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Забытый подвижник образовательного краеведения: Алексей Деревицкий
На основе архивных материалов Санкт-Петербурга, Киева, Симферополя, Москвы, Ялты воссоздан 

вклад в развитие крымоведения крупного украинского историка Алексея Деревицкого. Освещен наименее 
исследованный – крымский период жизни ученого.
Ключевые слова: А. Н. Деревицкий, крымоведение, Таврический университет (пединститут).

Andriy Nepomnyaschyi

Unremembered devotee of the educational local history: Oleksiy Derevytskyi
On the basis of archival material of St. Petersburg, Kyiv, Simferopol, Moscow, Yalta contribution to the develop-

ment of Crimean studies of prominent Ukrainian historian Oleksiy Derevytskyi was restored. The most undeveloped, 
Crimean period of the scientist’s life was elucidated.
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Маріанна Ласінська, Олександр Тригуб (м. Миколаїв)

ДОЛЯ МИКОЛАЇВСЬКОГО КРАЄЗНАВЦЯ 
(МИКОЛА ДМИТРОВИЧ ЛАГУТА)

У роботі простежується доля відомого миколаївського педагога-краєзнавця 1920–30-х років Миколи 
Дмитровича Лагути (1895–1937). Показано його науково-педагогічну роботу та працю на краєзнавчій ниві.
Ключові слова: краєзнавство, краєзнавець, Миколаївщина, Микола Лагута, репресії.

Значну роль в українському краєзнавчому русі 
грали педагоги навчальних закладів різного рівня. 
Одним із таких представників на Миколаївщині був 
відомий освітянин Микола Дмитрович Лагута (1895-
1937), який не лише популяризував любов до всього 
українського – мови, культури, історії, а й любов та 
повагу до історії рідної землі, «малої Батьківщини», 
якою була для багатьох миколаївська земля.

Постать М. Лагути стала привертати увагу ми-
колаївських дослідників з набуттям Україною не-
залежності та початком масового вивчення кримі-
нальних справ, що зберігалися в архівосховищах 
Служби безпеки України [1]. Головну увагу до-
слідники звертали на репресії по відношенню до 
славетного краєзнавця, мало уваги приділяючи йо-
го творчому спадку. Завдання заповнити цю лакуну 
і ставлять перед собою автори.

Відомий краєзнавець, археолог і педагог Микола 
Дмитрович Лагута народився 22 листопада 1895 ро-
ку в м. Миколаєві в родині звичайних робітників-
міщан. Навчався спочатку в початковій школі, а потім 
у Миколаївській Олександрівській гімназії, по закін-
ченню її у 1915 році вступив до Харківського універ-
ситету на історико-філологічний факультет. У 1916 
році перевівся до Новоросійського університету на 
однойменний факультет [2]. Революційні події 1917 
року стали нездоланною перепоною для завершення 
освіти, закінчити навчання йому так і не довелося. 

У 1918 році він повертається до Миколаєва, 
де проживає на вулиці 4-й Слобідській, 28 у будинку, 
котрий лишився йому у спадок від батьків. Після ви-
борів до Директорії 16 грудня 1918 року він входить 
до складу Миколаївської Ради об’єднаних україн-
ських організацій від кооперативів. Як представник 
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місцевого владного органу Директорії УНР, Лагута 
опікується розвитком української освіти і культури 
у місті та окрузі. Протягом 1918 р. молодий педа-
гог працює лектором української мови на курсах для 
вчителів народних шкіл, а в 1919 р. викладав україн-
ську мову в Миколаївській гімназії імені І. Франка.

У 1919 році вступає до «Просвіти», заснованої 
на Миколаївщині видатним українським культур-
ним діячем М.М. Аркасом [3]. В «Просвіті» він бе-
ре участь у численних культурно-просвітницьких 
заходах: читає лекції з української класичної літе-
ратури, складає репертуар театральних вистав, за-
ймається розгортанням бібліотечної мережі тощо 
[4]. З березня 1919 року М.Д. Лагута стає членом 
партії боротьбистів. Як він відзначав у своїй анке-
ті: «з літа 1919 і до лютого 1920 був співчуваючим 
у Миколаївській організації комуністів-боротьбис-
тів, приймав участь у видавництві їх органу – газе-
ти «Революційна боротьба» влітку 1919 року» [5]. 
У боротьбистській газеті М.Д. Лагута деякий час 
перебував на посаді секретаря редакції [6]. Після 
цього його було мобілізовано до лав денікінської 
армії, за що він був вперше заарештований ЧК во-
сени 1919 року. Але завдяки протекції боротьбистів 
цей арешт тривав не досить довго і наприкінці 1919 
року його було звільнено.

Згодом майбутній краєзнавець починає виклада-
ти українську та російську мови і літератури у таких 
навчальних закладах, як школа ФЗН заводу Марті-
Ведена, трудові школи № 17 та № 35, завідує укра-
їнським дитячим будинком № 2, працює на курсах 
вдосконалення вчителів початкових шкіл [7].

З квітня 1920 року М.Д. Лагута працює в Мико-
лаївському інституті народної освіти. А з 8 верес-
ня 1921 року розпорядженням губпрофосвіти йо-
го призначають викладачем інституту. На засіданні 
факультету соціального виховання 22 вересня того 
ж року було винесено ухвалу: «…доручити читання 
лекцій з українознавства Лагуті М.Д.». Це дало по-
штовх для початку активної зацікавленості Миколи 
Дмитровича історією краю.

У 1923 році на ХІІ з’їзді РКП(б) більшовицьке ке-
рівництво розпочало політику коренізації. Початком 
же українізації можна вважати вихід декрету РНК 
УРСР від 27 липня 1923 року «Про заходи в справі 
українізації шкільно-виховних і культурно-освітніх 
установ» та декрет від 1 серпня 1923 року. «Про захо-
ди забезпечення рівноправності мов і про допомогу 
розвиткові української мови». У Миколаєві провід-
ником українізації виступив саме Микола Лагута.

15 листопада 1923 року під керівництвом 
Миколи Дмитровича почав працювати гурток укра-

їнської мови, який мав на меті допомогти викла-
дачам і службовцям інституту у вивченні україн-
ської мови. Як провідний фахівець у цій галузі, 
М.Д. Лагута входить до складу державної комісії 
з українізації, як заступник голови – до складу сус-
пільствознавчої комісії, редакційної колегії науко-
вих записок інституту, комітету ІНО з метою обслі-
дування праці бібліотек [8].

У 1923-1924 навчальному році в Миколаївському 
інституті народної освіти викладали українською 
мовою лише двоє: М.Д. Лагута (українська мова та 
література) та П.П. Циган (українська мова, історі-
я України). Микола Дмитрович Лагута шляхом кон-
сультацій, порад, практичної допомоги намагається 
залучити до викладання українською мовою якнай-
більше викладачів. Це призвело до того, що у ста-
тистичному звіті ІНО від 1 грудня 1925 року вже 
зазначається, що мова викладання у вузі переваж-
но українська. Добре володіли нею М.Д. Лагута, 
Д.П. Короленко, В.П. Левицький, Л.З. Франко. Зав-
дяки старанням Лагути на засіданні факультету від 
7 грудня 1926 року приймається ухвала, яка рекомен-
дує студентам у спілкуванні між собою, з адміністра-
цією, викладачами та технічним персоналом вживати 
українську мову і зобов’язує адміністрацію вести нею 
всю канцелярську документацію тощо [9].

По суті М.Д. Лагута був першим історіогра-
фом Миколаєва радянського періоду. Він запрова-
див у вузі читання курсу краєзнавства, в січні 1926 
року разом із колегами підготував і провів пер-
шу обласну краєзнавчу конференцію. У 1923 ро-
ці з ініціативи Миколи Дмитровича та директо-
ра Миколаївського краєзнавчого музею Феодосія 
Камінського в Миколаєві було засновано Наукове 
товариство імені Миколи Аркаса при ВУАН, що бу-
ло затверджене 27 лютого 1923 року ВУАН і в якому 
Лагута посідає місце секретаря. В середині 1920-х 
років до Товариства входило 12 дійсних членів та 
15 співробітників [10].

Було накреслено план роботи на найближче 
майбутнє: скласти наукові нариси «Природа, життя 
і населення Миколаївської округи, його минуле та 
сучасне»; показати віддзеркалення революції в ет-
нографічному матеріалі; організувати в Миколаєві 
Музей матеріальної культури Миколаївщини; зби-
рати експонати щодо дитячого життя; досліджу-
вати говірки української, російської, болгарської, 
польської, єврейської, молдавської, німецької 
мови на теренах округи; проводити реєстрацію 
та охорону пам’яток давнини та мистецтва [11]. 
Результатом концентрації та активізації краєзнав-
чих сил  на Миколаївщині стало видання у 1926 році 
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збірки «Миколаївщина». Одним з авторів став ви-
кладач Миколаївського інституту народної освіти 
М.Д. Лагута. До книги увійшов географічний на-
рис, нариси про флору і фауну Миколаївщини, 
екологічний огляд, історичний опис. Додатки міс-
тили адміністративно-територіальну мапу Мико-
лаївського округу, план Миколаєва з показом на-
прямку ріки Інгул. Перу М.Д. Лагути в краєзнавчий 
збірці «Миколаївщина» належав розділ на сторін-
ках 179-211 під назвою «Історичні місця, пам’ятники 
старовини і мистецтва на Миколаївщині». 
У вступній частині до розділу автор наголошу-
є: «Історичними місцями, пам’ятниками старови-
ни й мистецтва наша Миколаївщина багато значні-
ша за інші округи і тому дослідження їх студіюван-
ня, вивчення у школах складає неабиякий інтерес 
для молодого покоління». Це та інші твердження 
Миколи Дмитровича були підхоплені та отримали 
своє продовження у дослідженнях істориків поко-
ління вже нової незалежної України наприкінці ХХ 
– початку ХХІ ст. Також характерним є те, що всі 
роботи М.Д. Лагути були написані літературною 
українською мовою, що для досліджень цього пе-
ріоду радше є винятком, ніж нормою. 

Збираючи археологічні знахідки, предмети ста-
ровини та експонати, він створює кабінет крає-
знавства. Разом з Ф.Т. Камінським співпрацював 
з Одеською крайовою комісією охорони пам’яток 
культури та природи, з головою секції академіком 
М.Є. Слабченком. Складає списки 43 пам’ятників, 
знищених у 1930-их рр. всупереч постановам 
уряду виданим з 1918 по 1924 рік (загалом та-
ких постанов було 15) про охорону і збереження 
пам’яток: «Про охорону залишків старогрецького 
міста Ольвії: Постанова РНК від 13 вересня 1921 
року», «Про охорону старовинної Грецької коло-
нії «Ольвії»: Постанова РНК УРСР від 31 трав-
ня 1924 року» та ін. [12]. Опублікував нариси про 
М. Аркаса та Р. Судковського [13].

З 1930 по 1935 рр. перебуваючи на посаді співро-
бітника історико-археологічного музею Миколаєва, 
він брав активну участь у археологічних розкопах, 
що велися на Кінбурні та в Ольвії [14].

За своє коротке життя він встиг надрукувати ба-
гато статей, присвячених краєзнавству. У 1926 р. 
побачила світ його збірка нарисів «Географічний 
збірник. Миколаївщина», 1928 р. була опублікована 
«Вся Миколаївщина». Але найбільше тему історії 
рідного краю він розкрив у своїй праці «Хронологія 
головних історичних подій міста Миколаєва», в ній 
автор намагався прослідкувати події, які трапляли-
ся в історії міста з 1774 до 1920 рр. [15].

Микола Дмитрович щиро вірив у справу, якою за-
ймався, і докладав чимало зусиль до розвитку укра-
їнізації. Але фінал сумлінної праці талановитого пе-
дагога виявися трагічним. Знову ж таки натхненне 
заняття краєзнавством, входження до керівництва 
«Просвіти», викладання українською мовою та ви-
моги М.Д. Лагути становлення української мови 
у всіх школах далися взнаки. Така активна діяльність 
у напрямку українізації не могла лишитися непоміт-
ною для комуністичної машини терору. 

Проти нього було штучно сфабриковано спра-
ву, згідно якої М.Д. Лагуті інкримінували членство 
у «Спілці визволення України». Але репресивній сис-
темі цього виявилося замало. Миколу Дмитровича 
звинуватили ще й у тому, що нібито він проводив шпи-
гунську роботу – збирав дані про військово-оборонну 
промисловість Миколаєва і через Ф.А. Козубовського 
(директора інституту матеріальної культури Академії 
наук України) передавав польській розвідці. І хоча 
жодних доказів щодо цього не було представлено, 
проте висунуті звинувачення стали вагомим приво-
дом для другого арешту в житті М.Д. Лагути. 

У результаті Миколу Дмитровича було засудже-
но на три роки позбавлення волі умовно і звільнено 
з-під варти із зали суду [16]. Як свідчать докумен-
ти, судовий процес розпочався 9 березня 1930 року 
о 17 годині 30 хвилин. Справа слухалася так званим 
Особливим складом Найвищиго суду УСРР під го-
ловуванням Приходька. Склад суду був затвердже-
ний ЦВК, чим підкреслювалось особливе значен-
ня, якого уряд надавав процесові по справі «СВУ» 
[17]. Порівняно м’який вирок, винесений підсуд-
ним у цій справі, був трагедією для кожного засу-
дженого не тільки тому, що завдав значних фізич-
них і моральних страждань, а й тому, що він визна-
чив долю майже кожного з них у тому недалекому 
майбутньому, коли почнеться масове полювання на 
«ворогів народу». І коли без вини винуваті в судо-
вому чи позасудовому порядку або знищувались, 
або зазнавали нових арештів, мало кому вдавало-
ся звільнитися з місць ув’язнення після закінчення 
терміну покарання. Згодом в анкеті М.Д. Лагута пи-
сав із цього приводу: «Був під судом у справі СВУ, 
засуджений умовно на три роки без поразки в пра-
вах. Випробувальний термін ще не закінчений». 
Незважаючи на це, 22 березня 1931 р. він призна-
чений завідувачем відділу «Історія м. Миколаєва» 
у Миколаївському державному історичному музеї.

Тридцяті роки стали найбільш плідним періодом 
творчої й дослідницької роботи Миколи Дмитрови-
ча Лагути. З 1930 по 1935 рр., перебуваючи на по-
саді співробітника історико-археологічного музею 
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Миколаєва, М.Д. Лагута приймав активну участь 
у археологічних розкопах, що велися на Кінбурні 
та в Ольвії [18]. У цей час ним створені: збір-
ник «Матеріяли до історії міста Миколаєва (1788-
1917 рр.)» (рукопис розміром до 180 стор., копія бу-
ла передана в Миколаївський державний історич-
ний архів); у збірнику «Місто Миколаїв. Техніко-
економічний нарис. Матеріали для соціально-
економічної реконструкції м. Миколаєва» (Одеса. 
1931 р.) поміщений в книзі «Історичний нарис 
м. Миколаєва (1788-1931)»; складений реєстр 
пам’ятників матеріальної культури Миколаївщини 
й національних меншин (1932 р.); за пропозицією 
державного Степового інституту при Наркомземі 
складений збірник матеріалів по історії сільського 
господарства Миколаївщини з найдавніших часів 
до ХХ в.; рукопис «Історичний нарис сільського гос-
подарства Миколаївщини» (50 стор.); «Історичний 
нарис розвитку революційного робітничого руху 
в м. Миколаєві з 1847 до 1897 рр.» (незакінчений ру-
копис, 350 стор.); «Хроніка історії міста Миколаєва» 
(рукопис, 400 ст.); бібліографічні покажчики літе-
ратури по історії пролетаріату в м. Миколаєві, істо-
рії місцевих фабрик і заводів та багато інших. Крім 
цих робіт, як вказував М.Д. Лагута, у його архіві бу-
ло ще близько сотні рукописів [19].

Третій арешт 1937 року, як і для багатьох по-
движників українства, став останнім для науков-
ця. У справі за номером 1052 по статтях 54-8 та 
54-11 КК УРСР, яка зберігалася в архіві УКДБ по 
Миколаївській області, зазначається, що сержант 
Державної безпеки Черненко «розглянувши ма-
теріали по звинуваченню громадянина Лагути 
Миколи Дмитровича, 1895 року народження, укра-
їнця, громадянина СРСР, безпартійного, безробіт-
ного, який проживає в м. Миколаєві по вулиці 4-ій 
Слобідській 28, у злочинах передбачених статтею 
54-10 КК УРСР, в минулому активний боротьбист, 
учасник контрреволюційної організації «СВУ», 
за що був засуджений, має зв’язок із українськими 
контрреволюційними націоналістичними елемента-
ми, проводить контрреволюційну діяльність, знай-
шов, що знаходження на волі буде негативно впливати 
на хід слідства» [20]. Тому вже 2 вересня М.Д. Лагута 
був взятий під варту. Його дружина Ганна Григорівна 
Фіздель після арешту чоловіка важко пережива-
ла страшне потрясіння, почала тяжко хворіти, в неї 
поступово віднялися ноги, осліпли очі. Після смерті 
Миколи Дмитровича, перед Другою Світовою війною 
вона намагалася лікуватися в Одесі. Собес виділив 
безкоштовну путівку, проте почалася війна. Що ста-
лося з нею потім, невідомо [21].

Наступного дня після арешту Микола Дмитро-
вич відповідав на питання, згадуваного вище сер-
жанта Черненка, той сумлінно записував до слід-
чої справи відповіді відносно фактів приватного 
та громадського життя М.Д. Лагути: з 1935 року 
ніде не працював, у 1919 році був заарештований 
надзвичайною комісією та звільнений за клопотан-
ням місцевого комітету партії українських соціал-
революціонерів (боротьбистів). Не приховував 
Микола Дмитрович і ще одного факту, наявності 
якого вже цілком достатньо було для винесення су-
ворого вироку. У 1919 році він був мобілізований 
до лав білої армії та служив недовгий час у студент-
ській роті м. Сімферополя. Після відходу німецько-
австрійських окупантів з Миколаєва знову повер-
нувся до міста, де народився і виріс [22]. На допи-
тах слідчих цікавила, насамперед, громадська ді-
яльність у біографії М.Д. Лагути, діяльність майже 
двадцятирічної давнини, місце та роль у боротьбі 
місцевих політичних сил 1919-1920 рр. Згадки про 
участь у партії соціал-революціонерів, теоретич-
но засудженої та розгромленої ВКП(б), у 1937 році 
виглядали історичним рецидивом, котрий чудово 
вписувався у контекст оперативної роботи, яка ви-
конувалася у відповідності до наказу Комісаріату 
внутрішніх справ СРСР від 5 серпня 1937 року. 
Доручені ВКП(б) обов’язки по очистці радянсько-
го суспільства від опонентів та противників біль-
шовизму. До того ж М.Д. Лагута в минулому нале-
жав до української партії, це викликало особливу 
обережність слідчих, вони вимагали докладних по-
яснень». Розкажіть, в якому році ви вступили до лав 
партії боротьбистів та про вашу роль ній?» – сліду-
вало запитання сержанта Шимоновича. «В партію 
боротьбистів», – чесно відповідав М.Д. Лагута, 
– «я вступив у 1919 році. В той же час, коли ста-
ло відомо про утворення цієї партії. Разом з ліде-
ром боротьбистського руху Грачовим, Біликом, 
Хижняком та іншими, я був одним із засновників 
організації боротьбистів у Миколаєві. З моменту 
видання боротьбистської газети «Революційна бо-
ротьба» я працював в якості секретаря редакції та 
приймав діяльну участь у партійній полеміці, осо-
бливо у питаннях національно-земельних…» [23]. 

Цікавим є протокол вилучення особистого лис-
тування та перелік конфіскованої літератури: жур-
нал «Життя і революція» з віршами В. Сосюри, 
збірка, присвячена 10-річчю Жовтневої революції 
з публікацією Бухаріна, журнал «Шлях освіти» з пе-
редовою статтею М. Скрипника. Заарештованими 
були «Старовина історія» М. Грушевського, кни-
га Джона Ріда «Десять днів, котрі вразили світ», 
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брошура М. Хвильового «Із моєї біографії», моно-
графія про В. Сосюру, праці Каменєва, Зінов’єва, 
Рикова; «Кобзар» Т. Шевченка 1917 року видан-
ня зазначався, як «застарілий», словник політич-
них термінів 1924 року. Як «застаріла» відмічала-
ся книга італійця Т. Кампанелли, його відома уто-
пія «Місто сонця». В акті вилучення контрреволю-
ційної літератури фігурували підручники «Україн-
ська мова», «Техніка української мови», «Записки 
українського фольклору» [24].

15 листопада 1937 року сумнозвісна «трійка» 
пригадала йому всі висунуті раніше безглузді зви-
нувачення і винесла смертний вирок, у якому йшло-
ся про те, що «Лагута М.Д. звинувачується в тому, 
що, виступаючи активним учасником контррево-
люційної української націоналістичної організації, 
проводив антирадянську діяльність, організовував 
терористичні групи, завданням котрих було прове-
дення терактів у випадку приїзду до міста керівни-
ків партії та уряду» [25]. 25 листопада, вже за десять 
днів після винесення вироку, він був приведений у 
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Влада Сокирська (м. Умань)

ГРИГОРІЙ ХРАБАН – ПЕРШИЙ НАУКОВИЙ 
КРАЄЗНАВЕЦЬ УМАНЩИНИ

Одним із тих, хто присвятив своє життя самовідданій праці на ниві історії, є археолог, історик України 
та краєзнавець Уманщини Григорій Юхимович Храбан. Дослідження наукової біографії Г. Ю. Храбана дозво-
лило визначити пріоритетні напрями його творчості: археологія, давня історія України, історія повстан-
ня 1768–1769 рр. в Україні, історія Уманщини від найдавніших часів, історія створення дендрологічного 
парку «Софіївка», «Шевченко і Умань», революційні події та події Великої Вітчизняної війни на території 
Уманщини, біографістика, бібліографічна діяльність.
Ключові слова: краєзнавство, Уманщина, Г.Ю. Храбан, історія, археологія.

Знання історії України важливе і необхідне на-
самперед для того, щоб осмислити сучасний розви-
ток держави, об’єктивно прогнозувати основні тен-
денції її розвитку в найближчому майбутньому.

Сьогодні багато говориться про Україну в євро-
пейському і світовому контексті. Її авторитет як су-
часної держави залежить не лише від вдалої політи-
ки, зміцнення економіки, а й від уважного та дбай-
ливого ставлення до її багатої історико-культурної 
спадщини. Із здобуттям Україною незалежності зна-
чно посилився інтерес усіх верств суспільства до ви-
токів і джерел своєї історії. В руках сучасних істори-
ків і краєзнавців благородна та відповідальна, важ-
лива для майбутньої України справа – відродження 
історичної пам’яті, збереження зв’язку часів. Поки 

є небайдужі люди, не перерветься нитка духовнос-
ті, що єднає минуле, сучасне і майбутнє. