчального округу відправилися на фронт 318 чол.)[59].

6 серпня 1914 р. при Управлінні цього навчального округу було зас
новано “Комітет з надання допомоги пораненим та сім’ям військовос
лужбовців”. Наприкінці року Комітет, який поділявся на декілька комі
сій, складався з 200 членів на чолі з окружним інспектором А. В. Ліпе- 
ровським. Першочерговим завданням цього товариства стало влашту
вання в Києві лазарету для поранених воїнів на 100 чол. Вже 28 серпня 
лікувальний заклад став до ладу завдяки значним пожертвуванням не 
тільки почесних попечителів, а й сторонніх приватних осіб, які щиро 
співчували діяльності Комітету. Одночасно з київським лазаретом він 
також утримував палату на 10 ліжок у госпіталі Міністерства народної 
освіти у Петрограді[60]. Всього ж у 1914 р. на потреби, пов’язані з вій
ною, цим Комітетом було витрачено 98 тис. крб., у той час як на його 
рахунок надійшло пожертвувань на суму 201 тис. крб. (у тому числі від 
навчальних закладів округу усіх рівнів -  58 185 крб.)[61]. До Великодня

88



Велика війна: українство і благодійність (1914 -1917  рр.)

1915 р. це благодійне товариство організувало також збір і відправку 
подарунків від навчальних закладів округу до діючої армії -  шість ваго
нів подарунків, які були розподілені між трьома полками[62].

Роль ВЗС і ВСМ у справі допомоги військовим
Проте в справі допомоги пораненим та хворим військовослужбов

цям найбільш відчутною була діяльність з боку таких потужних гро
мадських організацій, як Земський і Міський союзи. Саме місцевим ко
мітетам цих організацій та РТЧХ підпорядковувалися, а нерідко з часом 
і переходили на їх повне або часткове утримання лікувальні заклади для 
воїнів, засновані різними установами й приватними особами.

Згідно з накресленим планом робіт, при заснуванні союзів улітку 
1914 р. їх діяльність мала обмежуватися справою допомоги хворим та 
пораненим військовослужбовцям лише у внутрішніх губерніях імперії 
й тільки в межах тих коштів, які складалися з асигнувань земств і міст 
на ці потреби. Обмежені в своїй компетенції й коштами, Земський та 
Міський союзи повинні були відігравати роль підсобних організацій 
для Військового медично-санітарного управління і Російського Това
риства Червоного Хреста. Останні відкидали можливість надання сою
зам самостійних функцій у справі евакуації хворих і поранених та до
пуску їх діяльності в районах бойових дій. Втім, перебуваючи під пра
пором РТЧХ, ВЗС і ВСМ користувалися всіма його правами, зберігаю
чи повну самостійність у вирішенні фінансових питань, а також у спра
ві організації власних закладів і внутрішнього розпорядку[63].

Згідно з “Тимчасовим положенням про евакуацію поранених і хво
рих”, затвердженим у вересні 1914 р. Військовим міністерством, участь 
РТЧХ, громадської і приватної благодійності в евакуації таких військо
вослужбовців передбачала наступне: 1) забезпечення різних евакуацій
них закладів Військового медично-санітарного управління білизною, 
одягом, перев’язочним матеріалом, продуктами харчування тощо; 2) 
формування й обладнання засобів перевезення; 3) влаштування по шля
ху слідування евакуйованих хворих і поранених військовослужбовців 
харчувальних і нічліжних пунктів; 4) організацію їх доставки з окружних
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евакуаційних пунктів у місця постійного перебування; 5) влаштування 
лікувальних ліжок і закладів; 6) догляд і опікування евакуйованих хво
рих і поранених на місці [64]. Таким чином, з початком війни діяльність 
Земського й Міського союзів мала розгортатися за трьома основними 
напрямками: евакуація поранених солдатів та офіцерів; подальше їх ліку
вання в тилових медичних закладах; участь у забезпеченні діючої армії 
ліками, перев’язочними засобами, інструментарієм, провізією й інши
ми речами.

Уже в перші місяці війни виявилася така кількість хворих і поране
них, що ні військово-санітарне відомство, ні Червоний Хрест, які скон
центрували всі свої сили, засоби й енергію на організацію медично-са
нітарної справи в районі бойових дій, не мали можливості власними си
лами справитися з цим завданням. Значний наплив хворих та поране
них вимагав відразу розгорнути в середині країни велику кількість гос
піталів і лазаретів, організувати розподільчі пункти, куди повинні були 
поступати поранені з фронту, забезпечити їх медичним персоналом і 
необхідним інвентарем, обладнати санітарні поїзди й ін. Для цього ко
мітети ВЗС і ВСМ, близько знайомі з місцевими умовами, мали в своє
му розпорядженні досвідчених працівників та користувалися довірою 
серед широких верств населення.

Проте нездатність держави на фронті забезпечити поранених воїнів 
необхідною допомогою та опікою призводило до зростання кількості 
жертв війни. Прифронтові госпіталі через значний наплив поранених 
часто не могли надати якісну першу медичну допомогу потерпілим. 
“Щойно починаються великі бої, особливо часті у цю війну, які точать
ся по багато днів, мало не до місяця, -  доповідав начальник медчасти- 
ни у Дембіці (Галичина), -  госпіталі вже не в змозі розміщувати всіх, 
хто прибуває. Замість 220 -  250 штатних місць змушені приймати в 
3 - 4  рази більше, нерідко маючи по тисячі чоловік понад комплект. Бої 
йдуть, поранені прибувають щоденно, необхідно евакуйовувати якомо
га більше, щоб дати місце новим, серед яких може бути багато із важ
кими пораненнями. Тоді госпіталь перетворюється в нічліжку. Лікарі й 
сестри працюють день і ніч, але перев’язати всіх як слід не встигають.
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Медична допомога надається примітивна, запасів перев’язочних мате
ріалів часто не вистачає... Поранені нервують. Вони благають якомога 
швидше відправити їх вглиб Росії. Всі вони приносять туди свіжі, нез
гладимі сліди життя окопів і недостатнього лікування та догляду за по
раненими. Для багатьох перебування протягом 3 - 4  днів у поїзді озна
чало безнадійно зіпсувати рани, а в більшості випадків -  затягнення на
довго лікування з тяжкими наслідками”[65].

Медико -  санітарна діяльність ВЗС і ВСМ
Слідом за організацією госпіталів та лазаретів, розподільчих пун

ктів, санітарних поїздів всередині країни діяльність Земського й Місь
кого союзів уже наприкінці 1914 р. почала в широких розмірах розпов
сюджуватися і на прифронтові райони, з чим мали змиритися під тиском 
об’єктивних умов уряд та військове керівництво. Особливо поразки 
російської армії влітку 1915 р. змусили владу переглянути свою пози
цію стосовно функцій, які мали виконувати ВЗС і ВСМ. Настрої гро
мадськості, яка виявляла спершу довіру до уряду, змінилися критичним 
ставленням до його політики. Причини поразок вбачалися насамперед 
у поганій підготовці країни до війни та в незадовільній технічній орга
нізації армії. Уряд змушений був остаточно допустити громадські орга
нізації до опіки поранених і хворих воїнів та населення у прифронтовій 
смузі, асигнуючи в їх розпорядження багатомільйонні суми[66].

Завдяки активній діяльності комітетів Земського й Міського союзів 
з того часу на фронті швидкими темпами почала розвиватися медично- 
санітарна справа з численними лікувально-харчувальними, епідемічни
ми, прищеплювальними, банними та дезинфекційними загонами і пун
ктами, бактеріологічними лабораторіями, тиловими й фронтовими ап
текарськими складами та ін. Поряд з цим, союзи залучаються до спра
ви допомоги біженцям, військовополоненим, окопним робітникам, зас
новують мережу харчувальних, лікувальних, реєстраційних пунктів, 
влаштовують бюро праці, ясла, механічні й ремонтні майстерні, створю
ють лавки для продажу продуктів і предметів побуту, організовують збір 
шкір, всіх тих предметів, головним чином металічних, які залишалися на
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полях битв, тощо[67].
У цілому заклади комітетів Земського і Міського союзів обслуго

вували поранених і хворих воїнів, особовий склад діючої армії, скалі
чених фронтовиків, військовополонених, біженців, окопних робітни
ків і цивільне населення прифронтових районів. За спеціалізацією во
ни поділялися на медично-санітарні: госпіталі, лазарети, лікарні, ін
фекційні бараки і відділення для біженців, амбулаторії, прищеплю
вальні, перев’язочні, лікувально-харчувальні та фельдшерські пун
кти, рентгенівські і стоматологічні кабінети, водолікарні, аптеки, де- 
зинфекційні камери, бані, пральні, асенізаційні обози; харчувальні: 
харчувальні пункти, їдальні, чайні; транспортні: санітарні поїзди, са
нітарні й вантажні автомобільні загони, конюшні, гаражі; заклади з 
опіки: патронати і притулки для скалічених, для дорослих біженців і 
їхніх дітей, для дітей фронтовиків; виробничі: майстерні взуттєві, ор
топедично-протезні, швейні, столярні, закрійні, льодовні, хлібопекар
ні, заводи різного профілю; лабораторії: стоматологічні, бактеріоло
гічні, санітарні; склади: матеріальні, речові, медикаментів і пе
рев’язочних матеріалів, продовольчі, білизни й одягу та ін.; а також 
школи, гуртожитки, солдатські лавки та ін. Деякі допоміжні заклади, 
особливо ті, що обслуговували госпіталі, зрослися з ними настільки, 
що вже не вважалися самостійними об’єктами [68].

Основна робота місцевих комітетів Земського і Міського союзів 
в українських губерніях з початком війни передбачала перш за все 
влаштування стаціонарних госпіталів і лазаретів та керівництво їх ді
яльністю. На основі отриманих від Генерального штабу даних про мож
ливий наплив поранених і хворих, при Головному комітеті ВЗС за учас
тю представників ВСМ було вироблено схему евакуації останніх і роз
поділу ліжок по окремих губерніях. Зокрема на Всеросійський зем
ський союз за цією схемою припадало понад 150 тис. ліжок. До того ж 
губернські зібрання погодилися надати під лазарети значну кількість 
земських лікарень. Після того, як схема була затверджена, Земський со
юз через свої місцеві комітети відразу приступив до її реалізації. Роз
гортаючи мережу своїх госпіталів, місцеві комітети організували
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одночасно і ряд допоміжних закладів. Інколи ці останні обслуговували 
групу госпіталів, як, наприклад, рентгенівські й стоматологічні кабіне
ти, лабораторії, дезинфекційні камери, пральні, бані, аптеки, склади то
що, забезпечували госпіталі медикаментами і медичним та господар
ським інвентарем[69].

Серед українських міст до найбільших центрів з опіки хворих і по
ранених фронтовиків належали такі, як Харків, Київ, Катеринослав, 
Херсон, Полтава та ін. Згідно з планом евакуації, розробленого Військо
вим міністерством за участю ВЗС та ВСМ, всі санітарні поїзди з театру 
воєнних дій спрямовувалися виключно в Петроград, Москву, Орел, 
Курськ і Харків, до яких згодом приєдналися Катеринослав та Ростов- 
на-Дону. У цих містах було обладнано розподільчі й харчувальні пункти 
з госпіталями, в яких поранені та хворі перебували у середньому від 
трьох до десяти днів до встановлення характеру захворювання чи пора
нення. Потім переважна частина з них направлялася у внутрішні губер
нії для подальшого лікування в місцевих госпіталях і лазаретах. Вказа
ні міста стали центрами округів з приписаними до них губерніями Ро
сії, в лікувальні заклади яких повинні були прибувати поранені та хво
рі тільки з розподільчих пунктів свого центру[70]. Місцеві комітети 
Земського і Міського союзів брали участь у влаштуванні госпіталів-роз- 
подільників та евакуаційних пунктів, які приймали поранених безпосе
редньо з санітарних поїздів і транспортів, що доставляли їх з фронту. 
Зокрема серед п’яти найбільших госпіталів-розподільників ВЗС -  два 
знаходилися в Харкові (кожний був розрахований на 900 ліжок)[71].

Наприкінці 1915 р. у Харкові нараховувалося 75 госпіталів і лазаре
тів для хворих та поранених солдатів і офіцерів, які мали близько 8 тис. 
ліжок. При цьому 4 тис. ліжок, тобто половина від їх загальної кількос
ті, знаходилися в госпіталях Військового міністерства. Інша половина 
була обладнана й утримувалася різними громадськими організаціями, 
товариствами, закладами, установами та приватними особами. 
Найбільше в місті госпіталів, які підпорядковувалися громадським ор
ганізаціям, перебувало у відомстві Харківського обласного комітету 
Міського союзу. їх було 11, розрахованих на 1874 ліжка. Ще п’ять таких
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закладів на 228 ліжок він утримував разом з товариствами, що їх засну
в а л и ^ ] .  Взагалі серед українських губерній саме Харківська займала 
перше місце по кількості розміщених на її території госпіталів і лазаре
тів та створених у них лікарняних ліжок. Так, на 1 січня 1915 р. в і ї  по
вітах губернії (крім самого Харкова) налічувалося 136 лікувальних зак
ладів для поранених та хворих воїнів, переважна більшість з яких пере
бувала у відомстві Земського союзу[73].

В Полтаві, що знаходилася на захід від Харкова і була важливим за
лізничним вузлом, на той час розміщувалося 42 госпіталі і лазарети, які 
мали 3130 ліжок. Зокрема 12 з них підпорядковувалися ВЗС (1202 ліж
ка), 9 -  ВСМ (відповідно 845), 6 -  Російському Товариству Червоного 
Хреста (265), 1 -  Військовому міністерству (420). Решта -  14 лазаретів 
на 398 ліжок були засновані й утримувалися різними громадськими ор
ганізаціями та приватними особами[74].

У грудні 1914 р. в Катеринославі було відкрито евакуаційний роз
подільний пункт, котрий обслуговував чотири губернії -  Катеринос
лавську, Херсонську, Таврійську і Бессарабську. У його розпоряджен
ні перебувало чотири військово-санітарних поїзди для транспорту
вання хворих та поранених. На той час у Катеринославі було облад
нано 11 госпіталів Всеросійського земського союзу на 1820 ліжок, а в 
повітах губернії -  2155 останніх. Вартість утримання одного хворого 
на добу в цих лікувальних закладах коливалася в межах 1,3 -  1,5 крб., 
а харчування -  28 -  ЗО коп.[75].

Київ, як важливий воєнно-адміністративний центр, що знаходився 
неподалік від лінії Південно-Західного фронту, а також завдяки наяв
ності багатьох лікувальних закладів використовувався як опорний 
пункт для евакуації хворих і поранених військовослужбовців, був од
ним з найбільших у Російській імперії госпітальних центрів, а також -  
з влаштування біженців. У 1916 р. в місті розташовувалося 95 госпіта
лів, лазаретів та патронатів, які були прийняті під прапор РТЧХ. Разом 
вони мали у своєму розпорядженні 16 825 лікарняних ліжок. Тут знахо
дилися найбільший серед київських лікувальних закладів госпіталь Ро
сійського Товариства Червоного Хреста на 700 ліжок, споряджений
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аналогічною організацією в Північно-Американських Сполучених 
Штатах, який розташовувався в приміщенні Політехнічного інституту, 
20 госпіталів Київського губернського комітету ВЗС на 3650 ліжок, 9 
таких закладів місцевого комітету ВСМ на 6495 ліжок. Всі інші ліку
вальні заклади утримувалися також громадськими організаціями, това
риствами, закладами та приватними особами[76].

Зокрема у підпорядкуванні Київського губернського комітету ВЗС 
уже на кінець серпня 1914 р. функціонувало 7 госпіталів на 1655 ліжок 
з необхідною кількістю спеціалістів. Наприкінці вересня їх уже нарахо
вувалося 12 на 2667 ліжок, а ще через місяць -  19 на 3181 ліжко[77]. У 
вказаний час зусиллями комітету у 2-й і в 4-й чоловічих гімназіях були 
підготовлені відповідно 1000 і 500 лікарняних ліжок, у Кирилівській лі
карні -  500, у земській фельдшерській школі -  200, у будинку дворян
ського зібрання -  150, у будинку Товариства боротьби із злоякісними 
утвореннями -  50. Вартість одного ліжка коливалася в межах 
150 крб.[78]. Лише з 25 серпня по 5 вересня 1914 р. у лікувальних зак
ладах, які підпорядковувалися цьому комітету, було надано допомогу 
1031 пораненому[79]. На 100 хворих у госпіталях останнього припада
ло 7 осіб медичного персоналу. Щомісячно старшому лікарю платили 
350 крб., ординатору -  300, молодшому лікарю -  150, середньому ме
дичному персоналу -  по 50-70 крб.[80].

Через рік Київський губернський комітет ВЗС утримував, як уже 
було зазначено, 3650 ліжок, кількість яких не мінялася до його лікві
дації в 1918 р. Переважна частина з них -  3187, що містилися у вось
ми найбільших госпіталях, - утримувалися повністю на кошти остан
нього, а решта -  і на кошти різних організацій та приватних осіб: 
Польського товариства, українського клубу “Батьківщина”, Бактеріо
логічного інституту, Товариства дитячих лікарів, Клубу домовласни
ків м. Києва, Клубу націоналістів, Товариства службовців управління 
залізничної лінії Одеса -  Бахмач, Товариства повсюдної допомоги 
постраждалим на війні та ін.[81].

Госпіталі мали відповідну спеціалізацію, зокрема 7 найбільших ліку
вальних закладів передбачалися для надання допомоги важкопораненим
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і хворим, а 8 -  легкопораненим. Крім них, шпиталь № 3 на 28 ліжок бу
ло влаштовано для важких поранень нервової системи, які вимагали хі
рургічного втручання; № 12 мав відділення для важких щелепних пора
нень, де також виготовлялися протези; № 17 надавав допомогу хворим 
на туберкульоз, а № 19 -  інфекційним хворим. У 1916 р. цей комітет та
кож влаштував та обслуговував два перев’язочних пункти для легкопо- 
ранених -  один на 2000 чол., а інший -  на 1500. Обладнання госпіталів 
здійснювалося частково речами, які надсилалися Головним комітетом 
ВЗС, частково заготовлювалися на місці кустарним відділом Київської 
губернської управи. Організацію перев’язочних пунктів було здійснено 
за технічною допомогою Комітету ВЗС Південно-Західного фронту. 
Зокрема на обладнання та утримання госпіталів на 1 січня 1917 р. було 
витрачено 4 395 263 крб., а на перев’язочні пункти -  148 752[82]. За час 
з дня відкриття госпіталів, що знаходилися в підпорядкуванні Київського 
губернського комітету ВЗС, по 1 вересня 1917 р. тут лікувалося 148 тис. 
хворих і поранених, які перебували там загалом 2 985 089 діб. їм було 
зроблено 39 831 операцію та 1 590 808 перев’язок. Більшість пацієнтів 
після лікування у цих закладах евакуйовувалися або переводилися в ін
ші лікувальні заклади, у склад тих, що виліковувалися та звільнювали
ся у відпустку[83].

З перших днів функціонування губернський комітет ВЗС належ
ним чином здійснював забезпечення госпіталів усім необхідним, ор
ганізувавши земський аптечний склад. Зі зростанням труднощів у 
придбанні медикаментів і перев’язочних матеріалів на ринку склад 
комітету виконував посередницьку роль по забезпеченню ними зем
ських лікувальних закладів Київської губернії. На складі, який пере
бував е приміщенні губернської управи, з вересня 1914 р. працювала 
лабораторія галенових препаратів. За три роки нею було вироблено 
206 тис. ампул фізіологічних та інших розчинів, мазей, пластирів, по
рошків, сиропів, пігулок, екстрактів загальною вагою 39 447 кг. Одно
часно склад закуповував хімічні препарати за цінами їх собівартості 
в різних містах країни. З наростанням дорожнечі на продукти харчу
вання комітет узявся за організацію їх закупок для госпіталів через
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спеціальних агентів особливим відділом забезпечення та влаштуван
ня для них складу. Кустарним відділом губернської управи також бу
ли влаштовані майстерні по виготовленню одягу і білизни для пацієн
тів госпіталів та тих, хто з них виписувався[84].

Західні регіони України -  такі як Волинь і Поділля -  з перших днів 
війни стали прифронтовою зоною, що спричинило мобілізацію їх сил 
та ресурсів для армії. Ці території стали місцем дислокації великої кіль
кості військ Південно-Західного фронту і його матеріально-технічного 
забезпечення. Тут розміщувалися госпіталі, лазарети, військові склади, 
тилові резерви, формувалися маршові роти й батальйони. Зокрема у 
Житомирі, який був адміністративним центром Волинської губернії, на 
кінець листопада 1914 р. зосереджувалося 22 штипалі, розраховані на 
1540 поранених та хворих військовослужбовців (з них лише ЗО ліжок 
передбачалися для офіцерів). Крім місцевого військового госпіталю на 
415 чол., решту лікувальних закладів було влаштовано переважно не
державними установами, громадськими організаціями і приватними 
особами. Зокрема на кошти земств у губернській лікарні було обладна
но 130 ліжок. Серед інших найбільших шпиталів у місті за підтримки 
широких кіл громадськості було влаштовано два лазарети Марийської 
общини сестер милосердя РТЧХ на 112 ліжок, госпіталь волинського 
єпархіального духовенства на 200 ліжок. Наприклад, у лікувальному 
закладі, влаштованому в приміщенні 2-ї чоловічої гімназії по вул. Пуш- 
кінській, 38, з 236 ліжок для поранених нижніх чинів 91 було обладна
не за рахунок казни, а решта 145 -  на кошти дружин офіцерів військо
вих частин, які дислокувалися у місті (41 ліжко), педагогів та учнів 1-ї 
Житомирської чоловічої гімназії (28 ліжок), 2-ї чоловічої гімназії (та
кож 28 ліжок), землемірного училища (18 ліжок), жіночої гімназії Овся- 
никової (8 ліжок), місцевого відділення Російського благодійного това
риства (5 ліжок) та окремих приватних осіб (6 ліжок). Загалом пред
ставники всіх станів міста -  від дворян, купців до міщан і селян -  бра
ли посильну участь у заснуванні й утримуванні лікувальних закладів 
для хворих та поранених солдатів та офіцерів [85].

У Житомирі із самого початку війни виникла також ціла низка
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благодійних організацій для допомоги воїнам. Зокрема вже восени 1914 р. 
у місті функціонували “Комітет швидкої допомоги пораненим нижнім 
чинам”, який існував на добровільні пожертвування населення Волин
ської губернії й займався влаштуванням і подальшим утримуванням у 
Житомирі шпиталів на власні кошти; “Попечительство про поранених 
та хворих солдатів, які відправлялися після одужання на батьківщину”, 
влаштоване на пожертвуваний бароном І. М. Де Шодуаром капітал у З 
тис. крб. і членські внески, що забезпечувало білизною, одягом та кош
тами солдатів, які відправлялися додому для подальшого лікування; 
“Харчувальний відділ Комітету швидкої допомоги пораненим у м. Жи
томирі”, що забезпечував їжею останніх, які прибували на однойменну 
залізничну станцію. Спеціально створене довідкове бюро видавало до
відки про місцезнаходження поранених, приймало в себе різні пожер
твування для розподілу між місцевими комітетами допомоги військо
вослужбовцям. Зі свого боку, учнівська молодь Житомира на залізнич
ному вокзалі кожного разу під час прибуття поїзду з пораненими воїна
ми, не маючи можливості надавати відчутну матеріальну підтримку, до
помагала останнім фізично -  переносила важкопоранених з вагонів по
їзда до трамваю і супроводжувала їх по всьому шляху руху останнього 
до лікувальних закладів, працювала санітарами[86].

У жовтні 1914 р. більшість житомирських лазаретів була перепов
нена пораненими і хворими. Тому громадськість і надалі продовжувала 
розширювати розміри допомоги воїнам, облаштовуючи насамперед но
ві лікарняні ліжка. 19 жовтня 1914 р., згідно із постановою Житомир
ської міської думи, було створено місцевий комітет Всеросійського со
юзу міст. До його складу ввійшло 18 членів, обраних думою, на чолі із 
заступником міського голови І. О. Доманевським. Комітет відразу роз
почав клопотання про тимчасову передачу другого поверху будівлі ре
місничої школи по вул. Московській, 45 під військовий хірургічний 
шпиталь[87]. З цією метою будівля 22 жовтня 1914 р. була оглянута спе
ціальною комісією Комітету ВСМ у складі міського голови П. П. Свен- 
цицького, К. Д. Мігріна, В. Ф. Ксенжопольського, С. М. Слоницького, 
М. А. Лібровича та інших шанованих і авторитетних у місті людей, яка
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дійшла висновку, що шпиталь має розміститися у всіх приміщеннях, 
включаючи й перший поверх з майстернями. Винятково сприятливим 
чинником комісія назвала те, що поруч знаходилася трамвайна лінія, не
обхідна для перевезення поранених військовослужбовців з залізнично
го вокзалу. Адже щодоби до Житомира у перші місяці війни їх прибу
вало до 145 осіб [88].

Отримавши 9 листопада 1914 р. згоду дирекції народних училищ 
Волинської губернії, нові господарі будівлі хутко заходилися її переоб
ладнувати. Зокрема було проведено телефон, водогін, влаштовано кух
ню і льох, електрифіковано всі приміщення. У цій благородній справі їм 
допомагало чимало житомирян. Так, майстер-соляр К. Криницький ви
готовив самотужки із власних матеріалів п ’ять операційних і стільки ж 
допоміжних столів та інші меблі; педагоги музичного училища взялися 
забезпечити утримання 10 лікарняних ліжок майбутнього шпиталю; ко
лектив Житомирського трамваю виділив і переобладнав спеціальний 
вагон для перевезення поранених воїнів з вокзалу на вул. Московську, 
45 та зобов’язався утримувати за свій рахунок одне ліжко; ще одне -  
житомирський купець, власник чайної крамниці В. Годзелінський. Но
вим шпиталем опікувалися й члени волинського управління РТЧХ -  
шановані і відомі в місті меценати Юліан та Іван Арндти, Олександр 
Терещенко, барон Іван де Шодуар. 14 грудня 1914 р. шпиталь на 200 лі
жок Житомирського комітету ВСМ було урочисто освячено. Перші хво
рі поступили сюди вже 17 грудня. Утримання одного ліжка на місяць 
становило близько 41 крб., що складало по всьому шпиталю суму понад 
8 тис. крб.[89]. Тут самовіддано виконували свій громадський обов’язок 
лікарі на чолі з відомим житомирським ескулапом Платоном Орестови- 
чем Тараном. Лікарям у їх нелегкій роботі допомагали сестри милосер
дя, якими згодилися тут працювати житомирянки з родин різного вірос
повідання і станів, у тому числі -  з найзаможніших. 8 серпня 1915 р. 
цей житомирський шпиталь відвідав великий князь Георгій Михайло
вич, який активно працював у ВСМ (одночасно виконував обов’язки 
директора Російського музею у Петрограді)[90].

