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У К РА ЇНСЬКОЇ С ЛОбОЖ А НщИНИ

У статті досліджено історико-етнографічні та соціально-політичні чинники формування духовної культури україн-
ців Слобожанщини впродовж XVII–XX ст.
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На  сьогодні  українська  Слобожанщина 
охоплює  територію  Харківської  області,  пів-
нічні  райони  Донецької,  північно-західні  ра-
йони Луганської,  північно-східні  райони Дні-
пропетровської,  східні райони Полтавської та 
Сумської областей. 

Назва цього історико-етнографічного регіо-
ну з’явилася в середині XVІІ ст., у період коло-
нізаційного  руху  українського  етносу  на  схід. 
На той час до складу Слобожанщини входили, 
крім  частини  України,  південна  територія  Во-
ронезької, Курської областей та більша частина 
Бєлгородської області. Уже в XI–XIII ст. Сло-
божанщина  стала  об’єктом  давнього  східно-
слов’янського  освоєння,  що  в  основному  здій-
снювали  русичі  Чернігово-Переяславської 
землі,  беручи  безпосередню  участь  у  форму-

ванні української нації. Упродовж XV–XIX ст. 
на Слобожанщині також проживали переважно 
вихідці з українських земель.

На думку Д. Багалія, «велика сила народу 
прийшла  в  Слобідчину  із  Гетьманщини,  з  Лі-
вобережжя, але найбільша частина їх належала 
до тих, що прийшла в Лівобережжя з Право-
бережжя» 1. Ці переселенці, отримавши тут на 
певний час різні пільги («свободи»), засновува-
ли поселення – слободи або поселення на «сло-
бодах»  2.  Таким  чином,  населення  Слобожан-
щини формувалося з рiзних етнографiчних груп 
українського народу, що в подальшому значно 
вплинуло на формування як матерiальної, так i 
духовної культури жителів краю. 

Подiбної  думки  дотримується  В.  Юркевич, 
який  пiдкреслював,  що  «природнiш  було  б  шу-
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кати  джерела  колонiзацiйного  руху  навiть  за 
найранiших часiв у властиво українських землях в 
захiднiй Волинi i Подiллю, почасти в Галичинi» 3. 

На початку XVII ст. великі загони україн-
ських  селян  і  козаків  оселилися  вздовж  пер-
ших  укріплених  ліній  поблизу  Орла,  Єльця 
та  інших  поселень.  Одним  з  перших  таких 
населених  пунктів,  заснованих  у  так  званому 
дикому  полі  наприкінці  XVI  ст.  за  наказом 
Бориса Годунова від 5 липня 1600 року на пів-
дні  Слобожанщини,  було  місто  Цареборисів 
(с. Червоний Оскіл  Ізюмського р-ну Харків-
ської обл.)  4. Порядкував у новому мiстi воє-
вода  Семен  Алфер’єв  з  вiйськовою  залогою. 
Спочатку  його  загiн  складався  переважно  з 
«росiйських служилих людей так званих дiтей 
боярських, дворян та iн. Серед них було чима-
ло охочих з донських  i запорiзьких козакiв, з 
українських жителiв Надднiпров’я, було навiть 
кiлька литовцiв, полякiв, нiмцiв» 5. 

Основним  заняттям  цареборисiвцiв  було 
хлiборобство,  однак  швидко  почали  розви-
ватися рiзнi промисли й  торгiвля. Уже з пер-
ших рокiв пiсля переселення мiсцеве населен-
ня вживало заходiв, щоб здобути торговельнi 
привiлеї. Пiд час перебування в Москвi (сiчень 
1657 р.) отаман Iван Семенович Свiтличний з 
представниками старшини просив у царя доз-
волу вiльно займатися промислами, торгувати 
вином, пивом «безпошлинно». Такого рішення 
не було прийнято, але формально заборонили 
тільки  возити  горiлку  на  продаж  до  сусiднiх 
мiст.  На  цей  фактичний  дозвiл  вiльно  гнати 
(«курити»)  горiлку  воєводи  дивилися  скоса 
i  скаржилися,  що  служилi  з  Росiї  «у  Черкас 
пропиваются,  платье  и  лошади  и  служилую 
рухлядь  пропивают  многую,  и  под  заклад 
пьют» 6.  Цiкавою  є  iнформацiя  Централь-
ного  статистичного  комiтету  Мiнiстерства 
внутрiшнiх справ, що має назву «Харьковская 
губерния. Список населенных мест по сведени-
ям 1864 года», де зазначено: «Мiж тим в 17 ст. 
почався рух православних українцiв, якi про-
живали в колишньому Київському князiвствi 
i пригнiчених Польшею. Незадоволенi почали 
виселятися iз-за Днiпра в степи, що складали 

окраїну  Московської  держави,  i,  створивши 
дружини,  стали  оплотом  то  проти  ординцiв, 
то  проти  полякiв.  Московська  влада  за-
охочувала  цi  переселення  рiзними  правами  i 
привiлеями; переселенцiв виявилося так бага-
то, що за царювання царя Олексiя Михайло-
вича у другiй половинi 17 ст. iз них сформували 
чотири  полки:  Ахтирський,  Iзюмський,  Сум-
ський  i Харкiвський.  Таким чином, першими 
колонiзаторами краю були малороси...

Цi  служилi  люди  називались  козаками  i 
черкасами  на  вiдмiну  вiд  неслужилих;  вели-
ку  частину  поселень,  заселених  малоросами, 
в  приходських  списках,  в  графi  про  етнiчний 
склад,  позначено  черкасами»  7.  Далi  подано 
таблицю,  що  відображає  «племiнний»  склад 
сiльського  населення  по  повітах,  зокрема 
Iзюмському, Куп’янському i Старобiльському. 
Так,  в  Iзюмському  повіті  проживало  142  759 
українцiв,  12  686  росiян  i  1980  бiлорусiв; 
у  Куп’янському  –  119  094  українцi,  14  916 
росiян,  жодного  бiлоруса;  у  Старобiльському 
налічено 221 220 українцiв, 29 231 росiянина, 
жодного бiлоруса 8. 

Особливо  активізувалося  переселення  на 
Слобожанщину  в  1670-х  роках,  коли  життя 
правобережних селян стало вкрай тяжким че-
рез  спустошливі  набіги  татар  та  активізацію 
проти селянських акцій польських військ. Уже 
на початку 1650-х років тут виникла низка по-
селень  –  фортець,  заснованих  українськими 
селянами  й  козаками  –  вихідцями  з  Право-
бережної України. Тоді ж були створені Ближ-
ня  Полуб’янка,  Тростянка  та  інші  поселення. 
У 1660-х роках переселенці з Правобережжя 
і Чернігівщини заснували Балаклію, Суджу та 
ін.  Про  інтенсивне  освоєння  Слобожанщини 
свідчать  такі  дані:  за  1657–1687  роки  кіль-
кість міських поселень зросла з 64 до 232 (у 
них  проживало  близько  250  000  осіб,  пере-
важно українців).

Осiла  колонiзацiя  зупинила  свій  поступ  у 
1650-х  роках  в  районi,  що  охоплював  «уходи 
коло Iзюмської луки i долiшньої Береки, гирла 
р.  Осколу  i  район  Торських  солоних  озер»  9. 
У  серединi  ХVІІ  ст.  українські  переселенці  
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заснували поселення Маяки (нині – с. Маяки 
Слов’янського  р-ну  Донецької  обл.)  i  Бахмут 
(нині – м. Артемiвськ Донецької обл.).

Керівництво  Москви  було  зацікавлене  в 
заснуванні  нових  міст,  оскільки  завдяки  їм 
відбувалося  зміцнення  південних  кордонів 
держави від нападів татар.

Згодом, особливо після поразок у війнах з по-
ляками, процес переселення на схід помітно по-
силився. Про це зазначає О. Рігельман у праці 
«Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і 
козаків узагалі» 10. Саме тоді козацький загін (до 
1000 шабель) під керівництвом гетьмана Якова 
Острянина перейшов на територію сучасної Хар-
ківщини і в 1638 році осів на Чугуєвім городищі 
(пізніше тут виникло м. Чугуїв). У 1652 році на 
базі  козацького  полку  (також  у  1000  шабель), 
який привів полковник Іван Зіньковський (Іван 
Дзиковський)  з-під  Острога  на  Волині,  був 
утворений  перший  і  найбільший  на  Слобожан-
щині  Острогозький  полк  та  заснований  Ост-
рогозьк. У 1652 році з містечка Ставище Біло-
церківського полку на Слобожанщину перейшов 
загін Герасима Кіндратовича (Кондратьева), на 
основі якого був створений Сумський полк. Пе-
реселенці  з  Правобережжя  й  Лівобережжя  в 
1654 році заснували Харків та деякі інші слобо-
ди, з яких згодом було сформовано Харківський 
полк. У 1654 році 1587 переселенців заснували 
Охтирку  –  центр  Охтирського  слобідського 
полку.  Освоєння  південної  частини  Слобожан-
щини  призвело  до  створення  там  у  1663  році 
Балаклійського полку, його засновник – козачий 
отаман Яків Черніговець, який привів сюди 150 
українських сімей із Задніпров’я. 

Розміри безплатних земельних наділів по-
селенців залежали від умов конкретних тери-
торій, але загалом були досить великими. При 
заснуванні Чугуєва, наприклад, його жителям 
виділили по 30 десятин землі на душу, при за-
снуванні Охтирки – по 42 десятини.

Наділяючи  «служилих»  людей  землями, 
уряд  царя  Михайла  Федоровича  посилав  їх 
на  вартову  службу  в  південні  степи.  Так,  у 
XVII  ст.  на  Слобожанщині  з’явилася  значна 
кількість «служилих» людей,  які  «переважно 

заселили велику Донецьку волость, на терито-
рії якої згодом були розташовані Харківський, 
більша частина Зміївського, Ізюмського і Вов-
чанського повітів» 11.

Особливого розмаху процес переселення на 
неосвоєні землі «дикого поля» набув у середині 
XVII ст., коли було засновано більшість міст і 
сіл  південнослобожанського  регіону.  Серед 
переселенців переважав український елемент, 
про  що  свідчать  прізвища:  Юско  Хороший, 
Юско Кривий, Миско Кубрак, Василь Бреус, 
Васка  Хміль,  Леско  Дитина,  Клим  Стріха, 
Мартин Боруля, Василь Ломака та ін. 12

З-поміж  багатьох  міст,  що  були  засновані 
українськими переселенцями, слід відзначити 
місто  Ізюм,  що  стало  центром  одного  з  п’яти 
слобідсько-українських  полків.  Біля  Ізюм-
ського броду з XVII ст. несли варту служилі 
люди та станичники. У 1670-х роках на цьому 
місці під керівництвом балаклійського полков-
ника Якова Чернігівця українські переселенці 
побудували  острог,  який  згодом  дістав  назву 
від давнього броду, місцевої річки – притоки 
Дінця – Ізюм. Нове велике місто (на право-
му  березі  Дінця,  там,  де  тепер  центр  міста)  
збудував харківський полковник Григорій До-
нець,  сюди  було  також  перенесено  й  невели-
кий перший Ізюм. Полковник Донець отримав 
право  заселяти  Ізюм  людьми,  «захожими  з 
черкасских» Слобідських полків 13.

Приблизно тоді ж полковником міста Зміє-
ва і завідуючим козаками у слободах Мерефи і 
Печенігів став відомий козацький отаман Іван 
Сірко. 1 березня 1668 року в слободі Красний 
Кут і на Торських озерах спалахнув бунт про-
ти «несправедливих дій московських воєвод  і 
бояр». На чолі з Іваном Сірком зміївські коза-
ки вирушили на Харків, однак, не отримавши 
підтримки з боку місцевих жителів, були зму-
шені  залишити  це  місто.  Відступаючи,  вони 
розорили  село  Борове  і  пограбували  слободи 
Колонтаїв і Мартова.

У Слобожанщині почалося спорудження мо-
настирів – загальновизнаних центрів освіти та 
культури. Були  створені Дивногорський, Ша-
трищегорський, Охтирський, Троїцький, Крас-

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



33

Етнос. Нація. Культура

нокутський,  Курязький,  Зміївський,  Микола-
ївський,  Козацький,  Острогозький  монастирі, 
заселені переважно вихідцями з України.

Приблизно  в  той  самий  час  (1624)  було  
засновано  Святогірський  монастир,  навколо 
якого  осідали  «люди  духовного  звання  разом 
з  українськими  переселенцями,  котрі  йшли  на 
Слобожанщину»  14.  У  1698  році  почалося  бу-
дівництво  Успенського  храму  при  монастирі. 
У 1851 році було збудовано Покровську церкву 
із  дзвіницею  15,  однак  монастир,  на  думку  іс-
ториків, мало впливав на хід української коло-
нізації на півдні  і в основному  «був опертям і 
для хворих чи поранених уходників, а головно 
за перший притулок для полонених, що тікали 
з полону» 16.

У першій половині XVII ст. почався видобу-
ток солі на Торських (нині Слов’янських) та Ма-
яцьких озерах. Улітку 1676 року білгородський 
воєвода відрядив на Тор загін Р. Маслова і на-
казав йому «побудувати місто Соляне й закли-
кати на життя з малоросійських задніпрянських 
міст “черкас”, згодом (1784 року) перейменова-
ного  в  Слов’янськ.  На  початку  1677  р.  в  місті 
було 245 “малоросійських” дворів. У 1683 році 
тут служило 151 українців і 50 росіян» 17.

Головним промислом, що забезпечував по-
треби  населення  міста  та  суміжних  областей, 
було солеваріння. У 1689 році з’явилися соле-
варні,  які  належали  поселенцям  сусідніх  міст 
(Тора, Цареборисова, Маяків). За свідченням 
Д. Багалія, мешканці Тору приїздили на «май-
дани» для виварювання солі цілими таборами і 
жили там у куренях 18.

У 1710 році, згідно з указом Петра І, над Сі-
верським Дінцем, де стояли намети українських 
козаків, було засновано поселення Лисичий Бай-
рак (нині – м. Лисичанськ Луганської обл.) 19.

Для  зміцнення південних кордонів Слобід-
ської України від нападу татар на річці Бахмут 
козаки Ізюмського полку побудували місто Бах-
мут, що згодом стало промисловим центром.

У  1753  році  в  географічному  трикутнику 
Бахмут – Лугань – Сіверський Донець цар-
ський  уряд  створив  адміністративну  одини-
цю  –  Слов’яносербію  із  центром  у  Бахмуті, 

куди з південних земель Австро-Угорщини на 
постійні військові поселення приїхали дружи-
ни сербів, молдаван, хорватів, болгарів. Захо-
пивши запорізькі зимівники між Дінцем і Лу-
ганню, ці переселенці перетворили їх на роти: 
Перша  (с.  Сріблянка),  Третя  (Верхнє,  при-
єднане  до  Лисичанська),  Друга  (Луганське), 
Четверта (над Луганню) 20.

Основною  діяльністю  слобожан  було  зем-
леробство. А. Слюсарський зазначає, що по-
селенці  з  першого  дня  свого  перебування  на 
Слобідській  Україні  намагалися  насамперед 
зорати та засіяти певну ділянку поля 21. Хлі-
боробством займалися не лише в селах, але й 
у містах. Багато зерна слобожани вивозили на 
продаж  до  сусідніх  регіонів  України  й  навіть 
за кордон.

На  річках  Красна  та  Жеребець  мешканці 
Бахмута та інших міст займалися рибальством 
та  мисливством.  У  лісах  поблизу  цих  річок 
ставили  пасіки.  На  думку  А.  Слюсарського, 
пасічництвом на південних землях Слобожан-
щини займалися (ще до масового заселення ре-
гіону) мисливці, які влітку приходили у квітучі 
південні степи з України та Росії . При хуторах 
(здебільшого – у Старобільському повіті) бу-
дували «слобідки» для худоби й коней 22.

Наведені  факти  свідчать  про  те,  що 
природно-кліматичні  умови  Слобожанщини 
сприяли  інтенсивному  розвитку  основних  ви-
дів  господарської  діяльності:  хліборобства, 
пасічництва, скотарства, рибальства, мислив-
ства, а також солеваріння.

Слобожанщині  було  надано  статус  україн-
ської автономії. Полкові уряди очолювали пол-
ковники  і полкова старшина. Полковник керу-
вав військовими й адміністративними справами 
всієї полкової округи, затверджував судові по-
станови,  роздавав  землі.  З  початку  XVIII  ст. 
автономія тут поступово обмежувалася, а Кате-
рина II знищила її остаточно. У 1700 році Пет-
ро  І  видав  грамоту  про  обмеження  виборчого 
права,  згідно  з  якою  полковники  мали  право 
працювати на цій посаді все життя аж до смер-
ті. Слобожанщину приєднали до Азовської гу-
бернії, Харківщину – до Київської, що за ча-
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сів Катерини II перейшли під владу Військової 
колегії. У 1732 році козацькі полки було пере-
творено  на  армійські,  ліквідовано  старовинне 
право займанщини, заборонено вільний вихід із 
Слобожанщини тощо. Уже в 1765 році козацьке 
самоврядування  було  повністю  ліквідовано,  а 
Слобідську Україну приєднано до Слобідсько-
Української губернії.

Слобожанщина  на  той  час  була  регіоном, 
у  якому  рівень  освіченості  серед  населення 
був досить високим. Переселенці, крім нових 
жител,  споруджували  церкви  і  школи.  Укра-
їнські школи мали тісні зв’язки з братствами. 
З  1675  року  в  Охтирці  почала  працювати 
школа, а в 1732 році – лише в чотирьох полках 
Слобожанщини було 124 школи. У цих полках 
населення  становило  тоді  303  100  осіб  (одна 
школа  на  2524  чол.).  Школи  були  церковно-
приходськими. Навчання здійснювалося пере-
важно українською мовою.

Поступово  головним  центром  Слобідської 
України став Харків, кількість населення яко-
го швидко зростала.

Зменшення  загрози  вторгнення  до  півден-
них  районів  Слобожанщини  кримських  і  но-
гайських татар (XVIII ст.) сприяло посиленню 
колонізації південних територій. Швидко зрос-
тала  кількість  українців  у  південних  регіонах 
Воронежчини та Бєлгородщини, наприклад, у 
таких повітах Воронезької губернії, як Хопер-
ському, Середському  і Павловському, де част-
ка українців у  1763 році  становила відповідно 
80,82 %, 73,7 %  і 57,39 % усього населення. 
У  цих  районах  селилися  переважно  вихідці  з 
Правобережної України, Галичини, Волині.

Уже  в  1719  році  більшість  східних  терито-
рій  України  та  прилеглих  районів  Росії  (Сло-
божанщина,  Курщина,  Харківщина,  частина 
Воронежчини)  увійшли  до  складу  Київської 
губернії, у зв’язку  із чим там посилився вплив 
української мови, культури, народних традицій. 
У 1779 році, після створення Курського наміс-
ництва, до його складу було прилучено частину 
Слобожанщини, а в 1797 році – частину Хар-
ківщини. Лише згодом, унаслідок інтенсифіка-
ції переселенських потоків з Росії, у національ-

ній  структурі  населення  зросла  частка  росіян, 
особливо  на  північних  територіях  Курщини 
та Воронежчини. У зв’язку  із цим, наприкінці 
1860-х років українців на Курщині було 25 % від 
загальної  кількості  населення  (400  000  чол.). 
Найбільше українців було в південних повітах: 
Гайворонському  – 57,34 %, Новооскольсько-
му  –  55,94  %,  Рильському  –  41,76  %,  Бєл-
городському  –  34,29  %,  Корочанському  – 
26,41  %.  Українці  заселили  також  південну 
територію Воронезької  губернії. В Острогозь-
кому  повіті,  наприклад,  частка  українців  ста-
новила понад 90 % усього населення, у Богу-
чарському – 89 %, Бирючинському – 74 %, 
Павловському і Валуйському – по 50 %.

Матеріали першого в Росії перепису насе-
лення (1897) засвідчили значну кількість укра-
їнців, що проживали на прилеглих територіях 
Росії. У Курській губернії зросла частка укра-
їнців, вони становили тут 32,6 %. В окремих 
південних  повітах  українців  було  ще  більше: 
у  Бєлгородському  –  78,6  %,  Гайворонсько-
му  –  58,9  %,  Новооскольському  –  52,5  %, 
Суджанському  –  47,9  %.  Дуже  багато  було 
українців і серед жителів прилеглої до сучасної 
України території Воронезької губернії, у якій 
у 1897 році українці становили 43,6 %.

Д. Багалій писав, що, порівнюючи числа діа-
лектологічні з числами етнографічними, можна 
побачити значну різницю між ними: другі знач-
но менші, ніж перші. Це пояснюється, з одного 
боку, русифікацією, яку так енергійно здійсню-
вали за часів царизму, з другого – тим фактом, 
що  через  відсутність  національної  свідомості 
значна частина населення, рідною мовою якого 
була українська, зараховувала себе (або, краще 
сказати, їх зараховували регістратори – росія-
ни, що вели перепис у Курській та Воронезькій 
губерніях) до руських, коли вона не була вели-
коросійською...  За  кількістю  українського  на-
селення на першому місці були такі повіти Во-
ронезької і Курської губерній: Острогожський, 
Богучарський, Бирючинський, Бєлгородський, 
Гайворонський,  Путивльський.  Українців  там 
було значно більше половини.
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Слід зазначити, що, незважаючи на офіційні 
перейменування чи адміністративні розподіли, 
назва регіону – Слобожанщина – виявилася 
досить стійкою. Так, у 1708 році, разом з ви-
никненням губернського поділу, Острогозький 
та  Ізюмський полки було приєднано до скла-
ду Азовської  губернії  з центром у Воронежі. 
У  1725  році  цю  губернію  перейменували  на 
Воронезьку  23.  Слобідсько-Українська  губер-
нія, що об’єднала слобідські полки в 1765 році, 
існувала  фактично  лише  в  1765–1780  та 
1796–1835 роках, доки в 1835 році її не пере-
йменували на Харківську губернію.

Слобожанщина була зоною інтенсивних кон-
тактів і взаємовпливів українців та росіян, однак 
духовна  культура  цього  регіону  здавна  розви-
валась  у  зв’язку  із  загальнонаціональною  тра-
дицією українського народу. Заселяючи «дикий 
степ»,  переселенці  принесли  із  собою  не  лише 
матеріальну  культуру,  але  й  духовне  надбання 
українського  народу,  зафіксоване  в  народних 
звичаях та фольклорі. Як зазначає М. Сумцов, 
перші пісні, створені на новій землі, сповнені туги 
за рідним краєм, «батьківськими місцями»:

Ой брате мій, брате, треба привикати: 
Од роду далеко, ніким наказати 24.
Особливе значення для подальшого розвит-

ку історії та культури Слобожанщини мали ет-
нографічні студії, що розпочалися в XVIII ст. 
Цей період (1780–1840 рр.) характеризується 
науковою  зацікавленістю  вчених,  інтелігенції 
та  поодиноких  мандрівників-ентузіастів  зби-
ранням  фольклорно-етнографічної  спадщини 
українського народу. Серед них варто відзна-
чити  Василя  Зуєва,  Іоанна  Гюльденштедта, 
Григорія  Калиновського,  Івана  Переверзєва 
та  ін.  Їхні  наукові  розвідки  містять  чималу 
кількість  подробиць  про  адміністративно-
політичний  устрій  слобожан,  їх  кількісний 
склад, заняття, культуру тощо.

Кінець XVIII – початок XX століття був 
періодом великого пожвавлення національно-
культурного  руху  в  Україні.  У  першій  поло-
вині  XIX  ст.  Слобожанщина  стала  центром 
розвитку  загальноукраїнської  освіти,  науки, 
культури та літератури. Це було зумовлено на-

самперед активізацією збирацької роботи, сис-
тематизацією накопичених матеріалів, їх опуб-
лікуванням у зв’язку з відкриттям у 1805 році 
Харківського  університету.  Питання  історії, 
етнографії,  фольклору  привертали  увагу  уні-
верситетських  учених  та  студентів,  зокрема 
В.  Каразіна,  А.  Метлинського,  Д.  Багалія, 
І.  Срезневського,  М.  Костомарова,  М.  Сум-
цова, О. Потебні, І. Манжури та ін.

У 1850–1860-х роках спочатку в Києві, по-
тім у Харкові, Чернігові та інших містах Укра-
їни  представники  інтелігенції  організовували 
так звані громади, члени яких вивчали історію, 
побут та фольклор України. У другій половині 
XIX  ст.  діяльність  української  інтелігенції  на 
Слобожанщині дещо послабилася через низку 
причин. Приєднання українських земель до Ро-
сії супроводжувалося ліквідацією національних 
державних структур і насильницькою русифіка-
цією. Укази російського уряду – Валуєвський 
(1863), Емський (1876), циркуляр  імперського 
Міністерства  Внутрішніх  справ  (1910)  –  офі-
ційно  забороняли  публікацію  художніх  творів 
українською  мовою,  видання  українських  на-
родних  пісень,  ввіз  на  територію  Російської 
імперії  українських  книжок,  заснування  то-
вариств «інородців», до яких було віднесено й 
українців 25. Отже, умови для розвитку україн-
ської культури, яка формувалася під «пильним» 
оком російського уряду, у слобожанському регі-
оні були вкрай несприятливими.

Після  повалення  царату  українське 
національно-культурне життя в Слобожанщи-
ні почало відроджуватися. У 1917 році відбу-
лися українські  з’їзди в Острогозьку, Валуй-
ках  та  інших  містах,  жителі  яких  висловили 
бажання  приєднати  ці  території  до  України. 
У  1918  році  українська  делегація  виголоси-
ла  пропозиції  щодо  розмежування  територій 
Воронежчини  та  Курщини,  згідно  з  якими, 
більшість земель,  заселених переважно укра-
їнцями, мали відійти до України. Це питання 
також виносили  на  розгляд  у  1927  році:  чле-
ни  ЦК  КП(б)У  висунули  пропозицію  про 
передачу  Україні  тих  земель,  що  відійшли 
до  Росії,  де  більшість  населення  становлять 
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українці  і  де  вони  проживають  компактно. 
З аналогічними пропозиціями до керівництва 
Москви  зверталися  представники  населення 
багатьох  районів  і  повітів  цього  регіону,  але 
вже  наприкінці  1920-х  років  можливості  для 
національно-культурного  розвитку  там  знач-
но  погіршилися.  Окремі  українські  школи  й 
пункти з ліквідації неписьменності, створені в 
1925 році за наказом Президії Всеросійсько-
го  ЦВК  на  Слобожанщині,  припинили  своє 
функціонування. Із 1927 року українську мову 
заборонили на Воронезькому робфаці, в Укра-
їнському педагогічному технікумі і т. д.

Зі  встановленням  радянської  влади  (спо-
чатку – на східних землях, а згодом – на всій 
території України) почався новий етап історич-
ного  розвитку  Слобожанщини,  що  позначив-
ся на фольклорній традиції  краю та народній 
культурі загалом. З 1920-х років у радянській 
фольклористиці відбувалися активні «пошуки» 
форм і засобів, за допомогою яких вона пере-
творилася на явище, придатне для виконання 
ідеологічних  замовлень.  Термін  «фольклор» 
замінили  поняттям  «народна  творчість»,  до 
якого  було  включено  власне  фольклор,  само-
діяльність,  народні  ремесла,  модернізовані 
музичні інструменти, аматорські пісні, вірші та 
оповідання  «сказителей»  та  «колгоспних  по-
етес». Клубні установи, творчі спілки, партійні 
організації України отримали завдання: усіля-
ко спонукати людей до створення «народних» 
за  походженням  і  радянських  за  змістом  пі-
сень  26. Період 1920–1930-х років був часом 
виконання «соціальних замовлень», що перед-
бачало  оспівування  радянської  дійсності  та 
возвеличення «вождя» народу – Й. Сталіна.

Водночас відбувалося відродження та розви-
ток української національної культури, завдяки 
сприянню  народного  комісара  освіти  України 
М.  Скрипника.  Процес  українізації  під  його 
керівництвом мав для української культури по-
зитивні наслідки: упорядкування українського 
правопису;  українській  мові  офіційно  було  на-
дано  національно-державного  статусу;  збіль-
шення  кількості  українських  видань,  зокрема 
періодичних. Проте українізація Слобожанщи-

ни не прогресувала, тому що більшість партій-
них керівників вважали Донбас не українською, 
а російською землею. Десятки тисяч селян, що 
працювали  на  шахтах  і  заводах,  спілкувалися 
суржиком 27. Подібна ситуація склалася в Хар-
ківській та Луганській областях. 

Зросійщення в його різних проявах (мовна 
асиміляція,  голодомор,  репресії)  призвело  до 
трагічних наслідків – знищення носіїв україн-
ської мови, занепад народної культури, тради-
цій і звичаїв, а також еміграції значної частини 
української  інтелігенції  за  кордон.  Протягом 
кількох десятиліть радянський уряд цілеспря-
мовано винищував інтелектуальний потенціал 
України: в Академії наук України було репре-
совано 250 осіб (серед них – 19 академіків), 89 
письменників убито, 212 змусили замовкнути, 
64 заслали, 83 емігрували 28.

Значних  втрат  український  народ,  зокре-
ма інтелігенція, зазнав під час Другої світової 
вій ни. Демографічна криза продовжувалася й у 
повоєнних роках. У східних областях України 
в 1946–1947 роках загострилися продовольчі 
труднощі, що призвело до зростання смертнос-
ті: протягом 1946 року в 16-ти східних облас-
тях  України  померло  близько  90  000  людей, 
а в  1947 році – більш ніж 186 000  городян. 
Найбільше  постраждали  від  голоду  жителі 
міст Сталінської (нині – Донецької), Вороши-
ловоградської (нині – Луганської), Запорізь-
кої, Одеської та Харківської областей 29.

Після  Другої  світової  війни  на  відбудову 
зруйнованих  шахт  і  заводів  Слобожанщи-
ни, насамперед, на Донбасі, радянський уряд 
відрядив  російських  робітників,  інженерів  та 
інших  спеціалістів.  Тоді  ж  відбувся  розподіл 
кордонів  Радянського  Союзу,  згідно  з  яким, 
до  Польської  Народної  Республіки  відійшла 
частина західних земель України. Після цього 
уряд  СРСР  переселив  жителів  західних  об-
ластей країни до  східних. Отже, цілком при-
родним є той факт, що в ході спілкування пере-
селенців із жителями слобожанського регіону 
відбувся культурний обмін. З одного боку, це 
призвело  до  масового  зросійщення  місцевого 
населення, з другого, це сприяло збереженню 
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загальноукраїнських  ознак  традиційної  куль-
тури в цьому регіоні. Ось як описує стан згур-
тованості  переселенців  із  Львівської  області 
до слобожанського регіону П. Лаврів: «Рідну 
мову, як найдорожчий скарб, усе-таки зберег-
ли три тисячі бойків з села Лісковатого Старо-
самбірського району колишньої Дрогобицької, 
а  тепер  Львівської  області.  Передаючи  цей 
клаптик української землі в 1951 р. Польській 
народній  Республіці,  уряд  СРСР  переселив 
підкарпатців  у  степові  села  Званівку,  Роздо-
лівку й Чубарівку, ... перейменовану на Верх-
ню Кам’янку Артемівського району Донецької 
області. Згуртовані любов’ю до рідного слова 
й  культури,  вони  виховують  у  такому  ж  дусі 
дітей і внуків.» 30. Певним чином на соціально-
економічний  та  культурний  розвиток  Слобо-
жанщини вплинув процес урбанізації, що най-
інтенсивніше відбувався саме в цьому регіоні. 
Період  1960–1970-х  років  характеризується 
обезлюдненням  українських  сіл,  що  позна-
чилося на культурі слобожанського регіону 31. 
Однак,  незважаючи  на  морально-політичний 
тиск радянської влади на українське суспіль-
ство,  духовна  культура  Слобожанщини  про-
довжувала  розвиватися,  зберігаючи  ознаки 
загальнонаціональної культури України.

З другої половини XX ст. посилився ідеоло-
гічний тиск на творчу  інтелігенцію, що тривав 
до 1980-х років. Період так званої відлиги, хоч 
і відіграв певну роль у реабілітації багатьох ді-
ячів української культури, проте не вніс суттє-
вих змін у соціально-політичні процеси України. 
Тиск  тоталітарної  системи  на  українську  інте-
лігенцію посилювався, створюючи передумови 
застою в  усіх  сферах  суспільного життя  укра-
їнців, зокрема в культурі. Діяльність наукових 
установ України цього періоду була під контро-
лем партійно-ідеологічних структур 32.

Після усунення 1972 року П. Шелеста го-
ловним ідеологом Української республіки став 
В. Маланчук, продовживши період так званих 
чорних  списків,  політичних  доносів,  що  не-
гативно  позначилося  на  долі  багатьох  укра-
їнських діячів – допити, заслання, подальша 
боротьба одних і вимушене каяття інших.

У часи радянської влади певний тиск чинив-
ся  безпосередньо  й  на  саму  українську  мову. 
Адміністративна  система  заперечувала  все, 
що  було  пов’язане  з  виявом  національної  сві-
домості  українського  народу,  насамперед  його 
мови. Інтенсивний процес русифікації партійно-
радянських установ, навчальних закладів, засо-
бів масової інформації сприяв звуженню сфери 
застосування української мови, денаціоналізації 
суспільно-політичного життя в Україні 33.

У радянські часи суспільно-політична ситу-
ація в Україні була досить складною. Жорсто-
ка національна політика спричинила величезні 
втрати  українського  народу.  Звісно,  зміни  в 
культурно-освітній  сфері,  що  сталися  впро-
довж  XIX–XX  ст.,  негативно  впливали  на 
рівень суспільної свідомості українців, знижу-
ючи рівень  їх духовності, проте це не загаль-
мувало становлення духовної культури народу, 
а, навпаки, сприяло процесу відродження на-
ціональної самосвідомості українців.

Перший  радянський  ґрунтовний  перепис 
населення  (1926)  засвідчив,  що  в  РРФСР 
проживала значна кількість українців, можна 
було  навіть  виділити  суцільні  українські  або 
змішані українсько-російські території. Згідно 
з переписом, на розташованих у Росії землях 
Слобожанщини, де переважали українці, а та-
кож частково на прилеглих до України північ-
них землях Ростовщини (Донщини) прожива-
ло відповідно 2 200 000 і 778 000 осіб, з них 
українців – 1 412 000 і 597 000. Це становило 
64,2 %  і 76,8 % від  загальної  кількості жи-
телів.  На  змішаних  (українсько-російських) 
територіях Слобожанщини в 1926 році прожи-
вало близько 88 000 чол., українцями назвали 
себе  124 000  (14,1 % усього населення). Тут 
ідеться про українські території Брянщини.

Суттєво змінилася демографічна та етнічно-
національна  ситуація  в  Слобожанщині  в  по-
воєнний  час.  У  період  репресій,  голодомору 
1932–1933  років,  виселення  до  Сибіру,  а  та-
кож військових дій під час Другої світової вій-
ни  кількість  жителів  Слобожанщини  значно 
скоротилася,  різко  зменшилася  тут  і  частка 
українців у національній структурі населення, 
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особливо в межах Росії. У 1959 році у Вороне-
зькій, Курській та Брянській областях чисель-
ність українців становила відповідно 176 800, 
15 600 і 8 300 чол. (7,5 %, 1,1 % і 1,2 % усього 
населення),  у  1970  році  –  145  800,  15  700  і 
21 100 чол. (5,8 %, 1,1 % і 2 %); у 1979 році – 
135 200, 19 500 і 22 200 чол. (5,5 %, 1,4 % і 
1,5 %); у 1989 році – 122 600, 22 700 і 21 700 
(5 %, 1,7 % і 1,8 %).

Дуже швидко русифікація посилилася тут в 
повоєнний  час.  У  Воронезькій  області  рідною 
мовою назвали українську лише 14,2 % укра-
їнців, Курській – 53,7 %, Брянській – 46,9 %. 
У цей період у межах Центрально-Чорноземного 
економічного  району  кількість  українців  різ-
ко  зменшилася:  у  1959  році  їх  було  279  400, 
у 1989 році – 249 200. Особливо  інтенсивно 
процес русифікації українців відбувався на Во-
ронежчині, де в 1989 році проживало 122 600 
українців (у 1959 р. – 176 800). Лише 14,2 % 
з них (у 1959 р. – 19,8 %, у 1970 р. – 9,4 %) 
вважали  українську  мову  рідною  (за  даними 
перепису 1926 р. так вважали майже всі).

Національний  склад  населення  української 
частини  Слобожанщини  характеризується  та-
кими  показниками  (1989):  у  Харківській  об-
ласті  українці  становили  62,8  %  від  загальної 
кількості населення, росіяни – 33,2 %; у Сум-

ській – відповідно 85,5% і 13,3 %. Чисельність 
російського населення особливо зросла в повоєн-
ний час, а кількість українців у межах російської 
Слобожанщини різко скоротилася. У Воронезь-
кій  області  в  1989  році  їх  було  лише  122  600 
чол., у Курській обл. – 22 700, в Бєлгородській 
обл. – 75 100. На Харківщині та Сумщині було 
зосереджено  потужний  виробничий  потенціал 
промисловості та сільського господарства Украї-
ни. Там виготовлялося майже 11 % товарної про-
дукції промисловості, така сама частка товарної 
продукції  сільського  господарства,  а  також  ви-
роблялося  близько  17  %  продукції  машинобу-
дування,  13 % – хімічної й нафтохімічної про-
мисловості.  Харків  був  найбільшим  в  Україні 
центром  машинобудування.  У  розрахунку  на 
одну людину в Харківській області продукува-
лося на 23 % промислової продукції більше, ніж 
загалом по Україні (у Сумській обл. – на 10 % 
менше); відповідний показник по сільськогоспо-
дарській продукції – 19 % (на 38 % більше).

Отже, зазначені факти свідчать про те, що 
протягом  майже  трьохсотлітньої  історії  Сло-
божанщини українська культура на її теренах 
розвивалася  в  дуже  складних  історичних  і 
соціально-політичних  умовах,  однак,  незва-
жаючи на це, вона залишилася складовою за-
гальнонаціональної української культури. 
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