Наприкінці 1914 р. у Волинській губернії лише губернському
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комітету ВЗС підпорядковувалося 53 лікувальні заклади[91]. Крім 
цього, наприклад, у  Рівненському повіті знаходилося 7 госпіталів вій
ськового відомства, в яких налічувалося 3241 ліжко, й 17 лікувальних 
закладів різних громадських організацій та приватних осіб (разом 632 
ліжка), які надавали допомогу пораненим і хворим. Усі громадські ла
зарети були обладнані й утримувалися на власні кошти організацій і 
комітетів, а більшість приватних -  на кошти поміщиків -  таких, як ба
рон Ф. Р. Штейнгель, князі Волконський і Радзівілл, графа Платер та 
ін. Крім того, в повіті знаходилося два харчувальних пункти. Один з 
них, організований завдяки громадській ініціативі, перебував у відан
ні Рівненського міського самоврядування, а інший, створений Голов
ним управлінням Російського Товариства Червоного Хреста на стан
ції Сарни, організований Головним управлінням РТЧХ, утримувався 
на кошти службовців залізниці й приватних осіб [92].

Близькістю до району бойових дій значною мірою було обумовле
но і діяльність Південно-Західного обласного земського комітету, яка 
виявлялася перш за все у наданні медичної допомоги пораненим на 
передових позиціях, в харчуванні й переміщенні хворих і поранених 
до найближчих етапних пунктів, а також у перевезенні їх передовими 
санітарними поїздами на евакуаційні пункти і потім далі в шиб краї
ни тиловими поїздами. Наприкінці 1915 р. у розпорядженні Комітету 
знаходилося 5 передових перев’язочно-харчувальних загонів та 4 вій
ськово-санітарні потяги, які діяли на Південно-Західному фронті, З 
великі евакуаційні лазарети і склад у Києві, вагон-склад, медична ла
бораторія в Харкові й санаторій для хворих воїнів у Алупці[93]. Зок
рема обладнання та забезпечення перев’язочно-харчувальних загонів 
усім необхідним було здійснено завдяки асигнуванням Подільського 
губернського земства в розмірі близько 70 тис. крб., не враховуючи 
вартості п ’яти автомобілів, придбаних Комітетом за 31 714 крб., і 13 
автомобілів, переданих у користування його закладами з реквізованих 
Військовим міністерством. Три автомобілі з вказаних вище п’яти бу
ли придбані на початку війни на власні кошти члена Комітету 
М. М. Можайського, який передав їх у користування двох перев’язочно-
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харчувальних пунктів Подільського губернського земства. Згодом ав
томобілі разом з пунктами перейшли в розпорядження загонів цієї об
ласної земської організації. Починаючи з листопада 1914 р. за рік ді
яльності всі п ’ять перев’язочно-харчувальних загонів перев’язали 46 
368, нагодували 223 705 й евакуювали 104 367 поранених[94].

Останні направлялися насамперед у три київських евакуаційних 
шпиталі, розраховані на 2200 штатних ліжок, які з наявним медичним 
персоналом та командами санітарів були передані Військовим медич
но-санітарним управлінням у розпорядження обласного комітету нап
рикінці грудня 1914 р. У цих спеціально призначених для потреб ева
куації лазаретах потік поранених і хворих був інтенсивний, зокрема у 
середньому за місяць їх надходило 4930 чол., а всього із січня по лис
топад 1915 р. -  54 300 чол.[95]. Тиловими санітарними поїздами з Ки
єва поранені й хворі перевозилися далі в глиб країни до лікувальних 
закладів Харкова, Полтави, Катеринослава, Миколаєва, Конотопа, 
Курська, Москви та інших міст. Так, з вересня 1914 р. по листопад 
1915 р. чотирма військово-санітарними поїздами, які перебували у ві
данні Південно-Західного обласного земського комітету, було тран
спортовано 98 687 чол.[96].

Взагалі, по влаштуванню й місцю дислокації військово-санітарні 
поїзди поділялися на передові та тилові. Перші мали спрощене влаш
тування і передбачалися переважно для перевезень у прифронтових 
районах, а другі, належним чином обладнані, -  з вагонами-пе- 
рев’язочними, льодовниками, аптеками -  передбачалися для евакуації 
поранених і хворих в тилові і внутрішні райони країни. Кожному вій
ськово-санітарному поїзду надавався окремий номер: тиловим поїз
дам, починаючи з № 1, а польовим -  з № 101. Ще у вересні 1914 р. 
Військове медично-санітарне управління запропоновано Земському 
союзу сформувати 50 санітарних поїздів і відправити їх для роботи 
у прифронтові райони. З метою обладнання таких поїздів і управлін
ня ними при Головному комітеті ВЗС був створений спеціальний від
діл. У Москві були влаштовані заклади, які забезпечували останні 
всім необхідним: склади продуктів, білизни, пральні, майстерні для
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ремонту рухомого складу та ін. Навесні 1915 р. з 50 військово-сані
тарних поїздів ВЗС 14 працювали на Південно-Західному фронті[97].

Поряд із Земським і Міським союзами за доставку поранених у 
місцеві госпіталі взялися й окремі товариства, які обладнували спеці
альні вагони та поїзди, забезпечивши їх медичним персоналом і сані
тарами. Так, “Комітет з надання допомоги пораненим та сім’ям вій
ськовослужбовців” при управлінні Київського навчального округу 
сформував і обладнав на кошти останнього військово-санітарний по
їзд № 96 на чолі з уповноваженою М. М. Ламздорф-Галаган. Персо
нал поїзда з 18 жовтня 1914 р. перевозив з позицій поранених, ліку
вав і забезпечував їх білизною, допомагав армії в перевезенні особо
вого складу. До січня 1915 р на обладнання й утримання поїзду Комі
тетом було витрачено 55 580 крб., а щомісячний кошторис на його 
обслуговування складав 8300 крб.[98].

З 1 серпня 1914 р. відкрився збір добровільних пожертвувань для 
організації залізничниками допомоги хворим та пораненим воїнам і 
їхнім родинам. Уже згадуваний нами “Тимчасовий комітет Південно- 
Західної залізниці по завідуванню фондом війни” із самого початку 
своєї діяльності, серед іншого, зайнявся й організацією тилового вій
ськово-санітарного поїзда. Вже на початку серпня було розпочато йо
го облаштування та забезпечення необхідними предметами й облад
н а н н я м ^ ] .

Поїзд здатний був перевозити до 400 поранених фронтовиків, 
курсуючи між Києвом і театром воєнних дій. Його обладнання кош
тувало понад 40 тис. крб., а місячне утримання -  близько 6 тис. крб., 
які були надані службовцями та робітниками залізниці. Поряд з цим 
яскравим прикладом високого патріотичного піднесення й щирих зу
силь багатьох залізничників Правобережної України полегшити в мі
ру своїх сил і можливостей важке становище поранених та хворих во
їнів стали їхні пожертвування, які лише протягом першого місяця вій
ни становили 21 500 крб. Також на їхні кошти на вузлових станціях 
Південно-Західної залізниці були влаштовані харчувальні пункти, а у 
Києві -  шпиталь для поранених солдатів[100].
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Однією з найбільш значних форм діяльності Земського і Місько
го союзів були санітарно-епідемічні заходи по боротьбі з інфекційни
ми хворобами серед військовослужбовців і цивільного населення, 
викликаних війною. Створені нею антисанітарні умови проживання 
людей, особливо у великих містах країни, терміново вимагали вжит
тя відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. Адже у вирі 
війни опинилися великі райони європейської частини Російської ім
перії; до армії було призвано мільйони чоловіків, які перш ніж потра
пити на фронт, під час військової підготовки перебували протягом де
якого часу в тилу. На фройт і в найближчий тил переміщалися також 
десятки тисяч окопних робітників. З фронту у внутрішні губернії без
перервною хвилею надходили поранені і хворі воїни, біженці та вій
ськовополонені, які розсіювалися по всіх місцевостях. Нарешті, по
гіршання економічних умов, евакуація заводів і фабрик, будівництво 
казарм, бараків та інших приміщень створювали значні переміщення 
й осідання на нових місцях робітників, а дорожнеча життя додавала 
елементи ще більшої нестабільності. Всі ці умови надзвичайно спри
яли занесенню і розповсюдженню інфекційних захворювань, з одно
го боку, та погіршання загальних санітарних умов життя міст -  з ін
шого.

Інфекційні захворювання в армії, незважаючи на важкі умови вій
ськового часу, все ж  залишалися під контролем медично-санітарних 
працівників. Цьому сприяли значно краща, ніж під час російсько-я
понської війни, постановка медично-санітарної справи в армії та 
більш точні знання з епідеміології інфекційних хвороб, одержані в 
міжвоєнні роки вченими й лікарями. Під час воєнних дій на різних ді
лянках фронту почали виникати окремі спалахи тифу, холери, віспи, 
дизентерії. ВЗС і ВСМ змушені були організувати цілу низку інфек
ційних лазаретів, з одного боку, для лікування та ізоляції таких хво
рих, а з іншого, -  локалізувати спалахи епідемій у внутрішніх райо
нах країни. Оскільки армії доводилося постійно стикатися з місцевим 
населенням, то санітарно-гігієнічні заходи активно розповсюджува
лися й на останнє[101].
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1914 р. інфекційні хворі солдати в своїй переважній більшості 
поступали у розгорнуті в прифронтовій зоні лазарети Військового ме
дично-санітарного управління, бо Земському та Міському союзам ще не 
було дозволено влаштовувати санітарні заклади на фронті. У перший 
період війни, коли він пролягав поза межами українських губерній і 
значна кількість госпіталів розміщувалася в таких містах як Львів, 
Варшава, Вільно й інших, лише незначний відсоток інфекційних хво
рих потрапляв у глиб країни -  переважно ті, хто був на завершальному 
етапі лікування[102].

В другій половині 1915 р., після поразок російської армії на фронті, 
з розгортанням біженського руху санітарні заклади міст у внутрішніх 
губерніях імперії часто були не в змозі обслуговувати прийшле населен
ня, серед яких був чималий відсоток інфекційних хворих -  військовос
лужбовців з фронту, полонених й особливо біженців. При незадовільно
му санітарному становищі у внутрішніх губерніях та існуванні серйоз
ної небезпеки розвитку епідемій серед різних груп населення, діяль
ність Земського і Міського союзів й їхніх місцевих комітетів -  єдиних 
великих організацій, які взяли на себе об’єднання зусиль громадськос
ті в справі створення належної санітарно-епідемічної допомоги співвіт
чизникам, -  набула величезного значення.

Навіть під час війни в країні не існувало ні належним чином 
оформленого санітарного законодавства, ні відповідної державної 
системи боротьби з інфекційними хворобами. Так, окремі законодав
чі спроби в цьому напрямку, як “Правила про санітарно-виконавчі ко
місії по боротьбі з холерою і чумою”, мали стільки суттєвих недолі
ків, що викликали одностайний протест з боку земств, міст і медич
них організацій. Також існувала Головна протичумна комісія, яка ма
ла об’єднувати справу боротьби з холерою, чумою і висипним тифом. 
Ця суто бюрократична організація не мала зв’язків з місцевими орга
нізаціями, котрі здійснювали боротьбу з епідеміями. З початком вій
ни, Протичумна комісія навіть не намагалася організувати які-небудь 
заходи загального характеру у справі санітарно-епідемічної допомоги 
населенню. Асигновані в її розпорядження декілька мільйонів рублів
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були розподілені між міськими і земськими органами самоврядуван
ня та губернськими управліннями на санітарні заходи без усякого за
гального плану та врахування всієї сукупності розвитку епідемій у 
країні [103].

Між тим, події вимагали вжиття протиепідемічних заходів у ши
роких розмірах по всій країні, особливо у прифронтовій зоні з метою 
попередження занесення інфекційних захворювань. Адже на Міський 
і Земський союзи було покладено в усьому їх обсязі справу евакуації 
та лікування поранених і хворих, які направлялися у внутрішні губер
нії. На них лежала відповідальність за санітарне благополуччя госпі
талів і лазаретів, тому вони змушені були вживати заходів щодо попе
редження появи інфекційних захворювань серед поранених воїнів, 
які знаходилися в госпіталях, а також ізоляції інфекційних хворих се
ред військовослужбовців[104]. Таким чином, саме життя змушувало 
союзи виступити на боротьбу з епідеміями.

Вже у вересні 1914 р. при головних комітетах ВЗС і ВСМ було 
піднято питання про необхідність влаштування заслонів-госпіталів 
для інфекційних хворих у найближчому тилу і у великих розподіль
никах з метою убезпечення заносу інфекційних хвороб із тилу армії у 
внутрішні райони імперії, в тому числі, в найближчі від фронту укра
їнські губернії. Союзами були вироблені плани широкої боротьби з 
ними, які мали здійснюватися за активного посередництва місцевих 
комітетів. У тилу армії, по лінії розподільників та на головних шля
хах евакуації поранених і хворих передбачалося облаштувати особли
ві інфекційні госпіталі-заслони, а у внутрішніх районах губернськи
ми, повітовими і міськими комітетами -  певну кількість інфекційних 
ліжок. Зокрема, на II з ’їзді ВСМ було розроблено детальний план 
протиепідемічних заходів по містах, погоджено з відповідним доку
ментом Земського союзу та визначено загальний кошторис на їх здій
снення. Також з ’їзд прийняв загальний план облаштування й відкрит
тя інфекційних госпіталів у містах, поділених на три групи. За цим 
планом по містах усієї Російської імперії передбачалося влаштувати 
3 1 220 ліжок для інфекційних хворих. Крім інфекційних госпіталів і
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бараків, передбачалося організувати й такі санітарні заклади, як бані, 
пральні, дезинфекційні камери та ін. Надаючи великого значення сво
єчасному здійсненню санітарно-епідемічних заходів, II з ’їзд Міського со
юзу в резолюції з цього питання наголосив: “Проведення протиепідеміч
них заходів у армії, серед населення, біженців і військовополонених вик
ликані як завданням збереження здоров’я населення, так і завданнями збе
реження боєздатності армії, тому мають бути визнані воєнною необхідніс
тю” [105].

Проте центральна влада не бажала передавати союзам права та 
компетенції в цій справі, підкреслюючи, що вся справа боротьби з епіде
міями повинна підпорядковуватися Протичумній комісії. Хоча ці плани 
Головним начальником санітарної й евакуаційної частин не були затвер
джені, а, отже, не були виділені відповідні кошти з державної казни на 
здійснення необхідних санітарно-епідемічних заходів[106], під тиском 
значного розвитку інфекційних хвороб комітети ВЗС і ВСМ у деяких міс
тах створювали спеціальні шпиталі, облаштовували ліжка для інфекцій
них хворих. Наприклад, у Катеринославі для останніх було влаштовано в 
січні 1915 р. госпіталь завдяки зусиллям цих організацій. Міський комітет 
ВСМ надав приміщення нової інфекційної лікарні під госпіталь, а губерн
ський ВЗС -  узяв на себе обладнання та подальше його утримання. Він 
складався з чотирьох бараків, дезинфекційної камери, пральні та відпо
відних служб[107].

Подальші події на фронті змусили владу переглянути свою пози
цію щодо участі Міського і Земського союзів у санітарно-епідемічних 
заходах всередині країни. 19 вересня 1915 р. Особлива нарада визна
ла план забезпечення міст Європейської Росії і Сибіру санітарно-епі
демічними заходами та постановила виділити спершу 4 млн. крб. на 
їх здійснення. З осені цього року діяльність, зокрема ВСМ, уже роз
горталася згідно з визнаним державою планом. 21-22 листопада 1915 
р. при Головному комітеті відбулася особлива нарада лікарів місцевих 
комітетів союзу, яка затвердила ряд постанов, котрі оформили кон
кретний план розподілу по містах нових інфекційних госпіталів та ін
ших закладів, і встановила умови видачі асигнувань на це. Зокрема
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останній передбачав облаштування 2115 інфекційних ліжок у 17 ук
раїнських містах. Велику їх кількість було створено у таких містах, як 
Миколаїв (200 ліжок), Херсон (130), Одеса (100), Черкаси (50). В той 
же час у Харкові, Полтаві й Жмеринці, які мали виконувати роль зас
лонів від епідемій, що розповсюджувалися з районів бойових дій, від
крито найбільші інфекційні госпіталі на 1000, 500 і 500 ліжок відповід
н о ї ^ ] .

З іншого боку, крім цього, союзи влаштовували госпіталі для ту
беркульозних та психічно хворих, а також поранених, які потребува
ли бальнеологічного лікування. Вони знаходилися, головним чином, 
на півдні країни (Крим, Північний Кавказ). Серед ліжок спеціального 
призначення більшість припадала на туберкульозних хворих і тих, які 
потребували бальнеологічного лікування. Зокрема для перших ВЗС 
на липень 1916 р. мав 60 госпіталів з 3257 ліжками, більшість з яких 
знаходилася на Півдні й у Поволжі. Зокрема в районі Я лти знаходи
лося 20 госпіталів (відповідно 993 ліжка), а біля Алушти -  6 шпита
лів (595). Для розподілу бальнеологічних хворих при Харківському 
комітеті працювала санаторно-курортна комісія, котра вирішувала 
питання, чи потребує хворий даного виду лікування та куди він має 
бути направлений. Для бальнеологічного лікування Земський союз на 
липень 1916 р. мав 29 госпіталів з 5184 ліжками. Крім Кавказу, части
на з них знаходилася у Криму і на Півдні України. Зокрема в Хаджи- 
беї Херсонської губернії утримувався шпиталь на 130 ліжок, у Саках 
Таврійської губернії -  на 530 ліжок (разом з Міським союзом) [109]. 
Південно-західний обласний земський комітет у липні 1915 р. влаш
тував санаторій у м. Алупка на 100 чол. для кліматичного лікування 
військовослужбовців, поранених у груди та з хворобами легень. Хво
рі надходили переважно з трьох київських евакуаційних лазаретів, що 
перебували у відомстві цієї організації [110].

Незалежно від постійної медичної допомоги пораненим і хворим 
у межах виробленої схеми евакуації місцевим комітетам Земського і 
Міського союзів доводилося неодноразово виконувати термінові зав
дання, викликані війною. Так, під час літнього відступу російської
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армії в 1915 р. спеціально для евакуйованих з фронту військових гос
піталів, згідно з вимогами Генерального штабу, окремими губерн
ськими земствами було побудовано бараків на 24 260 ліжок. Зокрема 
значна їх кількість розміщувалася у бараках, зведених завдяки зусил
лям Полтавського, Харківського і Катеринославського земств [111].

Таким чином, створена комітетами земських і міських органів са
моврядування за широкої підтримки різних громадських організацій і то
вариств та приватних осіб густа сітка медично-санітарних закладів вико
ристовувалася як організаційні пункти для лікування поранених, хворих 
і полонених та опіки тих із них, хто не вимагав перебування у шпиталях, 
але не міг бути відправлений додому. Вже до весни 1915 р. розгортання 
госпітальних ліжок в українських губерніях було завершено. У деяких 
місцевостях мало місце навіть часткове закриття лазаретів, відкритих на 
приватні кошти, та в приміщеннях, наданих під шпиталі окремими особа
ми. Відкриття нових ліжок відбувалося лише тоді, коли починався вели
кий наплив поранених під час кровопролитних боїв; як це було на Півден
но-Західному фронті влітку 1915 й 1916 рр. У цілому, якщо порівнювати 
кількість ліжок, які перебували на обліку зокрема Всеросійського зем
ського союзу в лютому 1915 р. -  171 519 і у липні 1916 р. -  185 671 (3033 
госпіталі і лазарети), то різниця, як видно, за майже півтора року була нез- 
начною[112].

Зокрема з жовтня 1915 р., згідно з повідомленням газети “Новое 
время”, кількість ліжок, які належали різним організаціям і закладам 
у країні, розподілялася таким чином: військовому відомству -  26 %, 
ВЗС -  18 %, приватним організаціям і особам -  16 %, ВСМ -  11 %, 
окремим містам -  9 %, змішаним організаціям -  5 %, РТЧХ -  4 %, ок
ремим земствам -  4 %, духовним закладам і особам -  1 %, морському 
відомству -  1 %, фінляндській казні та фінляндському міському сою
зу -  1 %[113].

За кількістю відкритих ліжок серед громадських організацій, які 
допомагали хворим та пораненим воїнам, Земському союзу належало 
у країні перше місце. Картину госпітальної роботи його комітетів в 
українських губерніях на 1 липня 1916 р. можна скласти за кількістю
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лікувальних закладів та ліжок для хворих і поранених воїнів, яку подано 
в таблиці 3.2 [114]:

Таблиця 3. 2
Розподіл лікувальних закладів та ліжок для хворих за комітетами 

Всеросійського земського союзу

№ Назва комітету
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1. Волинський 40 925 146 _ 1077 2148 2308
2. Катеринославський 115 4460 244 90 77 4871 5265
3. Київський 44 3738 520 232 367 4857 4786
4. Подільський 72 5395 514 25 1426 4360 4322
5. Полтавський 94 2251 105 - 551 2907 2809
6. Таврійський 49 349 15 1243 100 2707 2516
7. Харківський 145 7331 1109 115 5312 13867 15872
8. Херсонський 33 3730 315 130 - 4175 4200
9. Чернігівський 43 1502 68 - 1943 3513 3674
10. Ялтинський 34 317 - 1003 16 1336 1391

По Україні 669 30998 3036 2838 10869 44741 47143

По імперії 3033 145765 5905 10819 23182 185671 192968

Таким чином, до вказаного часу в українських губерніях комітети 
ВЗС облаштували й утримували 44 741 ліжко. (Одержані на основі попе
редніх даних відділу евакуації ВЗС, ці підсумки були приблизними через 
затримку відомостей з боку окремих госпіталів і комітетів та часті зміни 
у чисельності госпіталів і ліжок). За три наступні місяці, з 1 липня по 1 
жовтня 1916 р., кількість останніх в імперії збільшилася до 192 968, а в 
українських губерніях -  до 47 143. Отже, наприкінці 1916 р. в Україні ко
мітетами Всеросійського земського союзу утримувалося 24,5 % госпі
тальних ліжок від їх загальної кількості. З них майже третя частина (від
повідно 15 842) розміщувалася в лікувальних закладах Харківської губернії.
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Що стосується фінансової частини, то на утримання поранених та 
хворих у госпіталях Земського союзу з початку війни й до липня 1916 
р., включаючи обладнання шпиталів, у межах усієї країни було витра
чено понад 110 млн. крб. [115].

Паралельно з Земським союзом, Міський союз також активно діяв 
у цьому напрямку. Згідно з наданим на “височайше ім’я” звіту 
М. В. Челнокова, вже в грудні 1914 р. в госпіталях союзу по всій країні 
нараховувалося близько 114 тис. ліжок. Ним було організовано 6 тило
вих і 7 передових санітарних поїздів, влаштовано 110 харчувальних 
пунктів, заготовлено на складах і видано білизни, чобіт, кожухів та ін
ших речей майже на 6 млн. крб. ВСМ налагодив виготовлення вати і лі
ків, на 250 тис. крб. придбав медикаментів за кордоном[116].

З початком війни Південноросійська обласна переселенська організа
ція, яка приєдналася до ВЗС, спеціалізувалася на влаштуванні постійних 
і пересувних перев’язочно-харчувальних пунктів на залізничних станціях 
Наддніпрянської України (Полтава -  Лиски -  Бахмач). Зокрема восени 
1916 р. вона мала 15 закладів: чотири перев’язочно-харчувальні пункти (в 
Полтаві, Бахмачі, Кременчуці та Лисках), інфекційну лікарню та лазарет 
(у Бахмачі), центральний склад (у Полтаві). Інші заклади, які утримували
ся Південноросійською обласною переселенською організацією, працю
вали як фронтові заклади Всеросійського земського союзу -  чотири пе
рев’язочно-харчувальні загони, головний лікувально-харчувальний поїзд 
імені великого князя Миколи Миколайовича, котрий працював як пере
сувний хірургічний госпіталь поблизу фронту, два транспорте для переве
зення поранених, склад у Галичині[117].

Оригінальним доповненням діяльності організації було влаштуван
ня особливих пересувних загонів, що складалися з підвод. Завдяки цим 
загонам з навколишніх місць звозилися поранені до залізничних стан
цій. У районі воєнних дій майже кожна поміщицька садиба перетворю
валася на своєрідний харчувально-перев’язочний пункт -  багато жінок 
ставали сестрами милосердя, а чоловіки -  санітарами [118].

В той час як у внутрішніх районах імперії діяльність Земського і 
Міського союзів до літа 1915 р. продовжувалася у межах завдань,
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поставлених владою на початку їх функціонування, -  евакуація й ліку
вання хворих та поранених воїнів, коли навіть не було дозволено взяти
ся за організацію боротьби з інфекційними хворобами, їх діяльність на 
театрі війни продовжувала неухильно розвиватися залежно від вимог 
військового керівництва і покликаних самим життям потреб. Уже на по
чатку вересня 1914 р. Головний комітет ВЗС запропонував командуючо
му 8-ї армії Південно-Західного фронту генералу О. О. Брусилову нап
равити два перев’язочно-харчувальних загони для роботи поблизу пере
дових позицій на чолі з уповноваженими Комітету М. М. Родзянко і 
К. П. Харитоновим. Зокрема перший загін виступив з Москви 24 верес
ня, прибувши до Львова на початку жовтня. Після цього Головний комі
тет відрядив до Галичини своїх уповноважених С. П. Шлікевича і 
Ф. І. Гаяріна, яким було доручено підтримувати зв’язок з діючими пе
рев’язочно-харчувальними загонами, влаштувати склад білизни для по
ранених і хворих воїнів та організувати подальшу роботу Земського со
юзу в краї. Після їх прибуття 27 жовтня у Львів, було вирішено органі
зувати великі речові склади у Бродах і Львові, котрі почали працювати 
в другій половині листопада. Таким чином, свою роботу ВЗС у районі 
Південно-Західного фронту розпочав у жовтні 1914 р. [119].

Однією з найголовніших функцій, яку виконували Земський та 
Міський союзи на фронті, як і у внутрішніх районах країни, була ме
дично-санітарна, до того ж вона була набагато ширшою за сферами на
дання такої допомоги. Зокрема до кола діяльності обох комітетів Пів
денно-Західного фронту у цій справі належали надання пораненим вої
нам першої хірургічної допомоги, перевезення їх, стаціонарне лікуван
ня, боротьба з інфекційними хворобами як серед військовослужбовців 
на фронті, так і в найближчому тилу серед місцевого населення, біжен
ців і окопних робітників, надання їм стоматологічної допомоги та орга
нізація протиепідемічних щеплень, виготовлення перев’язочного мате
ріалу й медичного інструментарію, забезпечення ними та дезинфекцій- 
ними засобами своїх закладів й ін. Великі розміри діяльності цих комі
тетів впливали на кількість їхніх закладів взагалі і медично-санітарних 
зокрема. Близько половини всіх медичних закладів передбачали надання
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амбулаторної допомоги. Зокрема, загальне збільшення медичних орга
нізацій Комітету ВЗС Південно-Західного фронту лише за перше пів
річчя 1916 р. склало 20 % [120].

Взагалі медично-санітарна діяльність цього Комітету зосереджува
лася у трьох відділах: медично-санітарному, етапів і окопних робітни
ків. Перший з них надавав допомогу хворим і пораненим та здійснював 
протиепідемічні заходи по всій території його діяльності як у районі 
розташування військ, так і в тилу. На 1 вересня 1916 р. цей відділ Комі
тету ВЗС ПЗФ нараховував 323 заклади, що складало близько 75 % усіх 
його медично-санітарних закладів [121].

Серед фронтових закладів Земського і Міського союзів окреме ста
новище займали передові перев’язочно- й лікувально-харчувальні заго
ни. Вони обслуговували певну військову частину, в господарському 
плані маючи деякою мірою самостійність, тому були менш залежні від 
комітетів. Загони було забезпечено достатньою кількістю медичного 
персоналу, гужовим транспортом для перевезення свого спорядження 
та евакуації поранених. Вони надавали безпосередню допомогу вій
ськовослужбовцям під час бою і йшли за окремою військовою части
ною. Лікувально-харчувальні загони ВЗС спершу у більшості випадків 
облаштовувалися в Москві, зберігаючи протягом деякого часу зв’язок з 
Головним комітетом: забезпечувалися коштами, обладнанням, матеріа
лами й продуктами харчування. Згодом передові лікувально-харчуваль
ні загони Комітету ПЗФ ВЗС стали підпорядковуватися окремому від ді
лу передових загонів. Деякі з них опоряджувалися окремими губерн
ськими земствами та громадськими організаціями, яким присвоювали
ся імена їхніх засновників. Так, лікувально-харчувальний загін № 16 бу
ло споряджено на кошти Катеринославського губернського земства, а 
№ 19 -  Товариства винокурних заводчиків [122].

Через відсутність протягом тривалого часу у Комітеті Всеросій
ського союзу міст Південно-Західного фронту районних уповноваже
них при арміях великі лікувально-харчувальні загони були центрами, 
навколо яких об’єднувалися й інші заклади останнього на фронті. Ці
лий ряд закладів, прикріплених Комітетом до 2-го Сибірського загону
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(55-йепідемічнийзагін, 23-й кяхтинський транспорт, 78 перев’язочний 
загін), створили спільно дієздатну організацію на чолі з уповноваженим 
загону І. Кириловим, яка обслуговувала цілий корпус. Нею був розроб
лений план евакуації за трьома напрямками, облаштованими пе
рев’язочними і харчувальними пунктами. При корпусі функціонували 
два лазарети, бані, пральні, ремонтні майстерні, здійснювалася бороть
ба з епідеміями [123].

Особливо важливу роль відігравали лікувально-харчувальні заго
ни комітетів ВЗС та ВСМ Південно-Західного фронту під час літньо
го наступу російської армії в 1916 р., працюючи з крайньою напругою 
при військових частинах, до яких вони були прикомандировані. Для 
прикладу, 4-й Сибірський загін Комітету ВСМ, маючи у своєму роз
порядженні 450 ліжок, одночасно приймав до 1200 поранених, а одна 
з його літучок обслужила під час боїв понад 7000 чол. З такою ж ін
тенсивністю працювали й інші передові загони цього Комітету на 
Південно-Західному фронті -  2-й, 5-й і 9-й Сибірські лікувально-хар
чувальні загони [124].

Таким чином, маючи своїм призначенням лікувально-харчувальну 
допомогу тим армійським частинам, до яких загони були відряджені, а 
також евакуацію поранених, та будучи пристосованими до швидкого 
пересування слідом за армією, вони відіграли важливу роль у 
1915 -  1916 рр., коли фронт постійно переміщувався на значні відстані. 
Коли ж останній стабілізувався, діяльність загонів змінила свій почат
ковий характер. Зокрема лазарети набували стаціонарного характеру, 
розвивалися санітарно-дезинфекційна робота, будівництво й експлуата
ція бань і пралень, засновувалися власні майстерні та виробництва. У 
зв’язку з цим розросталися склади, громіздкі обози втрачали початкову 
рухливість. Тому в такій ситуації набували значення в справі надання 
медично-хірургічної допомоги в зоні бойових дій і евакуації поранених 
спеціальні невеликі перев’язочні загони і транспорте [125].

Не меншої уваги заслуговувала діяльність комітетів Земського та 
Міського союзів ПЗФ на етапах, де лікарі та інші працівники надавали 
необхідну допомогу особовому складу російської армії й полоненим,

113



Ніна Загребельна, Ігор Коляда

організовуючи медично-санітарні заклади по шляху їх слідування. На цих 
пунктах влаштовувалися приміщення, в яких солдати й полонені мали 
змогу відпочити і переночувати, кухня, склади харчів та приймальна па
лата на 10 -  15 чол. Медичний персонал оглядав усіх, хто проходив через 
останні, відділяючи хворих. При них здійснювався й амбулаторний при
йом. Самі ж пункти повинні були належним чином обладнані у санітарно
му відношенні. З цією метою дезинфікувалися відхожі місця, влаштовува
лися бані, підтримувалася чистота в приміщеннях, де зупинялися солдати 
і полонені. Зокрема перший етапний пункт Комітетом ВЗС ПЗФ був об
ладнаний наприкінці січня 1915 р, а у травні він обслуговував уже 25 тих, 
які підпорядковувалися спеціальному відділу етапів [126].

У 1916 р. цей відділ складався з міжетапних, лікувальних та фель
дшерських пунктів, стоматологічних кабінетів, бань, перукарень, пра
лень, майстерень по ремонту взуття й одягу, солдатських лавок та ін. 
Етапні й міжетапні пункти, через які рухалася маса людей в армію і нав
паки, в першу чергу армійські підрозділи, військовополонені та біжен
ці, ставали своєрідними фільтрами, які не дозволяли розвиватися інфек
ційним хворобам у середині країни. Так, у березні 1916 р. при відділі 
етапів функціонувало 14 лікувальних і 23 фельдшерські пункти, при 
яких існували амбулаторії й приймальні палати (з кількістю ліжок від 
10 до 50) із загальним, ізоляційним та інфекційним відділеннями. На 
всіх цих пунктах амбулаторна допомога могла щоденно надаватися 
близько 5000 чол., а стаціонарне лікування -  525. Пропускна спромож
ність окремих бань, яких нараховувалося 16, коливалася від 600 до 
5000 чол. на день. При останніх були влаштовані пральні й перукарні, 
здійснювалася видача чистої білизни замість брудної, яка після прання 
і ремонту знову пускалася в оборот. Щоденно банями могли скориста
тися 18 тис. чол. [127].

Взагалі, враховуючи величезну санітарну роль бань, Комітети ВЗС 
і ВСМ ПЗФ докладали значних зусиль щодо планомірного обслугову
вання військ у цьому напрямку. Зокрема при Комітеті Всеросійського со
юзу міст будівництво й експлуатація бань знаходилися у віданні санітар
но-технічного відділу. Влітку 1916 р. у його розпорядженні перебувало
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чотири будівельних загони з базами в Дубно, Чернівцях, Луцьку і 
Підволочиську. При базах знаходилися склади матеріалів і речей та 
відповідні майстерні. Кожний з цих загонів виділяв 10-12 літучок, 
прикомандированих до дивізій, обслуговуючи їх банями. На 1 червня 
того року експлуатувалося 172 бані, в яких помилося до цього часу 
2 млн. 184 тис. чол. та було видано 854 тис. комплектів білизни [128].

Для попередження епідемій та боротьби з ними фронтові комітети 
Земського і Міського союзів спрямовували епідемічні, дезинфекційні і 
ампельні загони, влаштовували інфекційні бараки і бактеріологічні ла
бораторії, відновлювали роботу лікарень у прифронтовій смузі. Так, 
епідемічні загони Комітету ВЗС ПЗФ, слідуючи за військовими части
нами в повному складі або виділяючи літучки, боролися з гостроінфек- 
ційними хворобами серед військ і цивільного населення, виконували 
дезинфекційну і дезинсекційну роботу. Вони також здійснювали знеш
кодження місць скупчення військ і, по можливості, полів битв, нерідко 
беручи своїм рухомим складом, у випадку необхідності, участь і в пере
везенні поранених. Персонал епідемічних загонів складався з лікарів, 
фельдшерів, сестер милосердя, дезинфекторів та санітарів. При загонах 
знаходилися кінні обози, котрі перевозили обладнання, посуд, білизну, 
інструменти, перев’язочні матеріали, апарати і прибори для дезинфек- 
ції. Кількість ліжок в окремих загонах, які працювали на фронті, дося
гала від 50 до 200 [129].

Зокрема навесні 1916 р. 44 епідемічні загони, які підпорядковували
ся медично-санітарному відділу, мали у своєму розпорядженні 3055 лі
жок. Боротьбу з черевним тифом, холерою і віспою здійснювали спеці
альні щепельні загони, яких нараховувалося в останньому на цей час 24. 
Лише задруге півріччя 1915 р. цими загонами було зроблено 912 298 про
титифозних і протихолерних та 50 410 противіспових щеплень [130]. 
Через небезпеку виникнення епідемій для військ на фронті з початком 
весни 1916 р. Комітетом Всеросійського союзу міст ПЗФ були терміново 
сформовані 15 епідемічних загонів, частина з яких була прикомандирова
на до передових загонів, а інші працювали самостійно. При кожному за
гоні розташовувався рухомий госпіталь на 30 ліжок, бактеріологічна
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лабораторія з бактеріологом для здійснення різних досліджень, насам
перед води і харчів [131].

Таким чином, у тісному взаємозв’язку з організацією і роботою епі
демічних загонів знаходилися бактеріологічні лабораторії, які здійсню
вали бактеріологічні і хімічні дослідження, сприяли персоналу епіде
мічних загонів швидко і точно поставити діагноз такого хворого. Існу
вало два типи фронтових лабораторій: передові -  рухомі, які супровод
жували військо, та більш крупні при штабах армій. Перші шляхом бак
теріологічних досліджень мали своєчасно виявляти виникнення епіде
мії. Другі, розміщуючись біля лазаретів, загонів і госпіталів, здійснюва
ли клінічні і бактеріологічні дослідження у хворих, а також хіміко- 
мікроскопічні і санітарні. Зокрема робота бактеріологічних лабораторій 
Комітету ВЗС ПЗФ з літа 1915 р. доповнилася систематичним обсте
женням джерел водопостачання в районах розташування військ. Обсте
ження водойм і здійснення робіт по їх очищенню та стічної води здій
снювали організовані для цього гідротехнічні загони [132].

Поряд з цим фронтові комітети ВЗС і ВСМ організовували для вій
ськовослужбовців стоматологічні загони і кабінети, які будувалася нас
тупним чином. Перший, найчисельнішій, тип кабінетів розташовувався 
при дивізіях, неподалік від лінії бою, який надавав термінову допомогу 
солдатам з окопів. Інший -  розташовувався при штабах корпусів і при 
інтендантських закладах, тобто в місцях, де скупчувалася значна маса 
військ. Робота цих кабінетів мала більш консервативний характер, при 
яких організовувалися зуботехнічні майстерні. Друге місце за кількістю 
кабінетів займала 3-я категорія -  кабінети, розташовані при штабах ар
мій і запасних батальйонах. У них, крім безпосередньої лікувальної до
помоги і виготовлення протезів, надавалася також допомога при щелеп
них пораненнях і організовувався контроль за правильним розподілом 
таких хворих по спеціальних щелепних госпіталях для стаціонарного 
лікування [133].

Із закладів, призначених для стаціонарного лікування на Південно- 
Західному фронті, були крайові госпіталі -  колишні галицькі лікарні, 
які використовувалися тепер Земським союзом. Всі вони знаходилися у
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спеціальних великих приміщеннях, належним чином обладнаних, що 
було важливим для хірургічного лікування. Поряд з крайовими шпита
лями було спеціально організовано й венеричні лазарети. Розподільни
ки знаходилися при евакуаційних пунктах, куди підвозили з передових 
перев’язочних пунктів поранених, яких тут перев’язували та сортували. 
Важкопоранених, для котрих подальша евакуація була небезпечною, 
направляли до місцевих госпіталів, а решту санітарними поїздами ева
куювали вглиб країни. Евакуаційні хірургічні бараки було розміщено 
неподалік від позицій і пристосовано для здійснення невідкладних опе
рацій та перев’язок перед подальшою евакуацією поранених [134].

Якщо на 1 квітня 1916 р. у розпорядженні медично-санітарного від
ділу Комітету ВЗС Південно-Західного фронту перебувало шість госпі
талів: один польовий пересувний, два крайових і два для венеричних 
хворих, то після Брусиловського прориву, коли різко зросла кількість 
поранених та хворих, їх уже нараховувалося 12: шість крайових -  у 
Тернополі, Чорткові, Залещиках, Коломиї, Снятині й Чернівцях, а також 
чотири для венеричних хворих та два польових - № 1 і № 5 3 [ 1 3 5 ] .  У 
цих шпиталях лише з 1 січня по 1 квітня 1916 р. було надано допомогу 
15 700 стаціонарним хворим (з них 2554 на висипний тиф) та 71 861 
амбулаторному. Поряд з цим відділу підпорядковувалося 15 бактеріоло
гічних лабораторій, 24 щеплювальні загони, які були орієнтовані у пер
шу чергу на боротьбу з черевним тифом і холерою, й 11 дезинфекцій- 
них загонів [136].

Забезпечення та розподіл медикаментів для всіх закладів Комітету 
ВЗС ПЗФ з березня 1915 р. здійснював Центральний аптечний склад, 
котрий поділявся на центральну базу в Києві по вул. Столипінській, 88 
(тепер -  вул. О. Гончара) й пересувні фронтові відділення. Центральна 
база складалася з 5 відділень -  медикаментів, хірургічних інструментів 
і предметів догляду, дезинфекційних засобів, лабораторії перев’язочно
го матеріалу та складу запасів. Все необхідне для обладнання госпіта
лів -  медикаменти й інші предмети -  постачалося переважно з Москви 
і південних регіонів країни. Загальна кількість найменувань товарів, які 
проходили через склади, складала близько 800. Передові аптекарські
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склади, кожний з яких займав шість вагонів, розміщувалися неподалік 
від лінії фронту. Влітку 1916 р. 12 таких складів забезпечували медика
ментами та перев’язочними матеріалами не тільки заклади Комітету 
Всеросійського земського союзу Південно-Західного фронту, а й інші 
організації, у тому числі ті, що підпорядковувалися Воєнному медично- 
санітарному управлінню [137].

Стосовно ж кількості медичного персоналу, то лише в найбільшому 
відділі Комітету ВЗС ПЗФ -  медично-санітарному, на 1 квітня 1916 р. 
нараховувалося 1190 чол., з них лікарів було 143 чол., зубних лікарів -  
40, фельдшерів -  186, сестер і братів милосердя -  470[138].

Серед фронтових комітетів Міського союзу Комітет ВСМ ПЗФ ут
римував найбільшу кількість лікарняних ліжок, що перебували у відан
ні цієї організації. Не враховуючи ліжок при лікувально-харчувальних і 
епідемічних загонах, їх чисельність на 1 серпня 1916 р. досягла 8530, 
які були розподілені по 16 змішаних, хірургічних та венеричних госпі
талях. Крім того, Комітет здійснював медичний нагляд у шпиталі для 
легкопоранених, відкритий Військовим міністерством у київських Бер
берських казармах на 3500 ліжок, хоча господарська частина в ньому 
залишалася у віданні останнього. Через всі заклади медично-санітарно
го відділу цього Комітету (крім передових та епідемічних загонів) з 1 
січня до 1 серпня 1916 р. пройшло 53 780 чол., з них інфекційних -  
8513, а хірургічних -  20 086. Всього лікарняних днів було проведено 
хворими 534 670. Лише з 1 січня по 1 липня того року відділ витратив 
медикаментів і перев’язочних матеріалів на суму в 207 712 крб. [139].

При незначній кількості медичних закладів Комітету ВСМ ПЗФ ха
рактерними для нього були, головним чином, великі госпіталі із знач
ною кількістю ліжок. При цьому найбільші шпиталі розміщувалися в 
глибокому тилу й за своїм характером їх з натяжкою можна прирахува
ти до фронтових закладів. Такими, наприклад, були госпіталь у с. Кате
ринка під Києвом на 1150 ліжок, розташований у дачній місцевості під 
Києвом, частково у пристосованих дачних приміщеннях, частково в ба
раках, побудованих Земським союзом для біженців; жмеринський гос
піталь на 650 ліжок; київський лазарет № 11 на 280 ліжок і, нарешті,
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вищеназваний госпіталь при Берберських казармах. По суті, влашту
вання таких тилових лазаретів і завідування ними більше належало до 
обов’язків місцевих міських комітетів і Київського обласного комітету 
ВСМ, маючи лише дуже віддалений зв’язок із завданнями фронтового 
комітету останнього. Ближче до фронту розташовувалася решта госпі
талів Комітету ВСМ: з них найбільші -  у Скалаті на 550 ліжок, Збаражі 
-на 750, Гржималові - на 250; менші -  в Рівному і Бучачі на 150 кожний, 
Копичинцях і Янові на 100. Під час Брусиловського наступу російських 
військ влітку 1916 р. на Південно-Західного фронту госпіталі цього Ко
мітету виконували величезну роботу. Так, було терміново збільшено 
кількість прийому поранених у цих шпиталях, наприклад, у Скалат- 
ському -  до 1300 чол. одночасно, в Гржималовському -  до 500 чол., а 
у Збаразькому -  до 3500 чол. [140].

Допомога громадських організацій воїнам -  інвалідам
Громадські організації надавали відчутну допомогу не тільки хво

рим і пораненим фронтовикам, а й скаліченим, кількість яких з кожним 
місяцем воєнних дій невпинно зростала. За даними ВСМ, тільки через 
міські госпіталі до 1 січня 1916 р. пройшло 1 260 000 поранених. Серед 
них знаходилася величезна кількість з ампутованими кінцівками. Вже 
до вересня 1915 р. таких інвалідів налічувалося 25 тис. осіб. За розра
хунками Міського союзу, з урахуванням досвіду попередніх війн та пер
ших місяців світової війни, восени 1915 р. можна було очікувати не 
менше 40 тис. таких калік [141]. Проте прогнози виявилися надто опти
містичними. Вже у березні 1916 р. чисельність скалічених військовос
лужбовців сягнула таких масштабів, яких ніхто не міг передбачити. Ли
ше один Київський союз інвалідів нараховував 10 тис. осіб, які потре
бували постійної допомоги й уваги до себе [142].

Згідно із “Тимчасовим положенням про евакуацію поранених і хво
рих”, для вирішення різних питань, пов’язаних з розподілом і опікою в 
межах кожного військового округу скалічених і нездатних до праці вій
ськовослужбовців, при окружному штабі засновувався “окружний по- 
печительний про поранених і хворих воїнів комітет” під головуванням
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начальника штабу округа. До його складу входили представники армії, 
губернської адміністрації, земських, міських і громадських установ, 
благодійних організацій та приватні особи, які сприяли справі опіки ці
єї категорії воїнів. Також у кожній губернії, де селилися скалічені сол
дати, засновувався “губернський попечительний про поранених і хво
рих воїнів комітет” під головуванням губернатора, який на свій розсуд 
включав до його складу представників різних організацій [143].

Земські і міські комітети, громадські організації та товариства й 
окремі благодійники з початком війни відкривали й утримували на 
власні кошти заклади з опіки скалічених фронтовиків (земські й місь
кі управи також реєстрували осілих інвалідів на підвідомчих їм тери
торіях). З часом вони почали засновуватися для скалічених воїнів 
майстерні, де останні виконували нескладну роботу, насамперед ши
ли одяг і взуття для армії. Особливо багато притулків для скалічених 
влаштовувалися при госпіталях.

У цілому держава намагалася сприяти громадськості в створенні 
мережі патронатів та притулків для воїнів-інвалідів. Ще 26 вересня 
1914 р. було видано “Положення про патронати”, згідно з яким патро
натом визнавалася “... всіляка організація, яка поставила собі за високу 
і благородну мету ...утримання тих поранених і хворих воїнів, які були 
визнані цілком нездатними до військової служби, за станом здоров’я не 
вимагали госпітального лікування, але потребували відповідного ме
дичного спостереження та догляду” [144].

Наприклад, у Києві і Харкові місцеві відділення Товариства пов
сюдної допомоги постраждалим на війні солдатам і їхнім родинам від
крили майстерні, притулки та інші заклади для скалічених солдатів та 
їхніх дітей. Зокрема київське відділення опікувалося в першу чергу ти
ми, хто мав ампутовані кінцівки. Воно утримувало лікарню на 50 ліжок, 
де останні забезпечувалися протезами, а також притулок для солдат
ських дітей-сиріт [145].

З цим відділенням Товариства повсюдної допомоги постраждалим на 
війні солдатам і їхнім родинам тісно співпрацював Комітет з надання до
помоги пораненим та сім’ям запасних Київського навчального округу,
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який у листопаді 1914 р. для скалічених воїнів відкрив притулок-майстер- 
ню. В квітні 1915 р. вони об’єднали свої зусилля у завідуванні цим закла
дом, поділивши порівну витрати на його утримання[146]. Скалічені сол
дати, які прибували до притулку, залишалися тут протягом 2-3 тижнів (на 
термін, необхідний для виготовлення протезу). Одночасно, в залежності 
від навичок і характеру каліцтва, вони проходили короткочасні курси шев
ського, кравецького й інших ремесел та навчалися грамоти [147].

Саме з метою об’єднання діяльності громадських організацій і 
приватних осіб у справі опіки скалічених воїнів було створено Київ
ське обласне відділення із забезпечення скалічених воїнів протезами 
при Комітеті допомоги пораненим, хворим та одужуючим офіцерам і 
солдатам під головуванням великої княжни Анастасії Миколаївни і ві- 
це-головуванням великої княгині Милиці Миколаївни. Після свого зас
нування Обласне відділення, крім відкритої в Києві майстерні для виго
товлення протезів, взялося за організацію нових притулків для розмі
щення солдатів-інвалідів на час виготовлення їм протезів [148].

З початком діяльності Обласного відділення всі існуючі в Києві 
притулки та патронати для скалічених воїнів і відповідні лікувальні ус
танови Київської, Волинської, Подільської, Чернігівської, Полтавської, 
Катеринославської, Херсонської і Бессарабської губерній та області 
Війська Донського були зобов’язані, згідно з встановленими правила
ми, направляти ампутованих у притулки цієї благодійної організації для 
забезпечення їх протезами і відповідними свідоцтвами на право вико
ристання протягом життя за рахунок державних коштів виданих через 
відділення протезів[149]. В означених притулках заможні кияни утри
мували іменні як ліжка, так і цілі палати.

Очолювала Київське обласне відділення по забезпеченню скаліче
них воїнів протезами вже згадувана нами Надія Володимирівна Тере- 
щенко. Управління цієї організації розміщувалася в її власному київ
ському будинку по вул. Терещенківській, 9. Під керівництвом Н. В. Те- 
рещенко в травні 1915 р. відділення відкрило у приміщенні училища 
імені С. Ф. Грушевського на Куренівці притулок на 150 місць для воїнів 
інвалідів і майстерню на 325 робітників для виготовлення протезів.
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Крім того, Н. В. Терещенко власним коштом утримувала притулок на 25 
чол., у якому розмішувалися колишні солдати з ампутованими кінцівка
ми на час виготовлення протезів у згаданій майстерні [150].

Аналіз діяльності громадських організацій і товариств в україн
ських землях у справі опіки воїнів дозволив зробити нам засвідчує, що 
діяльність громадських благодійних організацій і товариств, насампе
ред комітетів Земського й Міського союзів, у справі опіки військовос
лужбовців на українських землях у роки Першої світової війни набула 
значної ефективності.

Створені під тиском вимог воєнного часу та в умовах патріотично
го піднесення населення, останні, проте, були обмежені, особливо в 
перший рік діяльності, державою у сферах застосування своєї ініціати
ви. Найбільш сповна реалізували свій потенціал вони в справі допомо
ги хворим і пораненим військовослужбовцям, яка набула величезних 
масштабів -  від влаштування госпіталів, лазаретів, притулків, патрона
тів у тилу до організації лікувальних, перев’язочних, епідемічних та ін
ших закладів на фронті, які обслуговували сотні тисяч солдатів і офіце
рів. Не дивно, що такі провідні гуманітарні організації як ВЗС і ВСМ за 
відчутної фінансової підтримки держави з часом перебрали частково на 
себе функції її органів у медично-санітарній сфері, ставши одночасно 
як їх конкурентами, так і союзниками. Значною була підтримка громад
ськістю і скалічених фронтовиків.

Досвід діяльності громадських благодійних організації у справі опі
ки військовослужбовців яскраво засвідчив їх важливу роль у вирішенні 
найбільш нагальних проблем цієї категорії населення, викликаних екс
тремальними умовами воєнного часу.
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

ВНЕСОК ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У СПРАВУ 
ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛОМУ ЦИВІЛЬНОМУ Н А

СЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ

Допомога родинам військовослужбовців
О  і спалахом влітку 1914 р. війни, що відразу набула світових 

О /  масштабів, мільйони людей опинилися у складному станови
щі. Вона стала великою катастрофою не тільки для воїнів, а й для ци
вільного населення багатьох воюючих країн. З 65 млн. мобілізованих 
солдатів на її фронтах 10 млн. загинуло і 20 млн. поранено. Жертви се
ред цивільного населення були майже такі самі[1]. Особливо постраж
дало населення українських земель, де війна набула не лише масового, 
а й тотального характеру. Тому громадськість України поряд з турботою 
про фронтовиків не менші зусилля спрямовувала на допомогу іншій ка
тегорії жертв воєнного лихоліття -  цивільному населенню, в першу чер
гу нужденним родинам військовослужбовців, дітям-сиротам, інвалідам 
та особливо такій численній групі постраждалих, як біженці.

До благодійної діяльності на їх користь активно залучалися усі 
верстви населення. Вже у перші тижні війни засоби масової інформації 
зарясніли повідомленнями про допомогу земств, міських самоуправ- 
лінь, підприємницьких структур, кооперативів і окремих громадян не 
тільки воїнам, а й цивільному населенню. У губернських та повітових 
центрах створювалися різні комісії й комітети зі збору пожертвувань і 
опіки родин військовослужбовців. Згодом розгорнули свою діяльність 
відділення Тетянинського комітету, Товариства повсюдної допомоги 
постраждалим на війні солдатам та їхнім родинам, Романовського комі
тету й інших громадських організацій, засновувалися притулки, школи, 
ясла, гуртожитки та інші заклади[2].

Наприклад, у Харкові вже в перші тижні війни досить відчутною 
була допомога родинам, чоловіки яких перебували на фронті. Певний
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досвід такої роботи Харківським міським самоврядуванням був накопи
чений ще під час російсько-японської війни. Зокрема воно надавало 
грошову допомогу родинам військовослужбовців, піклувалося про сол
датських дітей[3]. Через декілька днів після початку війни, 23 липня
1914 р. надзвичайне засідання міської думи постановило утворити 
Особливу комісію з опіки родин воїнів у складі 23 гласних на чолі з чле
ном управи Ф. І. Ширяєвим для опіки родин харків’ян, мобілізованих 
до діючої армії. Для цього на першочергові заходи з міського бюджету 
було виділено ЗО тис. крб.[4]. Лише з 3 по 12 серпня до фонду допомо
ги родинам фронтовиків від харків’ян надійшло пожертвувань на суму 
понад 55 тис. крб., яка через два тижні збільшилася до 72 тис. крб.[5].

За перші чотири місяці свого існування Особлива комісія провела 
24 засідання, на яких розглянула 468 справ. У першу чергу вона розпо
діляла місячні продовольчі пайки серед родин військовослужбовців^]. 
Якщо в серпні 1914 р. на обліку в Особливій міській комісії з опіки та
ких осіб нараховувалося 3129 родин, то у січні 1915 р. їх налічувалося 
вже 5136. Вони отримали допомогу на суму 234 700 крб.[7]. Ці асигну
вання, не заплановані міським самоврядуванням, державою не відшко
довувалися й лягали важким тягарем на бюджет міста.

Одночасно в Харкові функціонували громадські комітети, які опікува
лися біженцями. Так, Комітет з надання допомоги останнім до березня
1915 р. зібрав 19 415 крб. та витратив за призначенням 15 453 крб.[8]. До 
каси ж правління місцевого відділення Тетянинського комітету на сере
дину наступного місяця надійшло пожертвувань на суму 19 940 крб., з 
яких на допомогу біженцям було витрачено 16 464 крб. [9].

Ще в одному губернському центрі -  Житомирі -  функціонували 
“Житомирське міське попечительство з опіки солдатських родин”, що 
перебувало у підпорядкуванні міської управи, та “Міський і повітовий 
комітет швидкої допомоги родинам нижніх чинів, призваних на дійсну 
службу для захисту батьківщини”, які намагалися надавати в межах 
міста та повіту різнобічну підтримку родинам мобілізованих до армії 
військовослужбовців понад ту державну допомогу, яка передбачалася 
законом від 25 червня 1912 р.[10]. Остання у вигляді продовольчих пайків
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була досить вагомою допомогою сім’ям волинян, призваних до армії. Зок
рема, за час війни по всій Волинській губернії було видано 763,2 тис. пай
ків, з них у повітах -  686,9 тис., а у містах -  76,3 тис.[11].

У Миколаєві вже 25 липня 1914 р. було створене “Товариство допо
моги родинам нижніх чинів, яких призвали на військову службу”. Вида
чу допомоги сім’ям фронтовиків воно розпочало в перших числах сер- 
пня[12]. При виділенні грошей бралися до уваги матеріальний стан ро
дини й здоров’я її членів, наявність допомоги від Миколаївського попе
чительства при міській управі або державних та інших громадських ус
танов. Усі ці дані були зобов’язані встановлювати дільничні попечите
лі, склад яких був різноманітним. Ними були робітники, учні, жінки -  
всього 43 чол. Для кращої організації роботи правління Товариства ут
ворило 4 комісії. Засідання останніх проходили двічі на тиждень, 
а призначена ними допомога видавалися наступного дня. Наприкінці 
1914 р. правлінню вдалося залучити до діяльності Товариства близько 
200 осіб. У грудні того року сума допомоги від нього сім’ям фронтови
ків складала 17 455 крб., що означало в середньому 8 крб. 19 коп. на ро
дину або 3 крб. 27 коп. на 1 чол.[13].

Окрім надання матеріальної підтримки землякам, Товариство здій
снювало безкоштовну юридичну і медичну допомогу їм. Зокрема, міс
цеві юристи на прохання членів правління надавали допомогу всім ба
жаючим, а лікарі влаштовували прийом хворих удома. Ліки усім членам 
родин, що доглядалися цією організацією, видавалися також безкош
товно, при цьому всі місцеві аптеки погодилися надавати їй чималу 
скидку на ціни останніх. Окрім цього, Товариство направляло до при
тулків сиріт та солдатських дітей безкоштовно або за незначну плату.' 
Підшуковувало воно й заняття особам родин мобілізованих, які зверта
лися до нього. Вже на кінець грудня 1914 р. кошторис прибутків мико
лаївського “Товариства допомоги родинам нижніх чинів, яких призвали 
на військову службу” склав 84 422 крб., а витрат -  96 707 крб. Кількість 
же видач грошових допомог на цей час -  10 509. Постійно зростала і 
кількість родин, що їх доглядало це доброчинне об’єднання. Так, якщо 
на 1 вересня 1914 р. таких родин було 1571 (4272 особи), то вже на 25
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грудня того року -  2131 (5338 осіб). Лише дітей, яких доглядало Това
риство, на цей час налічувалося 3171 [14].

Грошову допомогу родинам, чоловіки яких були мобілізовані до 
армії, надавали й деякі підприємства, на яких працювали до цього ос
танні. Так, Новоросійське товариство вугільного, залізного, стально
го і рейкового виробництва, що знаходилося в селище Ю зівка (тепер 
-  м. Донецьк) Катеринославської губернії щомісяця виплачувало та
ку допомогу родинам робітників у розмірі середньої зарплати до їх 
мобілізації. У 1916 р. на фронті перебувало 58 колишніх робітників 
цього Товариства. Зокрема в грудні того року їх  р ідн і отримали 
5182 крб. Всього ж мобілізованим протягом 1914 -1916 рр. включно 
було виплачено 127 915 крб.[15].

Збір пожертвувань серед населення здійснювався не тільки для пок
ращання складного становища українців, а й для допомоги постражда- 
лим інших національностей. Наприклад, Київський комітет по збору 
пожертвувань через представників земств і міст 4 листопада 1914 р. ор
ганізував одноденний збір коштів на користь населення Царства Поль
ського у великих значних населених пунктах, а також серед землевлас
ників Київської губернії^ 16]. Комітет “Київ -  Сербії та Чорногорії” , 
який знаходився під покровительством представниць імператорської 
родини -  великих княгинь Анастасії Миколаївни й Милиці Миколаївни, 
6 - 7  січня 1915 р. провів збір пожертвувань у Київській губернії на ко
ристь постраждалого населення цих країн[17].

З початком війни в містах України багато благодійних товариств ви
дозмінюють свою діяльність, беруть активну участь у полегшенні важ
кої долі співвітчизників. Одночасно виникають нові благодійні органі
зації, серед яких виділялися вже нами раніше згадувані дамські коміте
ти, що функціонували завдяки моральним і матеріальним зусиллям за
можного жіноцтва. Зокрема в Катеринославі діяло “Товариство опіки 
дітей осіб, які були призвані на військову службу”. Воно мало змогу од
ночасно утримувати 40 дітей. У Полтаві знаходився притулок для ска
лічених воїнів та дітей-сиріт імені імператора Петра Великого при міс
цевому Дамському комітеті Російського Товариства Червоного Хреста.
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Скалічені солдати в притулку забезпечувалися харчуванням та одягом. 
Сироти у віці від 5 до 10 років приймалися до закладу, в якому навча
лися грамоти та ремесел. Після досягнення 14 років управління Дам
ського комітету направляло підлітків у навчальні заклади і влаштовува
ло на роботу [18].

Завдяки зусиллям Тетянинського комітету восени 1914 р. були орга
нізовані загони, які мали підбирати дітей-сиріт та тих, котрі загубили 
батьків під час евакуації, з метою подальшої опіки над ними й розшуку 
їхніх батьків. Разом з тим Комітет звернувся до своїх відділень і широ
кої громадськості з пропозицією взяти під опіку таких дітей у своїй міс
цевості, організувавши для них притулки та ясла. У багатьох великих 
містах країни були відкриті такі заклади для сиріт[19]. Так, “Київське 
товариство опіки сиріт осіб, які загинули в бою”, статут якого був зат
верджений у листопаді 1914 р., заснувало притулок зі школою для та
ких дітей, “щоб зробити їх грамотними і дати їм, крім помешкання та 
харчування, корисні знання з різних ремесел, для чого слід влаштувати 
при притулку ще й майстерню”[20]. Кошти на діяльність цієї спілки, 
якою опікувалися заможні жінки Києва, зокрема княгиня Н. Г. Яшвіль, 
М. О. Лапинська, О. М. Безак, О. М. і Н. В. Терещенки та інші, були на
дані міською управою та Київським навчальним округом (по 500 крб. 
від кожного), губернською земською управою (2160 крб.), родиною Те- 
рещенків (2000 крб.). Романовський комітет надав 25 тис. крб. на влаш
тування притулку і майстерень. Крім цього, були отримані доходи з бла
годійних вечорів у розмірі 11 700 крб. [21]. Зокрема, притулок почав ро
боту в березні 1915 р. в орендованому двоповерховому приміщенні, де 
проживали 50 хлопців-сиріт віком від 10 років з Києва та інших регіо
нів Правобережної України. Поряд з притулком функціонувала і почат
кова школа на зразок міських початкових училищ [22]. Всього на потре
би дітей Романовський комітет, який надавав відчутну фінансову під
тримку для влаштування притулків по всій країні, з початку свого зас
нування і до 1 травня 1915 р. асигнував 345 тис. крб.[23].

Також у Києві функціонувало Товариство захисту жінок, яке надало 
помешкання для проживання 100 дружинам та 50 дітям фронтовиків.
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Притулок для останніх влаштувало також Київське товариство трудової 
допомоги інтелігентним жінкам[24]. На початку 1915 р. дитячі їдальні 
Київського римсько-католицького товариства були перетворені в при
тулки для дітей із західних губерній і біженців. До продовольчого забез
печення цих притулків долучалося Товариство цукрозаводчиків, окремі 
цукрові заводи, які надавали цукор безкоштовно[25]. У лютому того ж 
року для дітей осіб, призваних до війська, в приміщенні дитячого ме
дичного комплексу імені Я. Тарновського відкрилася тимчасова лікарня 
за сприяння “Загальноміського комітету опіки сімей запасних”[26].

Надавати посильну допомогу родинам військовослужбовців намага
лося й студентство. Зокрема Київське товариство швидкої допомоги нуж
денним студентам вищих навчальних закладів з початком війни створило 
розпорядчий комітет для допомоги сім’ям фронтовиків. Першим почи
нанням у цьому напрямку було відкриття харчувального пункту. Міська 
управа зобов’язалася надавати кошти для утримання останнього, а Това
риство взяло на себе організацію справи і надало приміщення для нього. 
Талони на обіди видавалися на підставі даних про обстеження матеріаль
ного стану родин воїнів. Щоденно забезпечувалися обідами 600 -  700 чол. 
Проте з часом довелося урізноманітнити допомогу нужденним. Так, роз
порядчий комітет Товариства досяг домовленості з декількома приватни
ми медичними закладами про надання допомоги особам за його направ
леннями, а також з двома аптеками про зниження цін на ліки для останніх 
на 15 -  20%. Окрім цього, він сприяв у пошуку роботи дорослим членам 
родин фронтовиків, клопотався про прийом їхніх дітей до навчальних зак
ладів та створив спеціальний фонд допомоги к  сім’ям для оплати за жишо[27].

Допомога біженцям
Поряд із задоволенням вищезазначених потреб окремих категорій 

цивільного населення, які були викликані війною, громадськість нев
довзі зіткнулася й з таким трагічним явищем як біженство. На другий 
рік війни воно стало однією з найважливіших внутрішніх проблем у 
країні, на вирішення якої були спрямовані величезні зусилля як дер
жави, так і громадськості.

133



Ніна Загребельна, Ігор Коляда

З початку війни та до весни 1915 р. в зв’язку з успішним проведен
ням російською армією воєнних дій на Південно-Західному фронті ук
раїнські території практично не знали біженства серед цивільного насе
лення, яке було переважно стихійним. У цей час мали місце депортації 
українців-галичан, які брали участь в національному русі, уніатських 
священиків, представників німецького та єврейського етносів. Захопив
ши у вересні 1914 р. Східну Галичину (3 вересня без бою було зайнято 
Львів) та не гаючи часу, російський уряд почав здійснювати свою полі
тичну програму -  винищення українства, яку Дмитро Дорошенко наз
вав “галицькою руїною”. Тимчасовим військовим генерал-губернатором 
Галичини царський уряд призначив графа Г. О. Бобринського, який у сво
їй програмній промові перед представниками Львова заявив: “Я буду тут 
заводити російську мову, закон і устрій”[28]. Таким чином російська ад
міністрація проводила політику, спрямовану на створення умов для швид
кої інкорпорації окупованих російською армією територій до складу імпе
рії та на остаточне розв’язання в них “мазепинського питання”[29].

Найбільше серед біженців, які з ’явилися на українських землях 
у зазначений період, було поляків. Ведення російською армією кровоп
ролитних боїв на території Царства Польського, в так званому “Привіс- 
линському краї-”, що входив до складу Російської імперії, викликало об
межений рух місцевого населення у прифронтові українські губернії. 
“У випадку, коли бойові дії закінчувалися на користь противника, деякі 
біженці -  поміщики, міщани і деякою мірою селяни, щоб не залишати
ся під владою окупантів, замість повернення додому перебиралися в 
міста прифронтової смуги”[30]. На той час вони отримували матеріаль
ну допомогу від Тетянинського комітету -  провідної загальноросійської 
організації в справі опіки потерпілого населення. Крім неї, до допомо
ги учасникам стихійного руху біженців залучалися місцева адміністра
ція та органи самоврядування, Російське Товариство Червоного Хреста 
і Військове міністерство. Найбільш активно допомагали біженцям 
польські товариства і Єврейський комітет допомоги жертвам війни.

Спочатку біженці отримували переважно грошову допомогу. Зго
дом почала налагоджуватися певна система в опіці останніх, яка
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передбачала також надання їм медичної допомоги, притулку та харчу
вання. У великих містах чимало біженців забезпечувалося житлом, 
особливо ті, хто не мав змоги зупинитися в рідних або знайомих. Так, 
уже у перших числах серпня 1914 р. Чернігів, завдяки своїй відносній 
близькості до театру воєнних дій, виявився одним з таких пунктів, де 
збиралися мешканці місцевостей, які були захоплені австро-німець- 
кими військами. Допомога їм спершу надавалася Чернігівським гу
бернським комітетом допомоги біженцям. З початком діяльності міс
цевого відділення Тетянинського комітету вони продовжували отри
мувати одноразову і щомісячну допомогу. Найбідніші з них отриму
вали житло, а їхнім дітям оплачувалося навчання. Всього до 1 липня 
1915 р. завдяки зусиллям цього відділення допомогу отримали 417 ро
дин на суму 10 852 крб., які були пожертвувані населенням та асигнова
ні земськими зібраннями й міськими думами Чернігівської губернії[31]. 
У Київській губернії зусиллями працівників місцевого відділення Тетя
нинського комітету було організовано збір коштів “Київ -  Польщі”, 
внаслідок якого на її території було зібрано 147 168 крб., що надійшли 
на рахунок цього останнього [3 2].

Більш загальне значення мала спільна робота ВЗС і ВСМ з громад
ськими організаціями на місцях. Зокрема на засіданні 8 листопада 1914 р. 
Головний комітет ВЗС обрав комісію зі збору пожертвувань для допо
моги населенню Польщі, яке постраждало від воєнних дій. До складу 
комісії були запрошені представники польських благодійних організа
цій, які знаходилися в Москві. Одночасно Головний комітет звернувся з 
пропозицією до земських управ організувати збір пожертвувань з тією 
ж метою. Було визнано доцільним розділити в цій сфері діяльності зав
дання між Земським і Міським союзами. Зокрема перший мав узяти на 
себе допомогу населенню в сільській місцевості, а другий -  зосередити 
свої кошти й увагу на біженців, які спрямовувалися до міст. Надання та
кої допомоги вимагало з ’ясування місцевих умов і погодження спільної 
роботи з місцевими організаціями. Найбільш тісні стосунки Земський 
союз у цей час підтримував з Польським центральним обивательським 
комітетом[33].
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Влітку 1915 р. воєнна ситуація на Південно-Західному фронті поча
ла складатися не на користь російської армії. Прорвавши позиції у Га
личині й Буковині, австро-німецькі війська перейшли в наступ по всьо
му фронту, насамперед на Волині в напрямку Луцьк-Рівне, що призве
ло до небувалого в історії людства розмаху масового неорганізованого 
руху цивільного населення. З наближенням військ противника до кор
донів імперії у західних прифронтових районах було оголошено тоталь
ну евакуацію[34]. Заполонивши населені пункти, що знаходилися в ме
жах воєнних дій, біженці з усією силою -  розорені, голодні, безпорадні
-  широким потоком влились у найближчий тил відступаючої армії. Вій
на, що ввірвалася непроханим гостем у розмірене життя мільйонів мир
них мешканців Прибалтики, Царства Польського, Галичини, Буковини, 
Волині, Поділля, зруйнувала їх звичний уклад, позбавила житла, при
мусила цілими селами й містечками зриватися з постійних місць про
живання і рухатися на схід.

На початку червня вище російське командування віддало військам на
каз, згідно з яким залишені території “мусять бути перетворені в пустелю, 
тобто очищені як від населення, так і від усього того, що могло станови
ти для ворога певну цінність”[35]. На ділі це означало примусове висе
лення селянства, в першу чергу чоловіків призовного віку від 17 до 45 ро
ків, щоб зберегти кадри для поповнення армії та позбавити ворога трудо
вих ресурсів. Одночасно у сільського населення реквізувалося, крім мі
сячної норми, все продовольство. Військове командування віддало також 
наказ реквізувати і відправити в тил усю худобу, знищити посіви зернових 
культур тощо[36]. До величезної хвилі біженців додалися ще й виселенці
-  громадяни єврейської та німецької національностей, які підлягали на
сильному переміщенню з районів бойових дій у далекий тил.

Поряд з цим, біженство з перших тижнів війни мало й своєрідне 
психологічне підґрунтя. Уряди країн для досягнення поставлених у 
війні завдань, окрім мобілізації нечуваних раніше людських, фінансо
вих, продовольчих і матеріально-технічних ресурсів, звернулися й до 
засобів ідеологічного та психологічного впливу на своїх співвітчиз
ників. Засоби масової інформації супротивних військових блоків
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звинувачували дії протилежної сторони у “вандалізмі”, “варварстві”, 
нищенні досягнень культури та інших надбань цивілізації на окупо
ваних територіях. Хоча у більшості випадків армійські частини пово
дилися з цивільним населенням як окупанти, все ж  не було перекон
ливих підстав для поголовного переміщення населення з постійного 
місця проживання[37].

Не кращим чином поводилася з біженцями і цивільна влада. Реалі- 
зуючи свої вищі стратегічні міркування, імперський уряд приносив у 
жертву мільйони людських доль. Наслідком цього були руїна, фізичне 
винищення західноукраїнських областей та відчутне ослаблення націо
нального елементу в краї. “Біженство -  який це страшний злочин цар
ської Росії супроти людей! Не знаю, на кого індивідуально, на чиї голо
ви повинні впасти прокльони, сльози й загибель багатьох сотень тисяч 
людей! Кому винесе суворий присуд історія за це страшне божевілля, за 
цей кривавий гріх супроти Галичини, Волині і Холмщини, навіть з пог
ляду державних інтересів самої Росії?”, -  писав у своїх спогадах безпо
середній свідок тих подій Д. І. Дорошенко[38].

На початку тотального руху біженців люди опинилися в надзвичай
но скрутному становищі, залишившись наодинці зі своїми проблемами. 
Кинуті владою напризволяще, вони самотужки пробиралися в більш 
віддалені від фронту губернії. Як свідчили представники Комітету ВЗС 
ПЗФ, які одними з перших почали надавати допомогу біженцям, “навіть 
у нинішній страшний час важко уявити собі щось більш жорстоке, ніж 
примусове виселення населення з областей, які залишаються. Не окре
мі, цілі села і міста за декілька хвилин втрачають все, що мали. Колиш
ні осілі люди стають на довгий час кочовиками, які змушені з нуля 
влаштовувати своє життя. Важко, знаходячись у центрі, хоча б приблиз
но уявити дійсно моторошні картини, з якими ми зустрічаємося тут на 
кожному кроці. Цілі каравани біженців снують нині по російських до
рогах взад-вперед без плану, без мети, абсолютно без будь-яких засобів 
до існування. Люди їдуть самі, не знаючи куди. І страшніше над усе, що 
цього не знає рішуче ніхто. Місцева влада бачить в них винятково зай
вий тяжкий тягар і ганяє їх з місця на місце. Діти по дорозі хворіють і
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вмирають, худоба продається за безцінь (не дивлячись на заборону), го
лодні коні гинуть, вибиваючись із сил. Це не слова, не згущення фарб, 
люди в буквальному сенсі полишені напризволяще і приречені на по
вільне вимирання” [3 9].

Тилові заклади -  воєнні й громадські -  виявилися спочатку зовсім 
безсилими перед цією хаотичною силою, викликаною як об’єктивними 
причинами війни, так і політикою влади. До цього часу за свідченнями 
працівників ВЗС, рух великої кількості населення з початку з Галичини, 
а потім з прикордонних західних губерній імперії призвів до того, що 
“ні воєнна влада, ні місцеві адміністрації не мали можливості своєчас
но і в необхідних розмірах організувати продовольчу, медичну допомо
гу й інші необхідні заходи з опіки біженців, які рухалися суцільною сті
ною. Вже на початку червня 1915 р. виявилися грандіозні розміри, яких 
набрав цей рух і та серйозна небезпека, що приховувалася у відсутнос
ті планомірних, масштабно поставлених заходів щодо надання допомо
ги біженцям” [40].

Зокрема, перші прохання до Головного комітету ВСМ про допомогу 
біженцям надійшли безпосередньо з фронту 22 червня від особливоупов- 
новаженого М. В. Дмитрієва з Північно-Західного фронту. Цього ж дня 
керівництво Міського союзу звернулося до Військового міністра з прохан
ням надати необхідні кошти для допомоги біженцям. Не чекаючи відпові
ді, воно почало виділяти містам невеликі одноразові асигнування на хар
чування останніх. Коли через два дні надійшла телеграма з Кам’янця-По- 
дільського про необхідність влаштування харчувальних та ізоляційних 
пунктів для біженців з Галичини, виконавче бюро ВСМ відразу асигнува
ло у розпорядження цього місцевого комітету 15 тис. крб.[41]. Адже слі
дом за відступаючими російськими військами мусили тікати галицька ін
телігенція і навіть селяни, які піддалися пропаганді москвофілів та перей
шли в православ’я. Боячись помсти з боку австро-угорських властей, во
ни залишали свої оселі й мандрували світ за очі до Росії, де їх чекала гір
ка доля біженців. Як вказував Д. І. Дорошенко, таких утікачів з Галичини 
нараховувалося понад 100 тис. чол.[42].

6 - 1 0  липня виконавче бюро Всеросійського союзу міст дало
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розпорядження про те, що харчувальні пункти на залізницях, які суб
сидувалися цією організацією, повинні забезпечувати їжею не тільки 
поранених і хворих військовослужбовців, а й біженців, та визнало за 
необхідне відкрити для них такі ж заклади в містах[43]. Втім, крім хар
чування, серед нагальних постали проблеми надання житла, медично- 
санітарного обслуговування, забезпечення одягом та іншим цих грома
дян, кинутих у більшості випадків напризволяще. Ні з організаційного, 
ні з фінансового боку всі громадські організації доброчинного спряму
вання не були готові до їх швидкого вирішення.

Таким чином, проблема біженців, незважаючи на всю її гостроту, на 
початковій стадії була зовсім невизначеною: невідомо, куди їх спрямо
вувати, скільки останніх, що з ними робити, хто має їм допомагати та 
якою мірою вони потребують допомоги? Провідні громадські організа
ції, такі як ВЗС і ВСМ, намагалися виробити спільний загальний план 
дій стосовно біженців, які направлялися вглиб країни. 18 липня у Брес- 
т-Литовську заступник головноуповноваженого Міського союзу 
М. М. Кішкін разом з представниками Земського союзу провів нараду з 
цього питання, на якій було визнано за необхідне влаштувати пропускні 
пункти-фільтри для попередження заносу інфекційних захворювань у 
внутрішні губернії та визначено три напрямки руху біженців. Зокрема 
третій напрямок -  південно-східний -  мав пролягати по території України 
з розподільниками у Курську, Орлі, Харкові та Катеринославі. Загальну 
суму, необхідну на здійснення цього плану евакуації біженців, було визна
чено у розмірі 9 млн. крб. початкових витрат і 5,8 млн. крб. щомісяч
но [44]. Хоча запропонований план уряд схвалив, проте дозволу на отри
мання коштів не дав. Взагалі до початку осені 1915 р. у діяльності його в 
справі допомоги біженцям була відсутня будь-яка планомірність.

Проте ВСМ і ВЗС продовжували самотужки вживати заходи щодо 
пом’якшення становища біженців. 8 серпня 1915 р. при Головному ко
мітеті Міського союзу відбулася особлива нарада з питань допомоги ос
таннім за участі представників тих міст, де передбачалося влаштувати 
для них пункти-фільтри, а також Земського союзу й інших громадських 
організацій. Серед представників комітетів ВСМ українських міст були
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М. С. Грушевський (Київ), А. 3. Рябков (Херсон), І. Г. Сергєєв (Харків), 
Я. О. Науменко (Катеринослав), Д. І. Дорошенко (від Товариства допо
моги населенню Півдня Росії) та ін. Нарада схвалила запропонований 
раніше план евакуації і допомоги біженцям, а також затвердила план за
ходів з санітарного нагляду за ними. Зокрема він передбачав на шляху 
руху біженців облаппувати три лінії пунктів -  фронтові пункти, засло
ни і розподільники (евакуаційні центри). Перша лінія пунктів мала про
ходити поряд з районами бойових дій і пересуватися в залежності від 
зміни фронту. Тут передбачалося організувати медичний огляд і харчу
вання біженців. Друга лінія -  заслони, які відділяли фронт від цен
тральних губерній Росії, мали фільтрувати біженців, затримувати серед 
них хворих на інфекційні хвороби, тим самим запобігати заносу епіде
мій углиб країни. Тут передбачалося влаштувати інфекційні бараки та 
ізоляційні приміщення, хіміко-бактеріологічні лабораторії, амбулаторії 
з аптеками, харчувальні пункти, житлові приміщення, бані, пральні, де- 
зинфекційні камери, ясла для дітей та ін. В пунктах-заслонах мала здій
снюватися і реєстрація біженців. Звідси вони повинні були спрямовува
тися в розподільники, аналогічні для евакуації хворих і поранених вої
нів. Для кращої їх діяльності навколо кожного з них передбачалося ор
ганізувати відповідну інфраструктуру. Також було заплановано склика
ти обласні з ’їзди громадських організацій, котрі надавали допомогу бі
женцям. В українських губерніях головним пунктом-заслоном мав бути 
Київ, як заслон для розподільників у Харкові й Катеринославі. Ще один 
такий заклад у Жмеринці мав виконувати функції допоміжного, і перед
бачався для розвантаження Києва.

Нарада висловилася за готовність громадських організацій взяти на 
себе керівну роль у справі допомоги біженцям, за об’єднання в цій спра
ві Міського і Земського союзів та визнала за необхідне погодження діяль
ності всіх організацій з опіки біженців під загальним керівництвом цих 
союзів. У зв’язку з малочисельністю працівників та їх перевантаженістю 
у комітетах ВСМ і ВЗС, нарада вказала також на необхідність залучення 
до цієї справи всіх громадських сил на місцях та спільну роботу з коопе
ративними організаціями. Адже діяльність урядових агентів на цей час
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виявилася малоефективною і хаотичною, становище біженців набуло тра
гічних форм[45]. Таким чином, нарада від 8 серпня 1915 р. визначила най
ближчі кроки і подальші перспективи практичної роботи у справі допомо
ги останнім. Втім, план дій громадських організацій, в основних рисах 
вироблений ще 18 липня, до осені 1915 р. фактично не був задіяний у 
справі регулювання евакуації і розселення біженців через ігнорування 
урядовими структурами зусиль громадських сил.

Організація допомоги останнім набула планового й організованого 
характеру та отримала матеріальну підтримку з боку держави лише піс
ля прийняття відповідного закону про біженців від ЗО серпня 1915 р. 
Згідно з цим документом вона брала на себе їх утримання. Матеріальна 
допомога у вигляді “пайкових” та квартирних коштів здійснювалася че
рез численні громадські організації. Для багатьох біженців вони були 
єдиним засобом існування. Пайок включав перелік необхідних людині 
продуктів для проживання і видавався біженцям у вигляді гарячого хар
чування у прифронтовій смузі (з 1916 р. він був в ряді місць замінений 
сухим пайком) та під час поїздки на місце поселення, а в губерніях тим
часового проживання частіше видавався грошима. Типовий пайок, роз
роблений спеціально для біженців, як максимум становив для дорослої 
людини 2 фунти хліба, по 0,25 фунта крупи, овочів, сала або м’яса, 0,5 
фунтів солі, чай з трьома шматками цукру. Вартість такого пайка для 
дорослого біженця обчислювався в 21,6 коп. на день. Для ослаблених 
дітей і дітей віком до 8 років передбачалась склянка молока, 1 фунт бі
лого хліба, 0,25 фунта манної крупи. Для дітей віком від 8 до 15 років 
встановлювалася половинна норма пайка дорослої людини. Втім кожна 
організація, яка опікувалася біженцями, встановлювала свою норму 
можливого максимального харчування[46].

Особлива нарада по облаштуванню біженців уже в жовтні 1915 р. 
асигнувала більше 10 млн. крб. останнім. Зокрема Комітету ВЗС ПЗФ бу
ло виділено 4,6 млн. крб., Комітету ВСМ ПЗФ-майя® 4,5 млн. та Централь
ному обивательському комітету Царства Польського -  1,5 млн. [47]. Всьо
го ж з липня 1915 р. по 15 жовтня 1917 р. російська казна виділила тільки 
на утримання біженців за неповними даними більше 600 млн. крб.[48].
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Таким чином, з осені 1915 р. в країні почала формуватися держав
но-громадська система з опіки учасників стихійного біженського руху, 
до якої належали центральні урядові структури, Військове міністерс
тво, місцеві адміністрація, органи самоврядування, й особливо громад
ські благодійні організації та товариства. Це, насамперед, уже згадува
ні Тетянинський комітет, ВЗС і ВСМ, а також національні об’єднання 
допомоги жертвам війни. Зокрема з осені 1915 р. місцеві відділення Те- 
тянинського комітету спрямували свою діяльність, поряд з іншим, на 
забезпечення сотень тисяч евакуйованих дітей, серед яких було чимало 
безпритульних, виховними, освітніми та лікувальними закладами. Од
ночасно із збільшенням руху біженців почали засновуватися поряд з 
уже існуючими нові громадські комітети, товариства, попечительства, 
які намагалися полегшити складне становище гнаних з насиджених 
місць воєнним лихоліттям людей. У кожному повітовому й губернсько
му центрі при земських та міських управах створювалися постійно ді
ючі громадські “Комітети з надання допомоги біженцям”. Подекуди у 
волостях і великих сільських поселеннях, окремих районах міст засно
вувалися “Попечительства про біженців”, які займалися загальною ко
ординацією вирішення потреб останніх у селах та містах[49].

У зону біженського руху так чи інакше ввійшли всі регіони Украї
ни. Волинь, Галичина, Закарпаття та, деякою мірою, Поділля стали йо
го епіцентром, звідки йшли основні потоки біженців і виселенців. їх до
повнювали біженці багатьох національностей з Царства Польського, 
Прибалтики, Білорусі, які не тільки прямували українськими землями, 
а й осідали на них. За розпорядженням військової й цивільної властей 
біженці й виселенці повинні були евакуйовуватися залізницями, водним 
і гужовим транспортом у Чернігівську, Полтавську, Катеринославську, 
Херсонську, і Харківську губернії України, а також у такі губернії Вели
короси як Курська, Воронезька, Саратовська, Астраханська, Область 
Війська Донського, Сибір[50]. Стосовно українських губерній, то їх 
можна умовно поділяли на два райони, до яких спрямовувалися біжен
ці. До першого належали три лівобережні губернії -  Чернігівська, Пол
тавська і Харківська, а іншого -  південні Катеринославська, Херсонська
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та Таврійська. Київська губернія займала проміжне становище на шля
ху тих, хто рухався на схід. При цьому, органи влади при розміщенні бі
женців віддавали перевагу віддаленим від лінії фронту територіям, а са
ме -  Харківській і Катеринославській губерніям. Чимало біженців зали
шалися й неподалік лінії фронту з надією, що при сприятливих для них 
умовах подальшого розвитку воєнних дій з ’явиться можливість знову 
повернутися до рідних місць.

У зв’язку з евакуацією влітку 1915 р. вантажів і населення з Польщі, 
Прибалтики, Галичини, Західної Волині та потоків біженців з прифронто
вої смуги залізниці Російської імперії опинилися в досить скрутному ста
новищі. Зокрема, потік вантажів, який рухався через Холм і Ковель, зла
мав залізничний рух зі сходу на захід, через Знаменку і Київ. Робота доріг 
по забезпеченню армій фронту була майже повністю дестабілізована. Для 
вивезення біженців, урядових установ, продовольчих магазинів тощо ли
ше для однієї Рівненської дільниці Південно-Західної залізниці вимагало
ся 20 тис. вагонів. Всього ж на цій дорозі у розпорядження біженців було 
надано 35 тис. вагонів, причому основна маса вантажів рухалася на схід 
без усіляких документів, оскільки на порядок денний була поставлена ме
та врятувати найбільш цінне. З 35 тис. вагонів, що перевозили біженців, 
1/3 прослідувала через Київ, а 2/3 -  через Знаменку. Близько 10 тис. ваго
нів було розвантажено в межах Південно-Західних доріг, а 20 тис. вагонів 
пройшли транзитом на схід. Крім того, близько 15 тис. вагонів були заван
тажені в межах самої дороги[51].

Зазначимо, що частина біженців переміщалася в організованому по
рядку разом з евакуйованими фабриками, заводами та різними устано
вами. Під загрозою німецької окупації відбувалася евакуація підпри
ємств із західних регіонів, насамперед, з території Польщі й Прибалти
ки, звідки було вивезено близько 680 підприємств. Майже кожне п’яте 
з них (18 %) опинилося в Україні. Зокрема у Харкові відновили випуск 
своєї продукції електротехнічні підприємства з Риги[52]. Водночас від
бувалася евакуація урядових і навчальних закладів з території України 
у внутрішні регіони імперії. Так, з Києва влітку 1915 р. було переміще
но ряд вищих навчальних закладів до Саратова й Воронежа. До різних
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міст Великоросії перевозилися державні установи, бібліотеки, музеї. 
Навіть було порушено питання про евакуацію Києво-Печерської лаври 
з її святинями. В місті виникла у зв’язку з цим паніка[53].

Численні факти засвідчують, що громадськість України багато в чо
му випереджала заходи влади щодо надання допомоги постраждалим 
від війни, як це було у випадку з розробкою плану евакуації біженців та 
виселенців ВСМ і ВЗС, у заходах по створенню як різноманітних орга
нізаційних структур, так і облаштування об’єктів по забезпеченню цієї 
категорії населення найнеобхіднішим. Таким чином, на початковому 
етапі біженського руху допомога постраждалим від воєнного лихоліття 
мала благодійний характер.

Біженці й виселенці прямували на схід з Галичини, Закарпаття, 
Царства Польського, Білорусі, але найбільше їх було з Волині. Так, ли
ше через Острозький повіт до 1 вересня 1915 р. пройшло 250 тис. бі
ж е н ц ів ^ ] . За даними Б. Бернадського, на Волині загальна чисельність 
евакуйованих з окупованих Австро-Угорщиною районів становила по
над 1 млн. чол., з них 170 тис. -  залишилася у прифронтових східних 
повітах Волинської губернїї[55]. Тому з наближенням такої величезної 
кількості знедолених людей необхідно було посприяти встановленню 
планомірності цього руху, забезпечити їх харчуванням і першою медич
ною допомогою, взагалі скоординувати дії між місцевими громадськи
ми силами, які представляли губернські комітети, земські організації, 
відділення Тетянинського комітету. Найбільшим ускладненням на по
чатковому етапі спільної роботи, як уже зазначалося, була повна відсут
ність загального плану евакуації населення прифронтових областей та 
шляхів його просування. Все ж, спільними зусиллями працівникам Зем
ського та Міського союзів і Тетянинського комітету вдалося встановити 
певну схему стихійного руху біженців.

При Волинській губернській земській управі вже в перші тижні по
яви біженців розпочав свою діяльність Комітет з їх опіки, який відразу 
взявся за облаштування ізоляційно-пропускних, лікувально-розподіль
чих і особливо харчувальних пунктів для величезної маси людей, які 
рухалися пішки та гужовим транспортом дорогами губернії у декількох
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напрямках з заходу на схід. Восени 1915 р. 119 харчувальних пунктів 
цього Комітету, які були об’єднані у загони, обслуговували не тільки бі
женців, а й окопних робітників. Щоб запобігти можливим зловживан
ням з боку біженців, насамперед повторного харчування, було організо
вано в найближчих до початку їх руху і вузлових пунктах загальний об
лік людей та підвід. Тут працівники Комітету видавали на кожну роди
ну особливу реєстраційну картку, із зазначенням кількості дорослих 
і дітей. Після цього з кожного такого пункту до Комітету надсилалися 
телеграми з відомостями, скільки пройшло останніх та худоби й коней. 
Зареєстровані біженці мали право харчуватися на цих пунктах, за 
рідкісними винятками (наприклад, поломка підводи), одну добу. Лише 
у вузлових пунктах дозволялося робити зупинку і харчуватися до трьох 
діб. Оскільки лікувальні та харчувальні пункти знаходилися на чималій 
відстані один від одного, для біженців на їх шляху до останніх було до
датково влаштовано ще й чайні[56].

Представники громадських організацій, насамперед земці, намага
лися також допомогти зірваним з насиджених місць знедоленим людям 
добратися до місць їх тимчасового проживання. Зокрема у Волинській 
губернії спеціальні уповноважені Комітету з опіки біженців при губерн
ській земській управі з метою прискорення відправки останніх у кінце
ві пункти слідування організовували подачу вагонів для їх посадки. При 
цьому здійснювався облік пасажирів. Кожна їх партія забезпечувалася 
визначеним маршрутом. Для малих груп (до 400 чол.) призначався стар
ший з їх середовища. Для більших партій, а також у тих випадках, коли 
їхало багато жінок і дітей, призначався особливий агент-провідник, 
який реєстрував останніх та супроводжував до місця розселення[57].

Агентами-провідниками були переважно студенти, священики, вчи
телі й інші представники інтелігенції, працівники громадських органі
зацій. На провідників покладалася безпосередня турбота про надання 
певних зручностей у дорозі супроводжуваним ними партіям біженців. 
Насамперед вони мали знати про те, де за межами губернії по шляху 
слідування їхніх підопічних знаходяться харчувальні пункти. При по
садці партія біженців забезпечувалася продуктами на декілька днів, а на
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інші дорожні витрати провідник забезпечувався авансом у кілька сот 
карбованців з метою покупки в особливих випадках додаткової для бі
женців провізії, щоб не затримувати поїзди на харчувальних пунктах і 
не загромаджувати ними станцій. Після виконання своєї місії провідни
ки звітувалися про свою поїздку, повідомляючи при цьому й про свої 
особисті спостереження під час слідування біженців з метою вжиття за
ходів для усунення помічених недоліків. Робота їх була дуже відпові
дальною та виснажливою [5 8]. Зокрема, один з них під враженням поба
ченого написав у звіті наступне: “Більше за всіх страждають діти, пта
шенята незліченних вогнем і мечем розорених гнізд, безпритульні бур
лаки, гнані лютою долею в незвідану далечінь. І багато їх, так багато, 
що загальна кількість їх могла б заселити будь-яку столицю світу. 
Скільки їх гине, знесилених холодом, голодом...”[59].

Особливо активну участь у розселенні біженців брали провідники, 
які працювали у Комітеті Всеросійського земського союзу Південно-За
хідного фронту. Вони супроводжували поїзди з біженцями, вели пере
говори з керівництвом залізниць, закуповували необхідні продукти хар
чування, завчасно сповіщали харчувальні пункти про час прибуття 
поїзда, відокремлювали тих, що захворіли, та влаштовували їх у лікар
ні. Зокрема, за час з 10 серпня по 24 жовтня 1915 р. агенти-провідники 
цього Комітету доставили в місця розселення близько 175 тис. біженців 
та німців-виселенців у складі більше 120 партій, що перебували на те
риторії Волині [60].

Сам процес виселення біженців з місць їх постійного проживання 
у прифронтовій зоні супроводжувався нерідко великими зловживання
ми з боку військових і цивільних властей. Хоча за законом Російської 
імперії про постраждалих від війни, їм формально забезпечувалося від
шкодування втрат. Для цього в кожному повіті створювалися евакуацій
ні комісії у складі повітових предводителя дворянства, голови земської 
управи, представників податкової інспекції, державного контролю, по
ліції, а також місцевих громадських організацій[61]. Комісії насампе
ред закуповували у біженців худобу, коней і зерно. Проте біженці, 
продавши цій комісії свою власність, через складну систему звітності
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часто по декілька днів, а то й тижнів, змушені були чекати виплати 
грошей. Зрештою біженці від’їжджали з квитанціями, не отримавши 
відшкодування. Таким чином, застосування закону в практичному 
житті наражалося на бюрократичні перепони, які нерідко відігравали 
вирішальну роль у справі несплати збитків. Тому земські управи зі 
свого боку створювали ліквідаційно-посадочні пункти, які мали до
помагати населенню як можна скоріше продати свій скарб і худобу, 
отримати гроші та сісти на поїзд без зайвих речей. Тим самим, вони 
сприяли впорядкуванню посадки біженців на залізничних станціях, 
які заважали руху армії, а закуплену за рахунок ліквідаційних асигну
вань худобу передавали евакуаційним комісіям. Часто ліквідаційні 
організації приєднували до останніх, допомагаючи їм здійснювати 
комерційні операції. Так, лише протягом одного місяця влітку 1915 р. 
ліквідаційний загін Волинського губернського комітету ВЗС, який 
працював у складі евакуаційної комісії, закупив в Новоград-Волин- 
ську близько 8 тис. голів рогатої худоби[62].

Згодом земські організації взялися за скупку коней та худоби у бі
женців, які рухалися у східному напрямку по всьому Південно-Західно
му фронті. Залишаючи свої села, вони гнали з собою цих тварин, яким 
потрібен був у великій кількості корм. За його відсутності скотина ги
нула по дорозі чи продавалася за безцінь скупникам. Восени 1915 р. Ко
мітет ВЗС ПЗФ вирішив організувати скупку за більш-менш справедли
вою ціною худоби, коней, возів і упряжі у біженців, які переміщували
ся гужем. Передбачалося, що коли останні повернуться на місця постій
ного проживання, то все це буде повернуте їм на пільгових умовах. По
ряд з цим, труднощі в отриманні значної кількості м ’яса для закладів 
цього Комітету, якого потрібно було за розрахунками лише на один мі
сяць 27 290 пудів або 3420 голів худоби, також спонукали організувати 
власними зусиллями його заготівлю у прифронтовій смузі. Для цього 
при ньому в перших числах жовтня 1915 р. було створено відділ заку
півлі худоби і коней, працівники якого скупили у біженців уже до кінця 
того року понад 1800 голів коней і рогатої худоби[63].

З Волині і Галичини більша частина біженців вступала у Київську
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губернію, насамперед у її північні рубежі. Шляхи, якими вони рухали
ся, змикалися у м. Києві. Таких шляхів було декілька: 1) Хабне -  Чор
нобиль -  Горностайпіль -  Димер -  Гостомель -  Київ; 2) Хабне -  Чорно
биль -  по Дніпру до Києва; 3) Малин -  Піскова -  Городянка -  Гостомель
-  Київ; 4) по Житомирському шосе через села Небилиця і Гурівщина на 
Київ; 5) залізницею через Бердичів -  Козятин -  Фастів -  Київ. По цих 
маршрутах у кожному з названих пунктів представники громадських 
організацій забезпечували біженців_гарячим харчуванням, одягом, ме
дичною допомогою, а в Чорнобилі та Фастові були облаштовані ще й 
ізоляційно-пропускні пункти[64].

Київ, який знаходився неподалік від фронту, став найбільшим роз
подільчим центром для біженців в Україні. Звідси вони направлялися на 
тимчасове проживання в східні губернії України та Великоросію. Бі
женці пропускалися через великий розподільник у с. Катеринівка, що 
знаходилося поблизу Києва, де реєструвалися й отримували їжу та фу
раж для коней від комітетів ВЗС і ВСМ Південно-Західного фронту. 
Завдяки останньому тут було влаштовано медичний і ветеринарний 
пункти, дві лікарні -  загальну й інфекційну, працювали дитячі ясла. З 
настанням холодів Комітет ВЗС ПЗФ у Катеринівці спорудив 8 бараків 
на 2000 чол. і два приміщення на 200 підвід з кіньми. Крім цього, пра
цівники комітетів Земського і Міського союзів Південно-Західного 
фронту та київське відділення Тетянинського комітету облаштували 
ізоляційні пункти від цього розподільника до Броварів, забезпечува
ли біженців теплим одягом, підшукували їм роботу і надавали юри
дичну допомогу. Лише з 25 вересня по 22 жовтня 1915 р. через Кате- 
ринівку і Київ пройшли, скориставшись допомогою вищезазначених 
організацій, 16 028 чол. з 5573 головами худоби. Ще 14 295 чол. були 
відправлені поїздами в Харків[65]. Восени 1915 р. в Київській губернії 
Комітет ВЗС ПЗФ утримував 38 пунктів харчування, Комітет ВСМ ПЗФ
-  5, а Російське Товариство Червоного Хреста -2[66].

Особливо великі потоки біженців улітку та восени 1915 р. направ
лялися пасажирськими і товарними поїздами через залізничні станції 
Києва, на яких працівники місцевого відділення Тетянинського комітету
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організували медичні і харчувальні пункти. В окремі дні, зокрема на то
варній станції, скупчувалося близько 15 тис. осіб, а у серпні 1915 р. 
прибувало щоденно одних тільки галичан близько 3 тис. чол. Для бі
женців і вигнанців, які прибували пасажирськими поїздами на цен
тральний залізничний вокзал, працівники Тетянинського комітету та
кож організували медичні і харчувальні пункти. Аналогічні заклади 
в Трипіллі, Вужині та Прохорівці були влаштовані й для тих, хто пере
міщався водним транспортом по Дніпру [67].

Повсюди на харчових пунктах організовувалися чергування лікарів 
та фахівців дезинфекційно!’ служби. Лікарні Києва були переповнені хво
рими, і керівництво Комітету з огляду на зростаючі потоки біженців і виг
нанців стало організовувати власні лікарні -  для інфекційно хворих до
рослих на 200 ліжок, а для дітей -  на 35 ліжок. У Контрактовому будинку 
було впорядковано ізоляційне відділення на 1 тис. осіб. Біженці, які з різ
них причин затримувалися, зупинялися у приміщеннях Бессарабських ка
зарм (на 800 осіб) і Михайлівського монастиря (на 350 осіб). Тільки з 1 
серпня 1915 р. по 1 січня 1916 р. на лікувальних пунктах, створених 
київським відділенням Тетянинського комітету, було обстежено 
близько 42 тис. хворих біженців і виселенців. А на продовольчих пун
ктах останнього харчувалася така їх кількість : у серпні -  179 280 
осіб, у вересні 242 322, у жовтні -  272 444, у листопаді -  181 208 осіб, 
у грудні -  137 853, всього за п ’ять місяців -  1 013 107 чол.[68].

Зусиллями членів “Товариства Півдня Росії для надання допомоги 
потерпілим від війни” біженці забезпечувалися одягом, взуттям, харча
ми й грішми. Частині з них надавалася робота і житло. Зокрема в Киє
ві це Товариство заснувало пункт харчування на 1200 чол., влаштувало 
для дітей біженців та вигнанців, незалежно від їх національної належ
ності, притулок на 100 осіб[69]. У вересні-жовтні, коли їх потоки стали 
надто великими, завдяки отриманим коштам від Тетянинського коміте
ту, працівники Товариства організували на товарній станції Києва і 
пристані харчові пункти, де за 2 місяці було нагодовано понад 38 тис. 
осіб. Вигнанці із західних регіонів, які рухалися по етапу, забезпечува
лися білизною, взуттям, цукром, чаєм та іншими товарами. Щомісячно
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члени Товариства пересилали грошові суми розміром від 600 до 
800 крб. у різні пункти, через які переміщалися біженці й вигнанці[70].

Ще влітку 1915 р., після звернення керівництва Товариства до го- 
ловноуповноваженого Комітету ВСМ ПЗФ кн. С. Д. Урусова про фінан
сову підтримку, останній призначив їм сталу щомісячну субсидію на 
утримання притулку для біженців на Лук’янівці. Згодом уповноваже
ний відділу допомоги потерпілому від війни населенню цього Комітету 
Д. І. Дорошенко, який також активно працював у “Товаристві Півдня 
Росії”, через свою установу виділяв кредити для останнього. Сталі суми 
були призначені на утримання будинку для дорослих біженців і двох 
притулків для дітей, на регулярне відсилання щомісячної допомоги ви
селенцям, які перебували в Сибіру, на прожиток незаможним заручни
кам у Києві й ін. Відтепер арештовані галичани-виселенці, переїжджа
ючи через це місто, були забезпечені білизною, одягом, взуттям і одя
гом. Товариство мало своїх платних функціонерів, котрі виконували різ
ні справи. Зокрема влітку 1916 р. Л. М. Старицька-Черняхівська за йо
го дорученням виїхала до Сибіру, щоб відвідати висланих туди галичан, 
встановити тісніший з ними контакт та організувати їм допомогу на 
місці. Відвідуючи найбільші колонії висланців, вона сприяла заснуван
ню місцевих комітетів допомоги з українців, які раніше переселилися 
до цього регіону[71].

Не залишалося осторонь допомоги біженцям і селянство Київщи
ни. Зокрема тут з 15 по 30 листопада 1915 р. завдяки зусиллям місце
вого відділення Тетянинського комітету було проведено збір пожер
твувань під назвою “Ковші зерна нового врожаю -  біженцям”. Пожер
твування продовольчими продуктами приймалися представниками 
цієї благодійної організації на станціях Південно-Західної залізниці 
до весни 1916 р. Загалом селяни 12 повітів Київської губернії зібрали 
36 тис. пудів зерна, круп, борошна, сала, цукру й інших продуктів, а 
також понад 51 тис. крб.[72].

Тільки незначна частина біженців, які вступали в межі центральних 
українських губерній, в ній осідала. Там десятки тисяч їх перетинали, 
прямуючи на схід, і Чернігівщину. Цей рух, як і на Київщині, необхідно
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було врегулювати, спрямувати за чітко визначеними маршрутами, щоб 
убезпечити місцеве населення насамперед від спалаху інфекційних хво
роб. Таких маршрутів руху біженців у Чернігівській губернії існувало 
чотири: 1) Злинка -  Новозибков -  Погар -  Трубчевськ; 2) Лоїв -  Любеч 
-  Чернігів -  Сосниця -  Глухів; 3) Київ -  Нікольська Слобідка -  Брова- 
ри -  Козелець -  Ніжин -  Конотоп; 4) Київ -  Нікольська Слобідка -  Бро- 
вари -  Бориспіль. Вони були достатньою мірою обладнані харчувальни
ми і лікувальними пунктами, чайними і яслами в першу чергу завдяки 
діяльності громадських організацій[73].

Особливо вражаючими були картини біженського руху гужовим 
транспортом через Чернігівщину з Ковельської, Варшавської, Люблін
ської, Хомської та інших західних губерній. За даними гласних міської 
думи Чернігова, які об’їжджали губернію, щоб мати певні уявлення що
до переміщення біженців, між Блідавою і Бобриком останні рухалися у 
східному напрямку обозами, а інколи пересувалися навіть великими та
борами з худобою і домашнім майном, “нагадуючи в двадцятому століт
ті картину великого переселення народів”. Потік людей, коней і обозів 
досягав місцями в ширину до 10 верст. На шляху свого пересування бі
женці розпродували за півдарма коней, домашню худобу та майно, сідали 
в поїзди на залізничних станціях і роз’їжджалися в різних напрямках, від
даючи себе на волю випадку і долі. За таких обставин розлучалися члени 
родини, губилися діти, багато біженців гинуло від хвороб і нещасних ви
падків. Очевидці тих подій засвідчили, що діти, втрачаючи батьків, става
ли відразу ж безпорадними і помирали від нестачі харчів, теплого одягу і 
хвороб. Все ж частину таких дітей завдяки зусиллям громадськості вдало
ся розмістити в притулках на Чернігівщині. Витрати на утримання кожної 
дитини становили від 10 до 15 крб. на місяць[74].

Організацію роботи по обслуговуванню біженців у губернії у пер
шу чергу взяла на себе заснована на чолі з чернігівським губернатором 
М. Лавриновським губернська санітарно-виконавча комісія, яка склада
лася з представників місцевої адміністрації, голів губернської і повіто
вих земських управ, міських управ, лікарів, гідротехніків, уповноваже
них Чернігівського губернського комітету ВЗС. Одночасно в повітах
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були створені такі комісії. Завдяки вжитим заходам справа допомоги бі
женцям, які перетинали губернію, була належним чином налагоджена. 
Кошти на організацію харчування і медично-санітарних заходів були 
асигновані місцевими губернським комітетом ВЗС і відділенням Тетянин- 
ського комітету, які влаштували харчувальні пункти в Конотопі, Хуторі 
Михайлівському та Новозибкові Зі свого боку Комітет ВЗС Південно-За
хідного фронту облаппував й обслуговував 17 харчувальних і лікуваль
них закладів у Броварах, Бахмачі, Сновську та інших містах губернії[75].

Чернігівське відділення Тетянинського комітету допомагало пос- 
траждалим від воєнних дій співвітчизникам шляхом надання одноразо
вої і щомісячної грошової допомоги, забезпечення їх одягом і білизною, 
оплатою навчання дітей біженців у школах. При залізничній станції 
“Чернігів” на його кошти був улаштований харчувальний і санітарний 
пункти, через які обов’язково проходили всі новоприбулі залізницею бі
женці. Також у Чернігові транзитні й осілі біженці опікувалися незадов
го до того спеціально створеним для них міським попечительством[76].

У цій губернії майже в кожному повіті існував цілий ряд органі
зацій, які надавали допомогу біженцям. Наприклад, у Глухівському -  
повітова земська управа, міська управа, відділення Польського това
риства допомоги жертвам війни, Комітету допомоги біженцям-гали- 
чанам, братства св. Михайла; у Мглинському -  повітова комісія Комі
тету великої княгині Єлизавети Федорівни, повітовий комітет ВЗС, 
Комітет по переміщенню біженців та організації для них притулку, 
дамський комітет, Комітет допомоги біженцям при Почепському сіль
ськогосподарському товаристві [77].

На першій порі більшість прибулих та осілих у Чернігівській губер
нії біженців підлягала, за розпорядженням місцевої влади, негайному 
виселенню. Право тут залишатися мали родини залізничників, пошто
во-телеграфних службовців та військовослужбовців, особи, які знай
шли для себе постійну роботу, а також ті, які проживали в родичів. Та
ким чином, у губернії залишалися біженцГ більш-менш матеріально за
безпечені, які не потребували допомоги благодійних організацій. Утім, 
з середини жовтня 1915 р., згідно з новим розпорядженням, право
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проживання в межах цієї губернії отримували всі осілі на той час біжен
ці. Зокрема в грудні цього року тут проживало 35 263 біженця, з них чо
ловіків було 8 097, жінок -  15 672, а дітей -  11 494. За національним 
складом українців, білорусів і росіян нараховувалося 16 252 чол., поля
ків -  15 777 і євреїв -  3235 [78].

Значна частина біженців і вигнанців направлялася до Харкова, який 
після Києва став найбільшим центром їх концентрації в Україні. В цьо
му місті великі партії біженців з ’явилися раптово, без попередження 
уряду, в першій половині липня 1915 р. До 6 серпня їх сюди прибуло 
вже 16 780 чол., з яких осіло близько 6000 чол.[79]. Протягом наступно
го місяця в окремі дні до Харкова прибували поїздами по 1,5 -  2 тис. бі
женців. Серед прибулих були українці, поляки, німці, євреї, латиші та 
представники інших національностей. Дехто з них оселявся на приват
них квартирах, найчастіше на околицях міста, проте більшість розміщу
валася у приміщеннях цирку, театрах, синагогах, інших громадських 
закладах. На переселенському пункті Балашовської залізниці лише про
тягом вересня 1915 р. були зареєстровані 46,5 тис. біженців, які перебу
вали тут під відкритим небом. Проте ні місцева адміністрація, ні відді
лення Тетянинського комітету спочатку не брали участі в їх опіці, і все 
піклування стосовно цієї категорії новоприбулого населення взяло на 
себе міське самоврядування. В першу чергу воно спрямувало свої зу
силля на забезпечення біженців харчуванням і медичною допомогою, а 
також одягом і взуттям. Зокрема міська влада відразу організувала хар
човий пункт поруч із залізничним вокзалом [80].

Із-за страшенної скупченості, антисанітарних та антигігієнічних 
умов проживання серед біженців з’явилися хворі на холеру, скарлатину, 
тиф, дизентерію. Наприклад, у театрі “Міссурі”, де розмістилося біль
ше тисячі осіб, уже 25 липня були виявлені перші хворі на холеру[81]. 
Хоча ще 3 0 березня 1915р. Харківська міська дума затвердила підготов
лену санітарною комісією спільно з управою програму протиепідеміч
них заходів, проте муніципальних можливостей в умовах напливу вели
чезної кількості біженців було недостатньо для її реалізації, а очікуваних 
коштів уряд відразу не надавав[82].
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Біженці в своїй більшості спочатку опинилися в усіх відношеннях 
у складному становищі. Згідно з проведеним переписом в грудні 1915 
р. у Харкові серед тих останніх, хто потребував допомоги, було виявле
но ЗО 705 чол., ще понад 10 тис. належали до самозабезпечених. На по
чатку 1916 р. в місті було виявлено вже 45 тис. біженців на 235 тис. жи
телів, зафіксованих перед війною[83]. Для утримання цієї кількості 
прийшлого населення з бюджету Особливої наради по облаштування 
біженців щомісячно надходило близько 225 тис. крб.[84]. Однак цього 
було надто замало для вирішення їхніх проблем, тому зусилля громад
ськості Харкова у цьому напрямку були надзвичайно вагомими, завдя
ки якій складну ситуацію з покращення становища біженців у місті вда
лося опанувати за відносно короткий час.

Вже в серпні 1915 р. всі місцеві громадські організації, які брали 
участь в справі надання допомоги останнім, вирішили об’єднатися в 
єдиному координаційному органі -  губернській виконавчій комісії, 
яка складалася з представників земського і міського самоврядування, 
насамперед комітетів ВЗС і ВСМ, та всіх національних організацій, 
котрі існували на той час у Харкові[85]. У вересні харківський місь
кий голова, відомий український історик Д.І. Багалій[86], під час по
їздки до Петрограда домігся від уряду виділення коштів на потреби 
біженців у розмірі 150 тис. крб. Крім цього, центральна влада задо
вольнила клопотання харків’ян про довгострокову позику у 800 тис. 
крб. на означені цілі[87].

Реєстрація і первинний огляд біженців здійснювалися на залізнич
них станціях Нова Баварія і Харків-Сортувальний. Ті з них, хто мав за
лишатися у Харкові, направлялися на спеціально створений розподіль
чий пункт поблизу Балашівського вокзалу[88]. Оскільки великих при
міщень у розпорядженні міста не було, а в квартирах селилися робітни
ки, які прибували з евакуйованими заводами, то місто вже наприкінці 
літа приступило до будівництва бараків на 1000 чол., з банею, пральнею 
і дезинфекційною камерою. Звичайно, що цих приміщень було недос
татньо, і міська дума постановила просити в уряду вже згадуваний на
ми кредит на будівництво бараків ще для 5000 біженців. До того ж, у
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зв’язку з поширенням інфекційних хвороб серед останніх і переповнен
ням міських лікарень, було вирішено розпочати спорудження інфекцій
них бараків на 300 ліжок та лікарні на таку ж кількість місць[89]. Адже, 
згідно з ухвалою Харківської міської думи, біженці користувалися без
коштовною медичною допомогою в усіх міських лікувальних закладах.

Поряд з цим, міська управа відвела земельну ділянку розміром у де
кілька десятин землі для спорудження поряд з Балашівським вокзалом 
розподільника для останніх з усіма необхідними медично-санітарними 
службами. Завдяки наданим коштам від Харківського губернського ко
мітету ВЗС його будівництво велося прискореними темпами й було за
кінчено пізньої осені 1915 р. Тут було влаштовано 4 житлових бараки 
на 400 чол., обсерваційний барак з 4 відділеннями, адміністративний 
барак з амбулаторією, кухня, лазня, пральня та інші допоміжні споруди, 
реєстраційне бюро і бюро працевлаштування, проведено електроенер
гією та водогін. У розподільнику постійно працювали 4 лікарі, 6 фель
дшерів і 15 санітарів[90]. Для малолітніх дітей земські організації зас
нували також мережу ясел числом 18, а для біженців похилого віку -  
богадільню. Окрім цього, у січні 1916 р. було завершено будівництво й 
облаштування житла для біженців біля Кирило-Мефодіївського цвинта
ря і Південного вокзалу. Один із збудованих бараків було пристосовано 
під лікарню. Крім того в місті діяли 13 амбулаторних пунктів і їдальні 
для біженців. Лише в грудні 1915 р. органами міського самоврядування 
і громадськими організаціями тільки на працевлаштування, забезпечен
ня житлом і харчування означеної категорії населення Харкова було 
витрачено 246 380 крб.[91].

Одночасно, завдяки зусиллям міського самоврядування, діти-біжен- 
ці шкільного віку отримали можливість навчатися в додатково відкри
тих для них школах. Уже на середину вересня 1915 р. в Харкові таких 
дітей нараховувалося понад 1500[92]. У жовтні 1915 р. міська управа 
відкрила для них 30 класів, а 5 листопада того ж року дума ухвалила ор
ганізувати ще 21 такий клас[93]. За станом на 25 березня 1916 р. у них 
навчалося 2468 дітей. Зокрема, 13 класів (690 учнів) було німецьких, 12 
класів (відповідно 595) -  польських, 11 класів (494) -  латиських, 5 класів
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(224) -  єврейські і 2 класи (100) -  литовські. Викладання в них здійсню
валося вчителями-біженцями відповідної національності. Ще 3 класи 
були змішаними, а решта -  5 класів (215 учнів) -  вважалися російськи
ми, хоча там навчалися діти-біженці з Галичини[94] У 1916/1917 нав
чальному році у Харкові було вже 67 класів для дітей-біженців: 20 ні
мецьких, 17 польських, 13 латиських, 8 “російських” і 5 єврейських. Ра
зом у них навчалося 3366 учнів[95].

Утримувалися ці школи за рахунок міського бюджету Харкова з по
дальшим відшкодуванням зі скарбниці Тетянинського комітету. Нас
правді, доводилося не лише здійснювати організаційні заходи, а й прип
лачувати міські гроші, бо останній повертав їх лише частково. Зокрема, 
понад 2500 крб. з міського бюджету були спрямовані на влаштування 
безкоштовних сніданків для учнів-біженців[96]. У цілому ж до 1 січня 
1917 р. для харківського відділення Тетянинського комітету, загальна 
сума витрат якого на той час склала 499 728 крб., міська управа асигну
вала 226 018 крб., з них 101 910 крб. було спрямовано на утримання 
притулків-ясел. Суттєву допомогу цій організації надавало й Харків
ське товариство допомоги бідним родинам поляків, яке до вказаного ча
су виділило у його розпорядження 128 379 крб.[97]. Адже, крім гриман
ня початкових шкіл і притулків в Харкові, відділення Тетянинського ко
мітету видавало грошову допомогу біженцям, відправляло їх на бать
ківщину, платило за навчання 125 учнів у середніх навчальних закладах 
міст Дубно і Волчанськ та ін.[98].

На шляху слідування до Харкова допоміжні розподільники для бі
женців були також улаштовані при залізничних станціях Полтава-пів- 
денна і Ромодан. Сюди прибували останні не тільки з Південно-Захід
ного, а й з Північно-Західного фронтів. Після тижневої обсервації біль
шість з них відправлялася в такі російські міста як Саратов, Тамбов і 
Пенза. На проживання в межах Полтавської губернії мали право вихід
ці з Волині, Поділля та Бессарабії. Так, на залізничній станції Полтава- 
південна від початку біженського руху по 22 жовтня 1915 р. було зафік
совано 111 640 чол., на ст. Ромодан -  87 721, а на ст. Лиски -  130 548. 
Разом з тим гужовим шляхом через м. Полтаву пройшли 1590 чол.
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Змогли відчути трагізм становища біженців також жителі м. Лубен, яке 
протягом 10 жовтня -  1 листопада перетнули 13 678 чол.[99].

У найгірших умовах за місцем розташування перебували місцеві 
жителі і біженці в прифронтових районах російської Галичини і особ
ливо в повітах Волинської губернії, що постраждали від численних во
єнних сутичок. Оскільки це була територія, на якій двічі встановлюва
лася лінія фронту і два з половиною роки велись запеклі бої. Зокрема, 
влітку 1915 р. Австро-Угорщиною були захоплені території Луцького, 
Ковельського, Володимир-Волинського, Рівненського, Лубенського, 
Кременецького і Острозького повітів Волинської губернії, що станови
ли 22 660 кв. верств (36 % загальної території), які нараховували 3 тис. 
населених пунктів [100]. Тому соціально-економічна картина життя 
прифронтової Волині з другої половини 1915 р. була надто невтішною. 
“Жителі цієї смуги, частково осілі біженці, частково постійне місцеве 
населення, знаходяться у вкрай важких умовах внаслідок повного вис
наження харчових запасів, палива, одягу, особливо теплого, -  писалося 
у доповідній Комітету ВЗС ПЗФ. -  Самі жителі повністю безсилі полег
шити свою долю”[101].

Особливо відчутною була допомога біженцям з боку комітетів Зем
ського й Міського союзів, насамперед Комітетів ВЗС і ВСМ Південно- 
Західного фронту, які діяли на всіх етапах їх руху, починаючи від приф
ронтових районів. їх працівники супроводжували під час евакуації та 
розселення біженців на нових місцях проживання, організовуючи хар
чувальні й лікувальні пункти, амбулаторії, санітарно-епідемічні загони, 
притулки, майстерні тощо. Так, надавати різнобічну допомогу розоре
ному війною населенню Комітет ВЗС ПЗФ розпочав уже з перших мі
сяців своєї діяльності у Галичині та Холмщині. Перший харчувальний 
пункт, розрахований на 400 чол., останній улаштував ще на початку лю
того 1915 р. в с. Радохольці поблизу Перемишля, де місцеве населення 
особливо потребувало допомоги[102].

Згодом, з початком влітку 1915 р. активного руху біженців на схід, Ко
мітет узявся за облаштування різних пунктів по маршрутах їх пересуван
ня. Ще у травні, коли до Львова почали прибувати біженці з Закарпаття,
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його працівникам щоденно доводилося годувати до 8 тис. чол., бо кра
йовий благодійний комітет на чолі з О. Бобринським не прийшов їм на 
допомогу[103]. Маючи вже певний досвід роботи з біженцями в Гали
чині, Комітет ВЗС ПЗФ відразу відгукнувся на численні прохання гу
бернаторів прикордонних губерній та начальників фронтів зайнятися 
опікою покинутих напризволяще біженців, які різними шляхами_руха- 
лися на схід. Після відступу російської армії, коли кількість біженців 
почала невпинно зростати, вони спочатку організовували обіди остан
нім на харчувальних пунктах для окопних робітників, опоряджували 
окремі харчувальні загони. Наприкінці літа Комітет ВЗС ПЗФ обслуго
вував ЗО шляхів, якими пробиралися біженці, з них у Київській -  8, у 
Волинській -  7, по 5 у Бессарабській і Подільській губерніях[104]. На 
25 жовтня 1915 р. цей Комітет мав у своєму розпорядженні 72 харчу
вальні пункти. Зокрема, у Галичині їх розміщувалося 18, у Волинській 
губернії -  17, в Подільській -  12, у Мінській -  7, у Чернігівській -  6, в 
Київській -  4, у Херсонській і Бессарабській -  по 3, в Орловській і Пол
тавській -  по 1. Тільки в Галичині й у Волинській губернії щоденно на 
земських пунктах харчувалося відповідно 22 і 24 тис. біженців[105].

Особливо після заснування при ньому відділу допомоги біженцям 
(згодом перейменованого на відділ допомоги населенню, постраждало- 
му на війні), який розпочав діяльність 21 серпня 1915 р., допомога зне
доленим громадянам надаватися планомірно і у великих у розмірах. До
водилося не тільки забезпечувати харчуванням біженців, а й з ’ясовува
ти шляхи їх переміщення і розселення, посилати з партіями біженців 
провідників, піклуватися про сиріт і дітей, які відстали від батьків. 
Перш за все відділ забезпечував харчуванням біженцям, котрі рухалися 
ґрунтовими дорогами та перебували на пристанях. Крім того, були від
криті харчувальні пункти для тих, хто уже тимчасово осів на новому 
місці. В Києві формувалися і направлялися в різні місцевості особливі 
загони, які могли відкривати декілька харчувальних пунктів, розрахова
них на тисячу і більше чоловік. Так, якщо в серпні відділ утримував 20 
харчувальних загонів, то на початку жовтня їх нараховувалося вже 43. 
Зокрема Комітет ВЗС ПЗФ у цей час на Поділлі мав 18 харчових і 6
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епідемічних пунктів, на Херсонщині -  13 харчових і один реєстрацій
ний у Новомиргороді, на Полтавщині -  46 харчових та 2 розподільчих 
(на ст. Ромодан і Полтава-південна)[106].

Зі спадом біженського руху з кінця цього місяця кількість харчу
вальних загонів відділу допомоги біженцям почала зменшуватися. До 
того ж змінився й характер їх роботи: харчувальні пункти перемістили
ся до лінії фронту, де почали годувати осілих біженців і розорене вій
ною населення. В грудні 1915 р. цей відділ мав 28 відповідних загонів з 
78 пунктами харчування, в яких щоденно отримували допомогу понад 
120 тис. чол.[107]. З цієї кількості пунктів 42 знаходилося на Волині, 19
-  у Галичині, 4 - у  Мінській губернії, по 3 -  в Херсонській та Орлов
ській, по 2 -  в Самарській і Симбірській і по 1 -  в Подільській, Київ
ській та Полтавській губерніях. Таким чином левова частка їх припада
ла на прифронтові території^ 108]. Зокрема при 152 харчових дільницях 
усіх організацій у Волинської губернії в цей час на обліку перебувало 
164 857 біженців. Близько 35 тис. сімей останніх проживало в 1700 на
селених пунктах[109]. Більш точний облік тих, хто змушений був хар
чуватися на пунктах Комітету ВЗС ПЗФ в грудні 1915 р. виявив, що на 
Волині гаряче харчування отримують у середньому на день 53 тис. чол., 
причому в північній частині 25 тис. і південній -  13 тис.[110]. Всього 
ж Комітетом того року було видано 9 320 484 обідів, з них біженцям
-  4 747 562 і місцевому населенню 4 112 941 [111].

Роздача обіду за свідченням працівників Комітету ВЗС ПЗФ мала 
такий вигляд: “3 раннього-ранку на пунктах харчування кипить робота: 
спочатку готується їжа, на 12 годину дня зі всіх боків, інколи довжиною 
в декілька верст тягнуться довгі черги голодних і обірваних людей, яких 
потрібно нагодувати, напоїти, одягти, часто обігріти, допомогти пора
дою тощо... Є серед них такі, що зловживають. До таких належать за
безпечені люди. Виробився навіть спеціальний тип біженців, так званий 
“гастролер”, котрий прихитрився одночасно отримувати харчування в 
декількох пунктах”[112].

На 1 вересня 1916 р. відділ допомоги населенню цього Комітету, 
який був поділений на шість районних управлінь, нараховував 258
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закладів. Він надавав допомогу розореному населенню та осілим біжен
цям, насамперед у 15-20-верстовій прифронтовій смузі Волинської гу
бернії, Галичини і Буковини. Там було найбільше харчувальних пунктів
-  80, у тому числі 10-й передовий харчувальний загін “Великобританія
-  Польщі і Галичині”, який складався з трьох харчувальних пунктів. Во
ни безкоштовно обслуговували місцеве розорене населення й біженців 
та виселенців із зайнятих ворожою армією місць. Повсюди на Волині й 
подекуди в Північній Галичині харчувальні пункти, замість гарячої їжі, 
видавали продукти для її виготовлення на декілька днів наперед. Кіль
кість відвідувачів на одному пункті коливається від декількох сотень до 
семи тисяч на день[113].

Після того як робота останнього почала розгортатися поближче 
до лінії фронту, довелося допомагати не стільки біженцям, скільки 
розореному війною населенню. Потрібно було надавати трудову до
помогу, підвозити на місця необхідні продукти, продавати їх населен
ню по заготівельних цінах, забезпечувати посадковим насінням тощо. 
Для керівництва цією роботою при відділі було засновано економіч
ний підвідділ. Функціонування харчувальних пунктів і ясел на фрон
ті забезпечувалося рядом, допоміжних закладів: хлібопекарнями, 
транспортами, скотобійними, молочними фермами, районними скла
дами. Перераховані заклади частково обслуговували й заклади інших 
відділів, особливо хлібопекарні. Одночасно з метою допомоги пос- 
траждалому населенню Комітет ВЗС ПЗФ сприяв виникненню коопе
ративів. Для цього фронт був поділений на райони, які очолювалися 
інспекторами, котрі організовували збут і розподіл товарів. Зокрема 
економічним підвідділом у середині 1916 р. було влаштовано 32 про
довольчі лавки, в яких місцеве населення по собівартості купувало 
необхідні товари. Також функціонували ЗО невеликих продовольчих 
лавок при харчувальних пунктах. Земський союз відпускав коопера
тивам предмети першої необхідності по собівартості за гроші, з 5 % 
надбавкою на організаційні витрати[114]. На їх заснування Особлива 
нарада відпустила кредит в 400 тис. крб.[115].

Безкоштовна видача залишилася в районі воєнних дій -  у Галичині
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й Буковині. Зокрема на всіх харчувальних пунктах відділу допомоги насе
ленню Комітету ВЗС ПЗФ було роздано безкоштовних пайків: у травні 
1916 р. -  3 847 000, у червні -  2 900 000, а в липні -  1 932 000. Таким чи
ном, за три місяці населення отримало 8 679 000 безкоштовних пайків[ 116].

Серед біженців було багато дітей-сиріт і тих, які загубили своїх 
батьків. Завідувачі харчувальними пунктами й відряджені співробітни
ки відділу допомоги населенню Комітету ВЗС ПЗФ у місцях скупчення 
останніх відшукували безпритульних дітей і відправляли їх у ясла-при- 
тулки. У пік руху біженців відділ відкрив 35 таких закладів, з яких ба
гато знаходилося в губерніях, де здійснювалося розселення біженців. 
Згодом вони були передані місцевим організаціям, а у віданні Комітету 
Всеросійського земського союзу ПЗФ залишалися тільки ясла, які пра
цювали поблизу фронту. Восени 1916 р. цей відділ утримував у приф
ронтовій зоні 12 притулків-ясел, 36 денних шкіл з їдальнями для сиріт, 
напівсиріт і дітей, які загубили батьків. ЗО з них знаходилися на Воли
ні, а решта -  у Галичині. При яслах розташовувалися ще й фельдшер
ські пункти. Частина дітей постійно жила в притулках, решта їх перебу
вала там протягом дня[117]. Всього ж за час біженського руху протягом 
другої половини 1915 р. через них пройшли понад 100 тис. дітей. Протя
гом першої половини 1916 р. у всіх притулках-яслах Комітету ВЗС ПЗФ 
було проведено дітьми 198 тис. днів, а кількість останніх, які одночасно 
перебували у них, складала 3 -  3,5 тис. [118].

Зокрема у Києві, на Сирці, для дітей-сиріт і тих, які загубили батьків, 
відділ допомоги населенню цього Комітету відкрив постійний притулок 
на 85 чол., а по вул. Володимирській, 63, також гуртожиток для підлітків 
та два карантинні будинки. В притулку і карантинних будинках було вста
новлено постійний медично-санітарний нагляд. Так, перш ніж попасти в 
притулок, діти перебували від 14 до 18 днів у карантинних будинках, які 
вміщували 120-130  дітей, з метою попередження занесення інфекційних 
хвороб. Звідси вони переходили не тільки до притулку й гуртожитку Ко
мітету Всеросійського земського союзу ПЗФ, а до тих закладів, які утри
мувалися Комітетом Всеросійського союзу міст ПЗФ, відділенням Тетя- 
нинського та іншими громадськими організаціями^ 19].
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Поряд з цим, з наближенням зими 1915 -  1916 рр. відділ допомоги 
населенню Комітету ВЗС ПЗФ організував серед постраждалих грома
дян прифронтової смуги розподіл теплого одягу і білизни. Всього було 
видано близько 170 тис. пальто, 300 тис. штук білизни і 3,8 тис. пар 
взутгя[120]. Таким чином, за короткий час цей відділ став одним із най
більших підрозділів Комітету ВЗС ПЗФ.

Зі свого боку Комітет Всеросійського союзу міст ПЗФ ще до засну
вання у жовтні 1915 р. відділу допомоги населенню, постраждалому на 
війні, під час інтенсивного руху біженців по їх шляху у серпні-вересні 
відкрив лікувально-харчувальний пункт у Юрові Волинської губернії, 
інфекційну лікарню й ізоляційний пункт у Житомирі, уже згадувані на
ми лікарню і харчувальний пункт у Катеринівці, санітарно-харчуваль
ний пункт у Нікольській Слобідці Чернігівської губернії, лікарню і хар
чувальний пункт у Каневі. Допомога з боку Комітету Всеросійського 
союзу міст ПЗФ для дорослого населення і дітей особливо посилилася з 
другої половини 1916 р. Зокрема до 1 серпня 1916 р. цей відділ утриму
вав більше 40 закладів, які обслуговували біженців і місцеве населення, з 
них 25 -  пунктів харчування, та ще субсидував останні в Єлисаветграді, 
Смілі, Білозір’ї  та в ряді районів Києва -  на товарній станції, Набережно
му шосе та у Лук’янівському сховищі для біженців. Так як відкриття і зак
риття пунктів харчування в Галичині відбувалося за вказівками й вимога
ми військової влади, то ці пункти годували і військовослужбовців. Лише 
з 1 жовтня 1915 по 1 липня 1916 р. відділом допомоги населенню Коміте
ту ВСМ ПЗФ було нагодовано біженців -  1 577 470 чол., місцевого насе
лення -  1 102 320 чол., військових чинів -  772 397 чол., окопних робітни
ків -  22 973 чол. і шосейних робітників -  616 чол.[121].

На 15 вересня 1916 р. Комітет обслуговував 89 містечок та селищ 
Східної Галичини, в яких місцевим мешканцям видавалося щоденно 
понад 27 тис. харчових пайків. Однак на засіданні членів останнього 
9 - 1 0  жовтня 1916 р. за участю Д. І. Дорошенка та А. Г. В’язлова заз
началося, що русинське населення краю знаходиться порівняно з інши
ми етнічними групами у найгіршому становищі. Водночас за свідчен
ням І.І. Красковського, допомога потерпілим від війни завжди надавалася
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без жодного врахування їх політичної приналежності[122]. Хоча під ке
рівництвом уповноваженого Комітету ВСМ Південно-Західного фронту 
Д. І. Дорошенка обстеження становища населення на території Східної 
Галичини велося ще з зими. Зокрема, запросивши цілий штат співробіт
ників з української молоді, останній на Різдво здійснив поїздку до оку
пованої Галичини. Разом з ними він привіз до краю 15 тис. комплектів 
теплого одягу і взуття для жінок та дітей. Це був дарунок від київсько
го відділення “Товариства охорони жінок”, який надійшов з Петербур
га від імені голови даної організації[123]. На основі цієї та наступних 
поїздок було зроблено висновки про необхідність негайної допомоги 
потерпілим від війни, надавати яку почали відразу.

Не меншу увагу з літа 1916 р. працівники Комітету приділяли обс
луговуванню притулків для дітей біженців, яких у його віданні на цей 
час нараховувалося 15. Зокрема в Києві та навколо нього останні знахо
дилися у Святошині (був розрахований на 100 дітей), у Нікопольській 
Слобідці (відповідно на 80), у Білій Церкві (на 40), в Київських трудо
вих притулках для хлопчиків і дівчаток, у Пущі Водиці та на Пріорках 
-  (кожний на ЗО); в Галичині -  у Богданівці-Кам’янці (на 100), Березо- 
виці, Буді Збаразькій, Тарноруді; на Буковині -  у Чернівцях (два притул
ки -  на 100 і 50), Коломиї і Снятині (кожний на 200)[124].

Окупувавши восени 1914 р. Галичину, російська влада не дозволи
ла українцям відкрити жодної своєї школи, книгарні чи бібліотеки. За 
розпорядженням генерал-губернатора Г. О. Бобринського всі українські 
школи було закрито, а українські вчителі мусили вивчати російську мо
ву. Припинили свою діяльність також усі клуби, товариства, з ’ясовано 
благонадійність директорів банків і страхових товариств[125]. Через 
два роки, після літнього наступу 1916 р., російські війська знову зай
няли значну частину території Східної Галичини і Буковини, зокрема 
4 червня м. Чернівці, а 14 серпня м. Станіслав (тепер -  Івано-Фран
ківськ). Якщо після поразок 1915 р. у зоні окупації російських військ 
перебувало 8 повітів, то після переможних боїв 1916 р. під царською 
владою опинилося загалом 33 повіти Галичини і Буковини [126]. Тим 
самим розширювався й терен діяльності громадських організацій,
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насамперед комітетів Земського та Міського союзів ПЗФ у прифронто
вих районах. Відтепер тактика російської адміністрації на займаних те
риторіях була дещо іншою порівняно з першим захопленням Галичини 
восени 1914 р. На її відмінності й особливості впливав синдром тяжких 
поразок наступного року та критика громадськості через варварські 
вчинки тодішньої адміністрації на чолі з графом Г. О. Бобринським про
ти українців. У політиці нової російської адміністрації в Східній Гали
чині проглядалися деякі елементи “лібералізму”, не переслідувалися ві
росповідання місцевого населення, його мова, що створювало певні 
умови для діяльності української інтелігенції у громадських організаці
ях доброчинного спрямування.

Тому остання, яка працювала в Комітеті ВСМ ПЗФ, в окупованих 
повітах взялася за розшукування дітей-сиріт та напівсиріт, для чого бу
ло організовано особливу “дитячу експедицію” на чолі з письменницею 
Н. Романович-Ткаченко. Ці заклади підпорядковувалися спеціальному 
дитячому підвідділу відділу допомоги постраждалому населенню Комі
тету ВСМ ПЗФ на чолі з С. Н. Луначарською, який розпочав організа
цію навчання дітей у притулках-інтернатах рідною мовою. Невдовзі їх 
число було доведено до сотні. При них спочатку організовувалися шко
ли ручної праці, які з часом завдяки зусиллям працівників цієї організа
ції перетворювалися у звичайні школи з викладанням українською мо
вою. Завідувачами притулків призначалися студенти й учителі з Над
дніпрянської України, які відповідали за роботу цих установ, а фактич
ними вчителями були запрошені місцеві педагоги, праця яких оплачува
лася. В 1916 р. Міський союз був уже тією силою, з авторитетом якого 
мусила рахуватися російська адміністрація на фронті [127].

Аналогічну роботу на цих територіях здійснював і Комітет ВЗС 
ПЗФ. Щоб робота велася координовано і за спільним планом, уповно
важений Комітету ВСМ ПЗФ П.К. Линниченко, який завідував відділом 
допомоги постраждалому населенню, запросив очолити шкільний під
відділ І.І. Красковського -  відомого українсько-білоруського громад
ського діяча й педагога (наприкінці 1916 р. він був обраний уповнова
женим цього Комітету)[128]. Відтоді робота стала ще більш злагодженою.
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Зусиллями комітетів Міського та Земського союзів удалося протягом 
другої половини 1916 р. майже відновити початкову народну освіту 
в окупованому російськими військами краї, де навчання велося україн
ською мовою і “було вільне від того присмаку австро-польської рутини, 
що панувала у школах за австрійських часів”[129]. На кошти союзів бу
ло закуплено й транспортовано з підросійської України до Галичини та 
Буковини десятки тисяч примірників шкільних підручників національ
ною мовою, а також книжок для позашкільного читання, які були напи
сані кращими фахівцями з Наддніпрянської України та пристосовані 
виключно до педагогічних вимог. Одночасно Комітет ВСМ ПЗФ допо
магав матеріально українським гімназіям у Тернополі, Чорткові й Чер
нівцях!^ 130]. Десятки шкіл-притулків для дітей біженців з викладанням 
національною мовою були організовані цим Комітетом також в околи
цях Києва. Фактично це були перші українські народні школи у підро
сійській Україні[131]. Отже, допомога Комітету Всеросійського союзу 
міст ПЗФ, як і Комітету Всеросійського земського союзу, жертвам вій
ни відзначалася масштабністю і різноманітністю.

Після стабілізації лінії фронту наприкінці 1915 р. рух біженців май
же припинився. Розселення останніх спочатку відбувалося на добро
вільній основі. Переважна більшість зірваного з насиджених місць на
селення селилася у сільській місцевості, де легше було прохарчуватися 
та знайти заробіток на сільськогосподарських роботах. Населення гу
берній, до яких спрямовувалися біженці й виселенці, зобов’язувалося 
владою приймати їх до себе на постій. Охоче бралися ті родини, в яких 
знаходилося більше працездатних членів. Проте, чимало біженців роз
міщувалося в поміщицьких садибах, монастирях, школах та інших гро
мадських приміщеннях.

Для визначення кількості евакуйованого населення, сімейного та 
професійного стану, національної приналежності громадські організа
ції влаштували переписні пункти. Так, за даними Тетянинського коміте
ту, до 20 грудня 1915 р. на території імперії, за винятком Закавказзя, бу
ло зареєстровано 2 706 309 переміщених осіб, з них чоловіків -  42,16%, 
жінок -  28,64%, дітей та підлітків -  29,20%, що становило 1,83%
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постійного населення країни. Біженці були зареєстровані в усіх губерніях 
Європейської Росії, не окупованих противником. Серед українських гу
берній найбільше їх було розселено й узято під опіку в Катеринославській
-  227 942 особи (6,6% постійного населення) і в Харківській -  116 732 
(3,41%). Стосовно розподілу біженців по губернських центрах, список 
яких на той час був неповний, то найбільше їх знаходилося у Києві -  май
же 44 тис. чол. (зокрема вихідців з Волинської і Подільської губерній
-  14 416, з Галичини -  7131, з губерній Царства Польського -  14 092), у 
Харкові -  понад 42 тис. та в Катеринославі -  33 тис.[132].

У той же час, понад 204 тис. вихідців з Волинської губернії, яка була 
основним джерелом постачання біженців з українських губерній у роки 
війни, тимчасово розселилися по губерніях Великороси. Найбільшу кіль
кість серед них складали (76% усіх розселених з Волинської губернії бі
женців) виселенці з окупованих австро-німецькими військами Володи- 
мирського, Ковельського, Луцького та Лубенського повітів[133]. Згідно з 
матеріалами статистичної комісії Особливої наради з продовольства, на 1 
квітня 1916 р. на території Наддніпрянської України було зареєстровано 
656 тис. біженців і вигнанців, у тому числі 144,5 тис. у губернських цен
трах та 511,5 тис. у повітових містах і сільській місцевості 134]. Отже, 
більша частина їх перебувала в сільській місцевості.

Втім, ці офіційні дані, зібрані губернськими установами, зафіксува
ли лише тих біженців, які потребували допомоги, а отже, перебували на 
обліку. Всі інші, хто прибув у губернії ще до початку офіційної реєстра
ції, влаштувався на роботу або мав змогу самотужки забезпечити своє 
існування, більш за все не були обліковані. Так, відома дослідниця з 
проблем хліботоргівлі та продовольчої кризи в роки Першої світової 
війни Т. Кітаніна визначала, правда без вказівки на джерела інформації, 
що на осінь 1915 р. армія біженців лише на Південно-Західному фрон
ті сягнула майже 4 млн. чол.[135]. Тому, враховуючи велику кількість 
незареєстрованих біженців, можна припустити, що загальна чисель
ність осілих біженців в українських губерніях досягала не менше 1 млн. 
чол., тобто цифри, близької до кількості промислових робітників в Ук
раїні на початку 1917 р. Всього ж на території Російської імперії на літо
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1917 р. за підрахунками російського дослідника О. Курцева було розселе
но 3 млн. 847 тис. біженців і вигнанців, а з урахуванням незареєстрова- 
них, мобілізованих до армії, померлих під час евакуації біженців загальна 
кількість переміщених громадян під час Першої світової війни в Росій
ській імперії досягла понад 5 млн. осіб чоловічої й жіночої статі[136]. При 
цьому кількість депортованих громадян досягала 1 млн. чол., у тому чис
лі близько 500 тис. євреїв і 300 тис. німецьких колоністів[137].

Санітарно -  епідемічна діяльність 
провідних громадських організацій

Розруха, голод, відсутність елементарних норм забезпечення, не
достатня кількість лікувальних закладів, особливо у прифронтовій сму
зі на Волині і в Галичині, безсистемність руху біженців, їх скупченість 
й антисанітарія, невлаштованість життя цих громадян призвели до спа
лаху у багатьох місцях епідемій. Взагалі біженці являли собою групу 
населення, особливо вразливу до останніх. Вони заповнювали всі наяв
ні міські інфекційні ліжка, а в багатьох випадках і госпіталі для поране
них, не говорячи вже про нові, нашвидкуруч відкриті спеціально для 
них лікарні та бараки. Безсистемність і невлаштованість руху біженців, 
тим більше у літній час, призвели до спалаху інфекційних хвороб. Так, 
у Полтаві в липні 1915 р. серед них з’явилися віспа, тиф, кір. З Черні
гова до Головного комітету ВСМ у цей час надійшло повідомлення та
кого змісту: “Крім 3000 біженців, ще 2000 виселенців. Крім інших ін
фекцій, 50 холерних. Немає коштів для найнеобхідніших санітарних за
ходів. Просимо аванс”[138]. Тому перед органами місцевого самовряду
вання і комітетами ВСМ та ВЗС постало завдання організації санітар
но-епідемічного нагляду за цією, досить значною за своєю чисельністю, 
категорією населення. Втім, поряд з підвищеною увагою до біженців, 
вони продовжували піклуватися також про місцеве населення, еконо
мічний добробут котрого був значно підірваний війною, а отже, й опір
ність його тим чи іншим епідеміям значно ослабла.

Так, 1 квітня 1915 р. нарада голів і членів губернської та повітових 
земських управ Волинської губернії, передбачаючи розвиток епідемій у
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краї в зв’язку з обставинами воєнного часу, які становили загрозу не 
тільки для цивільного населення, а й розташованих на її кордонах час
тин діючої армії, постановила клопотати перед урядом про надання цим 
закладам допомоги у розмірі 324 тис. крб. для організації чотирьох са
нітарно-епідемічних загонів і спорудження та утримання 12 інфекцій
них бараків на 600 ліжок[139].

Проте події наступних місяців 1915 р. показали, що ці заходи, накрес
лені для боротьби з епідеміями на нараді земських діячів Волинської гу
бернії, виявилися недостатніми. Безпосереднє сусідство останньої з 
фронтом спричинило тут спалахи епідемій уже в травні 1915 р., коли ци
вільне населення в Житомирському і Володимирі-Волинському повітах 
заразилося на холеру від військовослужбовців, які прибули у відпустку на 
короткий час додому. З початком літа хвиля біженців, що хлинула з Гали
чини, занесла холеру в Луцький і Володимир-Волинський повіти. Звідси 
вона перекинулася в Дубенський, Ковельський, Рівненський і Новоград- 
Волинський повіти в період скупчення на їхній території великої кількос
ті біженців. Влітку холерою та висипним тифом були охоплені маршрути 
руху останніх у районі між містами Дубно -  Рівне -  Новоград-Волин- 
ський. Хоча до кінця червня у губернії діяло 8 ізоляційно-пропускних, 5 
лікувальних, 35 харчових пунктів, усе ж брак коштів і медикаментів не да
вав можливості загасити ці епідемії[140].

Після того як вони перекинулися на війська, протиепідемічна бо
ротьба повелася набагато рішучіше. В Новограді-Волинському, який 
виконував функції вузлового пункту для руху біженців та місцем переп
рави їх через р. Случ, щоб запобігти розповсюдженню епідемії холери, 
по шляху їх подальшого слідування на Житомир і Коростень та далі у 
напрямку на Київ Волинським губернським комітетом ВЗС було влаш
товано ізоляційні й інфекційні бараки, здійснювалися бактеріологічні 
дослідження і протихолерні щеплення. Такі заходи з боку земських пра
цівників сприяли тому, що при подальшому слідуванні біженців захво
рювання на холеру були лише поодинокі[141].

У цілому, влітку й особливо восени 1915 р. серед біженців, які пе
ребували на території Волинської губернії, під впливом антисанітарних
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умов проживання, їх скупчення нерідко понад два десятки чоловік в од
ній хатині, часто без дверей і вікон, та будучи забезпечених у кращому 
разі одним змінним одягом, набули поширення, крім холери, ще до де
сятка інших епідемій, насамперед дизентерія, висипний тиф, черевний 
тиф, віспа. Згідно зі статистикою Волинської губернської санітарної ко
місії з травня і до середини жовтня того року лише в семи повітах гу
бернії, які складали половину її території, було зареєстровано 42 072 
випадки інфекційних захворювань, у тому числі -  5845 випадки холери, 
ЗОН -  дизентерії, 1548 -  черевного тифу та 1517 -  висипного тифу. 
Проте, завдяки значним зусиллям санітарної комісії губернського земс
тва їх вдалося локалізувати в більшості випадків ще на самому початку. 
Зокрема до кінця року нею було відкрито 40 окремих інфекційних ба
раків загальною місткістю 1375 ліжок, найбільші з яких знаходилися в 
Новоград-Волинську і Корці (кожен на 100 ліжок) та Житомирі (на 250 
ліжок). Стосовно санітарно-епідемічних загонів, то їх було влаштовано 
аж 57, а не чотири, як планувалося навесні. Вищезазначені інфекційні 
бараки та загони обслуговували 676 чол. медичного персоналу, серед 
них -  67 лікарів, 120 фельдшерів, 79 дезінфекторів та 230 сестер мило
сердя, які були запрошені губернським земством. Всього на 1 січня 
1916 р. на санітарно-епідемічні заходи лише цим губернським коміте
том Земського союзу було витрачено 907 772 крб.[142].

Поряд з цим, активні заходи в боротьбі з епідеміями серед цивіль
ного населення у прифронтових районах здійснювали Комітети Всеро
сійського земського союзу і Всеросійського союзу міст Південно-Захід
ного фронту й Червоний Хрест. Зокрема навесні 1915 р. лише в Галичи
ні за підтримки ВЗС працювали 15 крайових госпіталів, заснованих до 
війни австрійською владою. Для того щоб боротьба з епідеміями була 
успішною, мало було відновлення роботи місцевих госпіталів, доводи
лося відсилати з цією метою відповідні загони туди, де особливо вели
кою була кількість захворювань, і відкривати бараки для інфекційних 
хворих. Наприклад, після того як був узятий Перемишль, військове ме
дично-санітарного управління доручило земцям обстежити деякі се
ла однойменного повіту та вжити заходів до боротьби з розвитком
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епідемій. У квітні ними було влаштовано 7 бараків для хворих на холе
ру й тиф у інших регіонах Галичини, а пізніше, вже під час евакуації з 
останньої, -  лазарет для інфекційних хворих у Львові. Нашвидкуруч 
пристосований для цієї мети, він міг щоденно прийняти близько 200 
хворих. Крім того, вживалися також інші заходи проти розповсюджен
ня епідемій. З цією метою Комітет ВЗС ПЗФ формував віспощепельні 
загони, в окремих пунктах відкривав амбулаторії не тільки для військо
вих, а й місцевого населення[143]. Особливо посилилися санітарно-епі
демічні заходи комітетів ВЗС і ВСМ ПЗФ серед останнього з літа 1915 р., 
з початком руху біженців.

Соціальна підтримка громадськими організаціями біженців

Серед біженців було багато людей, які втратили під час евакуації 
своє майно, документи. Родини військовослужбовців, які отримували 
до цього пайки, тепер не знали, куди треба звернутися для того, щоб по
новити право на їх отримання. Відчуваючи потребу біженців і населен
ня, постраждалим від війни, у різнобічній юридичній допомозі, коміте
ти ВЗС засновували постійно діючі правничі установи. Зокрема в сере
дині листопада 1915 р. Комітет ВЗС ПЗФ організував юридичне бюро, 
яке знаходилося у Києві по вул. Терещенківській, 13. Уже за перші 
шість місяців роботи його фахівцями було надано 1300 усних консуль
тацій та здійснено 1350 окремих розглядів по справах[144].

Зростання кількості біженців і міграція до міст сільського населен
ня в роки війни призвели до загострення там продовольчого становища. 
На засіданні продовольчих комісій Харківської міської думи зазначало
ся, що населення міста на початку вересня 1915 р. зросло на 100 тис. 
чол. Ще складнішим у цьому відношенні було становище в Києві, який 
був розташований ближче до лінії фронту. Через велику кількість воєн
них штабів та інших установ, збільшення чисельності гарнізону й бі
женців, населення міста зросло майже на 300 тис. осіб[145].

Поряд з цим, масові мобілізації до діючої армії призведи до того, 
що вже у 1915 р. ринок праці як у промисловості, так і в сільському
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господарстві майже повністю виснажився, що призвело до скорочення 
виробництва у селянських і поміщицьких господарствах. Особливо за
гострилася ситуація в губерніях, розташованих неподалік від Південно- 
Західного фронту. За перші 19 місяців війни лише Херсонська губернія 
заготовила для армії 70 млн. пудів хліба[146]. Виробництво сільсько
господарської продукції у степових районах України традиційно 
пов’язувалося з використанням праці відхідників з інших регіонів Ук
раїни та Великоросі!'. З початком війни їх кількість зменшилася в бага
то разів. Гострий дефіцит робочої сили змусив уряд використовувати у 
господарствах працю як біженців, так і військовополонених, хоча пра
ця останніх була дуже неефективною. Розподіл військовополонених 
здійснювали в сільській місцевості губернські і повітові земства, при
чому перевага надавалася господарствам великих землевласників, здат
ним забезпечити їх охорону. Зокрема, за даними Т. Китаніної, в поміщиць
ких економіях Київської губернії до червня 1916 р. перебувало 7,5 тис. 
військовополонених, та ще 12 тис. додатково прийняла Волинська гу
бернська земська управа[147]. Стосовно ж загальної кількості військо
вополонених, праця яких використовувалася у сільському господарстві 
України 1916 р., то за даними української дослідниці Н. Шапошнікової 
таких налічувалося не менше 200 тис. чол.[148].

Проте значно важливішою була праця біженців. У січні і лютому 
1916 р. міністри внутрішніх справ і землеробства розіслали відповідні 
циркуляри всім губернаторам, а також губернським і повітовим зем
ським управам. Зокрема міністр внутрішніх справ О. М. Хвостов з ме
тою залучення останніх до сільськогосподарських робіт пропонував 
наступне: “Для полегшення біженцям окремого від їхніх сімей перебу
вання на роботі слід терміново сповістити їх, що кожний працюючий, 
незалежно від визнання його працездатним чи ні, зберігає за собою пра
во отримання допомоги від держави, котра і видається його сім’ї”[149]. 
У випадку, коли працездатний біженець відмовлявся йти на сільськогос
подарські роботи, держава робила все, щоб позбавити його казенного 
пайка. Взагалі було взято курс на відміну державної допомоги цій кате
горії громадян, щоб змусити їх працювати. Вже з 1 квітня 1916 р. було
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остаточно відмінено державну допомогу евакуйованим робітникам з Ри
ги, припинено видачу допомоги біженцям у багатьох губерніях, а, наприк
лад, у Волинській губернії, розпочато примусове їх виселення з міст[150].

Згідно зі спеціальним розпорядженням військової влади зворотній 
рух біженців допускався лише на польові та окопні роботи[151]. За за
конами імперії робота біженців повинна була оплачуватися. Проте, як 
правило, вони отримувати чисто символічну плату. Такі дії держави 
ставили їх у безправне становище, вони ставали жертвою тих, хто шу
кав дешевого і залежного робітника, дивився на працю біженця, як на 
засіб наживи. На засіданні Волинського губернського комітету ВЗС у 
цей час із сумом констатувалося: “все приносилося для потреб війни, 
потреби населення відсовувалися на задній план. Військовим властям 
ці потреби не були видні, вони їх не цікавили, в їх руках залишалось і 
залишається -  право розпоряджатись і гроші”[152]. Тому за справу пра
цевлаштування біженців взялися всі громадські організації, які опікува
лися ними, від комітетів ВЗС і ВСМ до національних організацій.

Наприкінці жовтня 1915 р. у Києві відбувся обласний з’їзд представ
ників громадськості 11 прифронтових губерній та області Війська Дон
ського. Аналіз винесених на обговорення питань свідчив про нові підхо
ди до вирішення поставлених проблем, серед яких чи не найперше місце 
відводилося працевлаштуванню біженців. Зокрема на з ’їзді було виріше
не питання про створення мережі губернських бюро праці й реєстрації їх, 
а також інформаційного бюро з представників Комітетів Всеросійського 
земського союзу і Всеросійського союзу міст Південно-Західного фронту, 
11 прифронтових губерній та області Війська Донського[153].

Уже на той час Комітет ВЗС ПЗФ, намагаючись забезпечити біжен
ців роботою та необхідною кількістю білизни, одягу і взуття, організу
вав у Києві трикотажну, ткацьку, взуттєву й іграшкову майстерні, а та
кож майстерню з виготовлення білизни та одягу і магазин з продажу 
кустарних виробів. Спочатку ці підприємства задовольняли потреби 
тільки відділу допомоги населенню цього Комітету. Пізніше вони роз
винулися настільки, що стали обслуговувати інші його відділи, викону
вати замовлення Військового міністерства, ВСМ та інших організацій.
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Майстерні працювали в дві зміни цілодобово, в яких нараховувалося 
450 робітників[154]. Крім того, з метою забезпечення населення заро
бітком Комітет на середину літа 1916 р. організував 18 невеликих май
стерень -  ремонтних, швейних, взуттєвих, вишивальних та рукоділь
них, які були розкидані по всьому фронту. Наприклад, у Сарнах і Шум- 
ську Волинської губернії знаходилися майстерні по ремонту білизни та 
взуття, які працювали на банні загони, а в Тернополі -  вишивальна май
стерня. У 1917 р. відділ допомоги населенню мав у своєму розпоряд
женні також 4 лісопильні заводи та стільки ж млинів[155].

Отже, питання працевлаштування біженців і вигнанців гостро пос
тало в усіх регіонах України. За даними штабу верховного головноко
мандувача, на початку травня 1916 р. кількість працездатних у країні 
серед останніх становила близько 800 тис. осіб, тобто близько четвертої 
частини від загальної їх кількості[156]. В губернських та багатьох пові
тових містах органи місцевого самоврядування, благодійні й національ
ні організації створювали бюро праці, які були активними посередника
ми між працедавцями і робітниками. До війни в містах Україні майже 
не існувало таких посередницьких закладів щодо працевлаштування 
вільної робочої сили. Проте багатомільйонна армія біженців та гостра 
потреба в робочій силі поставили перед найбільш активними діячами 
громадських організацій питання про організацію трудової допомоги 
знедоленому населенню. Зокрема перші кроки до створення бюро пра
ці для біженців при Комітеті Всеросійського земського союзу Південно- 
Західного фронту були зроблені на початку вересня 1915 р. Його пра
цівники часто самі намагалися, не чекаючи запитів від працедавців, 
знайти роботу для біженців, більшість з яких була селянами, зовсім не
давно відірваними від власного господарства. Для цього поряд з анке
тою, розісланою по земських установах, економіях і цукрових заводах, 
було влаштовано пункти бюро праці Комітету в центрах скупчення бі
женців -  Катеринівці, Бахмачі, Кременчуці та ін. Його агенти формува
ли робітничі партії з останніх, які направлялися на промислові підпри
ємства й особливо в економії[157].

Восени 1915 р. у Києві в розпал руху біженців через місто та його
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околиці існувало до десятка бюро праці при різних громадських і благо
дійних організаціях (найбільші -  при місцевих відділеннях Польського, 
Єврейського, Тетянинського й Воєнно-промислового комітетів та Това
ристві захисту жінок). Розрізнене існування в одному місті стількох одно
рідних закладів спонукало бюро праці при Комітеті ВЗС ПЗФ вдатися до 
їх об’єднання в окремий орган під назвою “Київське центральне бюро 
праці”, яке управлялося радою з представників окремих бюро. Проте ос
танні залишалися повними господарями у своїй посередницькій роботі. 
Лише бюро праці при Комітеті Всеросійського земського союзу ПЗФ і Ки
ївського воєнно-промислового комітету вирішили більш тісно об’єднати 
свою діяльність у Центральному бюро праці[158].

Його метою було розширити діяльність київських установ з трудо
вого посередництва та надати їй організованість і планомірність шля
хом розподілу запитів і пропозицій праці між ними. Зокрема відомості 
про них за певний день повідомлялися кожним із 10 бюро до Централь
ного. Останнє на основі отриманих даних складало зведену відомість і 
розсилало її на ранок наступного дня до всіх бюро. Таким чином, регу
лювалися запит і пропозиції на працю робітників у тих з них, в котрих 
запит перевищував пропозиції, і навпаки. Так, бюро праці при київсько
му відділенні Тетянинського комітету, яке приєдналося 14 листопада 
1915 р. до Центрального бюро, лише до 1 січня 1916 р. зареєструвало 
591 особу, з них відправило на роботу 47Ц159].

У цей час Київське центральне бюро праці при Комітеті ВЗС розта
шувалося в центрі міста по вул. Пушкінській, 20. Його співробітники 
намагалися надавати допомогу у пошуку роботи всім, хто бажав ско
ристатися його послугами. Тут справу було поставлено на належну ос
нову: заведено карткову систему, розподілено роботу на окремі опера
ції, насамперед здійснювався окремо запис пропозицій робочої сили і 
реєстрація попиту на неї, виділено жіноче відділення, організовано рек
ламу. З метою надання юридичної допомоги особам, які зверталися за 
допомогою до Центрального бюро праці, також функціонувала юри
дична комісія. Проте виникало і чимало проблем. Оскільки біженці ру
халася переважно гужовим транспортом, направлення великих груп на
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роботу у внутрішні губернії вимагало посадки їх у поїзди, а отже, лік
відації їх майна -  коней, худоби, підвід. Такі дії в завдання бюро праці 
не входили. Між тим, попитом користувалися переважно одинокі робіт
ники, а не сімейні. Все ж, за час з середини вересня по 1 грудня 1915 р., 
тобто за період інтенсивного руху і розселення біженців, у бюро надій
шло вимог на 14 707 сільськогосподарських робітників, 948 чорноробо- 
чих, 133 будівельників та 249 інших робочих професій[160]. На їх спів
відношення впливав основний характер економічної структури краю, в 
межах якого працювало бюро праці Комітету ВЗС ПЗФ, -  переважання 
в ньому сільського господарства і пов’язаної з ним промисловості.

З одного боку, до нього зверталися заклади Комітету ВЗС ПЗФ, дер
жавні підприємства, які виконували замовлення для армії, з проханням 
направляти в їх розпорядження робітників, будівельників, санітарів, ко
нюхів, службовців та різних спеціалістів. З іншого, -  у пошуках роботи 
місцеві жителі й осілі в Києві біженці, а також ходаки від ешелонів ос
танніх, які періодично проходили через місто. Після об’єднання одно
рідних закладів і реформування їх роботи до Київського центрального 
бюро праці у перші п ’ять місяців 1916 р. в середньому щомісячно над
ходило 4648 вимог на робітників, 3253 чол. зверталося за пошуком ро
боти, з яких 1162 були працевлаштовані. В підсумку, у вказаний період 
воно охоплювало 71,5% попиту на робітників, 76,7% пропозицій праці 
і 75,3% направлених на роботу в усіх бюро праці м. Києва[161].

Одночасно бюро праці Комітету ВЗС ПЗФ виконувало функції об
ласного бюро праці, активно допомагаючи губернським і повітовим ко
мітетам Земського союзу у створенні місцевих трудових посередниць
ких закладів для працевлаштування робітників переважно в галузі сіль
ського господарства та пов’язаної з ним промисловості. Бюро сприяло 
обміну між ними відомостями про стан ринку праці в окремих місце
востях, рівномірному розподілу праці біженців по районах згідно з по
питом. Ним відраджувалися на місця агенти-інструктори, забезпечува
лися місцеві організації формами діловодства і звітності. Проте тільки 
навесні 1916 р., коли потреба в сільськогосподарських робітниках набу
ла особливої сили, бюро праці Комітету ВЗС ПЗФ активно взялося за
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створення густої сітки місцевих посередницьких закладів з працев
лаштування і кореспондентських пунктів. Влітку воно підтримувало 
стосунки з центральними бюро праці при Волинському і Катеринос
лавському губернських комітетах ВЗС, з бюро праці при Вінницько
му воєнно-промисловому комітеті, при Кременчуцькому повітовому 
комітеті ВЗС, при центральному бюро відділу допомоги біженцям 
Земської переселенської організації в Полтаві та ін. У той же час бю
ро праці Комітету ВЗС ПЗФ організувало цілу низку таких установ 
при губернських та повітових земських управах у Полтавській, По
дільській, Катеринославській та інших українських губерніях. Поряд 
з цим, воно заснувало в себе спеціальний підвідділ для проходження 
практики завідуючих бюро праці та організаторів мережі таких закла
дів у губерніях і повітах[162].

Враховуючи значний рух сільськогосподарських робітників по 
Дніпру, бюро праці Комітету ВЗС ПЗФ у Києві на пристані відкрило 
контору по їх найму, яка формувала з них робочі артілі, а також надава
ла інформацію про наявність вільних робочих місць. У прифронтовій 
смузі це бюро з метою пом’якшення кризи у сільському господарстві та 
зменшення видачі безплатних пайків біженцям і місцевому населенню 
також надавало їм трудову посередницьку допомоги, але виключно в 
межах їх розселення. Адже це населення з нетерпінням чекало перемі
щення фронту на захід, щоб повернутися в свої рідні домівки. До того 
ж, військова влада не надавала дозволу на від’їзд чоловікам, які часто 
використовувалися для фортифікаційних робіт[163].

Різноманітні повинності -  відбудовна, окопна, шляхова, гужова 
у прифронтовій смузі важким тягарем лягали на плечі не тільки біжен
ців, а й місцевого населення, особливо селянства. В разі ж невиконан
ня, передбачався чималий штраф або навіть й ув’язнення. Наприкінці 
1915 р. лише з волинських біженців Комітетом ВЗС ПЗФ було сформо
вано 32 постійні робочі артілі[164]. Зі свого боку, ҐІольському товарис
тву вдалося залучити на роботу понад 2,5 тис. співвітчизників [165]. 
Зокрема, робоча дружина з 46 чол., сформована Комітетом ВЗС ПЗФ в 
Кременці, працювала в 1,5 верстах від ворожих позицій під обстрілами
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солдатів противника. На березень 1916 р. вона, незважаючи на небезпеч
ну роботу, зросла до 84 чол. Військове командування за кожного робітни
ка платило Земському союзу. Так, Військовому міністерству кожен робіт
ник обходився в 2,24 крб., у той час як останньому всього в 1,75 крб.[166].

У Харкові губернська виконавча комісія з початком своєї діяльнос
ті влітку 1915 р., крім інших видів надання допомоги біженцям, вирі
шила взяти на себе й посередницьку діяльність у їх працевлаштуванні. 
14 серпня комісія визнала за необхідне негайно створити бюро праці. 
Поряд з цим, вона невдовзі підняла питання про об’єднання діяльності 
всіх існуючих в місті таких установ. 6 жовтня 1915 р. на нараді за учас
ті 20 представників від різних організацій (у тому числі від 5 робітни
чих), було вирішено заснувати в Харкові біржу праці, а до початку її ді
яльності організувати центральне бюро праці, яке повинно було сприя
ти у пошуку роботи не тільки біженцям, а й усім іншим працездатним 
громадянам. До його складу мали ввійти представники всіх організацій, 
які надавали допомогу тим, хто шукав заробітку -  представники профе
сійних і національних товариств, медичних кас, торгово-промислових 
об’єднань та ін.[167].

У грудні того ж року з ліквідацією діяльності губернської виконав
чої комісії бюро праці в повному складі перейшло у підпорядкування 
відділу з влаштування біженців при Харківського обласного комітеті 
Всеросійського союзу міст. Про значну роботу цієї установи з працев
лаштування громадян вказує те, що лише з вересня 1915 р. до березня 
1916 р. до її контори надійшли 4771 пропозиція на робочі місця, 4159 
запитів від бажаючих працевлаштуватися, з яких 2542 були задоволе
ні. Всього ж до харківських бюро праці за цей час надійшло відповід
но 18 214 пропозиції, 11 290 запитів, з яких 8164 були задоволені [168]. 
Після заснування при цьому Комітеті центрального бюро праці окремі 
такі установи направляли до нього копії всіх запитів і пропозицій, які 
надходили до них, з відповідними відмітками про повне чи часткове їх 
задоволення. Також у розпорядження центрального бюро надходили ва
кантні вимоги і пропозиції з працевлаштування, де і відбувалося зістав
лення зустрічних заяв з цього питання[169]. Таким чином, у Харкові
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було здійснено процес централізації трудового посередництва під ке
рівництвом обласного комітету ВСМ.

Уже згадуване центральне бюро праці Волинського губернського 
комітету ВЗС, яке було організоване на кошти (15 тис. крб.), асигновані 
головноуповноваженим з влаштування біженців на Південно-Західному 
фронті М.П. Урусовим, розпочало свою діяльність на початку серпня 
1915 р. Зокрема, вона передбачала не тільки трудове посередництво 
між підприємцями і робітниками, а й створення таких умов, при яких 
можливим було б досягнення порозуміння між сторонами, так як часто 
умови працедавців не задовольняли останніх. Вже в перші тижні своєї 
діяльності бюро опублікувало оголошення в газетах Петрограда, Мос
кви, Києва, Чернігова, Курська та Катеринослава, встановило тісні сто
сунки з Київським воєнно-промисловим комітетом, направило власних 
агентів до таборів біженців для ознайомлення їх про існування такого бю
ро і його завдання. Завдяки вжитим заходам, уже протягом перших трьох 
місяців до його контори надійшло майже 32 тис. пропозицій від працедав
ців, звернулося за допомогою у працевлаштуванні 9832 чол., з них робо
ту отримало 8805. Втім, 97% із загальної кількості працевлаштованих бі
женців складали робітники, зайняті в сільському господарстві[170].

У здійсненні своїх завдань центральне бюро праці Волинського гу
бернського комітету ВЗС наштовхувалося на цілий ряд ускладнень, го
ловним з них, як уже зазначалося, було те, що більшість біженців були 
людьми сімейними. Залишаючи свої домівки, вони забирали з собою 
майно, коней, худобу, тому працедавці неохоче брали їх на роботу. Галь
мували роботу бюро й перепони з боку адміністрації стосовно своєчас
ної видачі екстрених відзивів для проїзду робітників по залізницях за 
пільговим тарифом. Все ж завдяки значним зусиллям цього бюро чима
ло біженців разом з родинами і власним майном були направлені на ро
боту в межах Волинської, Київської і Подільської губерній, маючи мож
ливість у майбутньому якомога скоріше повернутися в рідні оселі. Без
сімейні робітники та родини без майна залізницями відправлялися на 
роботу в інші губернії. Проте чимало біженців неохоче бралися за про
поновану роботу, а то й зовсім відмовлялися від такої. Бували випадки,
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коли робітники тікали з місця роботи, навіть не почавши працювати. 
Наприклад, в Ушомирському маєтку Житомирського повіту партія ро
бітників у складі близько ЗО чол., прибувши туди для рубки лісу, відмо
вилася від роботи, не дивлячись на умовляння бригадира і його пропо
зицію щодо підвищення зарплатні, котра і до того була немалою. Заб
равши куплені для робіт інструменти, вони зникли без всякого поперед- 
ження[171]. Все ж, не дивлячись на ці та інші труднощі, центральне бю
ро Волинського губернського комітету ВЗС вживало всіх можливих за
ходів, щоб надати роботу якомога більшій кількості біженців, забезпе
чити їх можливістю пережити зимову пору року під теплим дахом, пос
лабити конфлікти між працедавцями і робітниками.

Нерідко комітети громадських і національних організацій намага
лися відстоювати інтереси біженців, які залучалися до робіт. Так, у лю
тому 1916 р. під час обговорення цього питання на засіданні київського 
відділення Тетянинського комітету було звернуто увагу присутніх на те, 
що біженці за належної організації охоче погоджуються на пропозиції 
працювати у сільському господарстві. З огляду на це було вирішено роз
почати організацію артільних груп та продовжити видачу пайків на су
му в 20 коп. тим біженцям, які дадуть згоду відправитися на сільсько
господарські роботи. Хто ухилявся від працевлаштування, видача пай
ків припинялася з 1 квітня 1916 р.[172]. У Харкові засідання губерн
ського комітету ВЗС “визнало бажаним використовувати працю біжен
ців для сільськогосподарських робіт лише за умови нормальної оплати 
їх праці й організації попиту і пропозиції роботи, при з’ясуванні через 
повітові комітети кількості працездатних біженців, створення артілей з 
них і зняття з пайка лише тих, хто відмовився від роботи без поважних 
причин. Переміщенням створених артілей повинен відати губернський 
комітет чи губернська управа”[173].

З часом і Міністр землеробства визнав за необхідне рекомендувати 
земствам обережність при організації артілей з біженців та при перемі
щенні їх з місця на місце. Він визнав, що для широкого залучення бі
женців до сільськогосподарських робіт необхідно надавати їм роботу на 
тривалий час і по можливості цілими сім’ями і групами односельчан,
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оскільки необхідність залишити родину, після всього пережитого, утри
мувала багатьох з них навіть від вигідного заробітку[174]. Посеред
ницька діяльність громадських організацій у працевлаштуванні остан
ніх певною мірою сприяла вчасному виконанню сільськогосподарських 
робіт, забезпеченню населення харчовими продуктами, в цілому змен
шенню гостроти дефіциту робочої сили на селі внаслідок мобілізацій.

Оцінюючи внесок громадських об’єднань у справу допомоги пос- 
траждалому цивільному населенню в Україні, слід відзначити, що в 
умовах Першої світової війни значна частина цивільного населення ук
раїнських земель опинилася в складних соціально-економічних умовах. 
Особливо це стосувалося родин, чоловіки з яких перебували на фронті, 
дітей-сиріт, біженців, тощо. Урядові структури не мали змоги надати їм 
належну допомогу. Тому громадські організації й товариства благодій
ного спрямування взяли на себе більшу частину такої роботи. У всіх ук
раїнських губерніях та повітах функціонували відділення багатьох від
повідних загальноросійських об’єднань і різні місцеві комітети й попе- 
чительства. Найбільш вагому підтримку населенню здійснювали Тетя- 
нинський комітет і національні організації, згодом комітети Земського 
та Міського союзів. Особливо посилилася їхня робота з початком інтен
сивного руху біженців влітку 1915 р., коли мільйони співвітчизників бу
ли зірвані з місць постійного проживання і залишилися без засобів до 
існування. Біженство, що стало одним з найдраматичніших проявів у 
житті українського та інших народів під час Першої світової війни, бу
ло породженням не тільки безпосереднього зіткнення ворогуючих ар
мій, а й цілеспрямованої політики реакційних кіл правлячої верхівки 
Російської імперії. На українських землях воно набуло величезних роз
мірів і супроводжувалося стражданнями та скаліченням долі безлічі 
людей. Саме в цей час досить потужно проявили себе сили, здатні не 
тільки співчувати, а й надавати допомогу жертвам війни. При значній 
фінансовій допомозі держави громадські організації й товариства вико
ристовували різні форми надання допомоги біженцям: влаштовували 
харчувальні пункти, забезпечували житлом, здійснювали медично-сані
тарний огляд, засновували для дітей притулки та організовували їх
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навчання, працевлаштовували, надавали юридичну допомогу й ін.
Гуманітарна діяльність громадських організацій у роки Першої сві

тової війни на користь різних категорій постраждалого цивільного на
селення виявилася досить ефективною і стала яскравим прикладом 
згуртування суспільства у кризові періоди новітньої вітчизняної історії.
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ПІСЛЯМОВА

( Г )  Діяльність громадських гуманітарних організацій на україн- 
ських землях у роки Першої світової війни в сфері опіки вої

нів і цивільного населення тільки в останнє десятиліття привернула 
увагу науковців. Проте до цього часу вона досліджувалася фрагментар
но, тільки в окремих її напрямках і аспектах. Наявні архівні та опублі
ковані джерела дали автору можливість повною мірою здійснити уза
гальнюючий аналіз діяльності громадських організацій з опіки воїнів 
і цивільного населення.

Благодійна діяльність у Російській імперії досягла найвищого 
розвитку в другій половині XIX - на початку XX ст. Активізація бла
годійності припадала на екстремальні періоди вітчизняної історії, 
особливо пов’язані з таким лихоліттям як війна. Зі вступом Росії вліт
ку 1914 р. в останню, яка відразу набула світових масштабів, існую
чий самодержавний уряд у нових умовах не був здатний власними 
силами перебудувати всі галузі суспільного життя для успішного її 
ведення. Реакцією на неповороткість бюрократичного апарату до 
належної організації допомоги військовослужбовцям і цивільному 
населенню, в першу чергу медично-санітарної, стало зростання 
ролі громадських благодійних об’єднань.

Представники різних соціальних верств суспільства: підприємці, 
поміщики, домовласники, чиновники, викладачі, лікарі, студенти, а та
кож громадські, станові і державні установи в Російській імперії, охоп
лені патріотичними почуттями, взялися за організацію в кожному 
губернському і повітовому центрах різноманітних благодійних то
вариств, комітетів зі збору пожертвувань, попечительств з опіки пос- 
траждалих на фронті воїнів та їх родин, у їх функціонуванні, поряд із 
фінансовою підтримкою заможних громадян, важливу роль відігравала 
особиста участь представників інтелігенції, студентської й учнівської 
молоді, в тому числі жіноцтва.

Одночасно представники ліберальної буржуазії і дворянства, тісно
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пов’язані з органами земського і міського самоврядування, ство
рили загальноросійські організації по допомозі хворим і пора
неним військовослужбовцям - Всеросійський земський союз і Всеро
сійський союз міст. Останні у своїй діяльності на українських землях 
спиралися на широку мережу місцевих комітетів - губернських і пові
тових ВЗС, міських і обласних ВСМ, а згодом і фронтові, до роботи в 
яких були залучені не лише працівники місцевих органів самовряду
вання, а й широке коло місцевої інтелігенції, насамперед лікарів, гро
мадських діячів, студентства та ін. Особливо значним було пред
ставництво діячів українського національного руху в Комітеті 
Всеросійського союзу міст Південно-Західного фронту.

З літа 1915 р., після поразок російської армії, коли сфери діяль
ності комітетів Земського та Міського союзів були значно розширені, 
крім допомоги хворим і пораненим воїнам, вони опікувалися бі
женцями, скаліченими фронтовиками, у прифронтових районах - пос- 
траждалим місцевим населенням, здійснювали санітарно-епідемічні 
заходи тощо. Кошти на забезпечення їх діяльності надходили з бюдже
тів органів місцевого самоврядування, фондів пожертвувань і спеці
альних зборів, проте левова їх частка асигнувалася через головні комі
тети вищезазначених союзів з державної скарбниці, яка визначалася 
сотнями мільйонів карбованців.

Вагомий внесок у допомогу потерпілим воїнам, цивільному насе
ленню, а особливо дітям-сиротам, родинам фронтовиків і біженцям, 
здійснювали спеціалізовані загальноросійські благодійні організації, 
якими опікувалися представники царської родини та наближені до неї 
особи. Серед них насамперед виділялися Тетянинський комітет по 
допомозі постраждалому населенню на чолі з його почесною головою 
донькою царя Тетяною Миколаївною, Товариство допомоги постражда- 
лим солдатам і їх родинам, Романовський комітет, що підтримував 
сільських дітей-сиріт, які перебували під опікою Миколи II. Ці та інші 
загальноросійські організації мали підрозділи в багатьох містах і пові
тах українських губерній. Завдяки зусиллям широких кіл громадськості 
значною активністю відзначалися відділення Тетянинського комітету,
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насамперед київське. Усі вони фінансувалися переважно з держав
ної казни, хоча певний відсоток коштів складали й пожертвування. 
Також важливу роль в опікуванні постраждалих співвітчизників на ук
раїнських землях відігравали національні благодійні товариства і комі
тети: польські, єврейські, латиські та ін. Серед них активну роботу 
здійснювало й українське “Товариство з надання допомоги постражда- 
лому населенню Півдня Росії”.

З початком активних дій на фронті вже протягом перших місяців 
війни у внутрішні українські губернії почали спрямовуватися десятки 
тисяч хворих і поранених воїнів, якими опікувалися завдяки широкій 
участі громадськості різні місцеві благодійні комітети при держав
них, підприємницьких, навчальних, громадських та інших установах. 
Проте найбільш вагомою була діяльність комітетів Земського і Місь
кого союзів, які перебували під егідою Російського Товариства Черво
ного Хреста. Вони відразу взялися за організацію й облаштування 
госпіталів, лазаретів, розподільників, санітарних поїздів, забезпе
чення їх медикаментами, перев’язочними засобами, одягом тощо. 
Госпіталі влаштовувалися для лікування всіх видів поранень, для інфек
ційних, туберкульозних та психічно хворих, а також поранених, які 
потребували бальнеологічного лікування. Найбільшу кількість ліку
вальних закладів в Україні утримували Харківський, Київський і Кате
ринославський губернські комітети ВЗС, Харківський обласний комітет 
ВСМ. Зокрема, на 1 жовтня 1916 р. лише комітети Земського союзу в 
українських губерніях утримували більше 47тис. госпітальних ліжок із 
майже 193 тис. по всій країні ( що становило 24,5% від їх загальної 
кількості). З них майже третя частина (близько 16 тис.) розміщувалася 
в лікувальних закладах Харківської губернії.

Громадські організації надавали відчутну допомогу не тільки хво
рим і пораненим фронтовикам, а й покаліченим. Уже з початком війни 
вони відкривали й утримували переважно на власні кошти притулки і 
патронати з опіки останніх. Особливо багато таких закладів для скалі
чених влаштовувалося при госпіталях. З часом громадськість за під
тримки держави почала засновувати для воїнів-інвалідів майстерні,
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де останні виконували нескладну роботу, насамперед шили одяг і взут
тя для армії, заклади по виготовленню для них протезів.

Одночасно з організацією опіки хворих, поранених і покаліче
них військовослужбовців громадські благодійні комітети і попечительс
тва взялися за підтримку родин тих, хто перебував на фронті, яка перед
бачала в першу чергу надання грошової, харчувальної та лікувальної 
допомоги, забезпечення всім необхідним дітей-сиріт. У кожному місті 
та повіті такі організації були створені насамперед при міських і зем
ських органах самоврядування. Особливо посилилася допомога гро
мадськості з початком руху біженців улітку 1915 р., які розмістилися 
в усіх губерніях України на схід від лінії Південно-Західного фронту. 
Громадські благодійні організації та товариства влаштовували для 
них харчувальні і лікувальні пункти, розподільники, виробничі май
стерні, заклади по працевлаштуванню та юридичній підтримці, 
супроводжували до місць тимчасового поселення та ін. Поряд із 
широкою діяльністю відділень Тетянинського “комітету, національ
них організацій і місцевих попечительств до цієї справи у зазначений 
час активно прилучилися комітети Земського і Міського союзів, при 
яких були створені спеціальні підрозділи з опіки біженців. На ук
раїнських територіях у роки Першої світової війни найбільш важ
ливими центрами громадської опіки у справі допомоги біженцям, 
особливо дітям останніх, були Київ, Харків та Катеринослав, де зас
новувалися й утримувалися на громадські та приватні кошти чисель
ні притулки, гуртожитки, школи й інші заклади для означеної катего
рії постраждалого цивільного населення.

Досить вагомою була діяльність комітетів ВЗС і ВСМ у районах, 
наближених до фронту, - в Галичині, на Волині, Поділлі, Буковині - як 
у справі опіки постраждалих військовослужбовців, так і біженців та 
місцевого цивільного населення. З початком 1915 р., після того, як Зем
ському і Міському союзам було дозволено працювати у районі бойових 
дій, однією з головних функцій комітетів ВЗС і ВСМ Південно-Західно
го фронту, як і у внутрішніх районах країни, була медично-санітарна, до 
того ж вона стала набагато ширшою за сферами надання такої допомоги.
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Зокрема до кола діяльності обох комітетів у цій справі належали надан
ня пораненим воїнам першої хірургічної допомоги, перевезення їх, 
стаціонарне лікування, боротьба з інфекційними хворобами як се
ред військовослужбовців на фронті, так і в найближчому тилу серед 
місцевого населення, біженців і окопних робітників, надання їм стома
тологічної допомоги та організація протиепідемічних щеплень, ви
готовлення перев’язочного матеріалу й медичного інструментарію, за
безпечення ними та дезінфекційними засобами своїх закладів тощо. 
Для цього вони організували лікувально-харчувальні, епідемічні, бан
ні, дезінфекційні і щепельні загони, влаштовували інфекційні бараки і 
бактеріологічні лабораторії, обслуговували етапи, відновлювали ро
боту місцевих лікарень, створювали виробничі майстерні.

У прифронтовій смузі Південно-Західного фронту комітети ВЗС і 
ВСМ займали провідне становище у справі опіки біженців та місцево
го населення. У ній брали участь представники різних соціальних груп 
і прошарків, у першу чергу українська інтелігенція й студентство. Крім 
харчувальної, лікувальної, санітарно-епідемічної допомоги, завдяки зу
силлям останніх, особливо тих, які працювали в Комітеті ВСМ, у Га
личині і на Буковині в другій половині 1916 р. було створено цілу низ
ку притулків для дітей-сиріт, у школах було відновлено початкову осві
ту рідною мовою. Працівники Комітету ВЗС ПЗФ здійснювали актив
ну роботу по об’єднанню посередницьких закладів при різних устано
вах у Наддніпрянській Україні з працевлаштування біженців, у приф
ронтовій смузі створювали кооперативні торговельні лавки для 
місцевого населення, обслуговували сотні тисяч окопних робітників, 
організовували будівельно-ремонтні дружини.

Діяльність громадських організацій на українських землях у роки 
Першої світової війни, насамперед тісно пов’язаних з органами місце
вого самоврядування, на користь хворих, поранених і покалічених во
їнів та різних категорій постраждалого цивільного населення виявила
ся досить ефективною, стала важливою складовою у вирішенні їхніх 
найнагальніших проблем та яскравим прикладом згуртування сус
пільства у кризові періоди новітньої вітчизняної історії, викликаних
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екстремальними умовами воєнного часу. Досвід такої діяльності яскра
во засвідчив переваги громадської ініціативи над бюрократичним 
державним апаратом. Не дивно, що комітети таких провідних гумані
тарних організацій як Всеросійський земський союз і Всеросійський 
союз міст за відчутної фінансової підтримки з боку держави з часом 
перебрали частково на себе функції її органів у медично-санітарній 
сфері, ставши одночасно як їх конкурентами, так і союзниками.
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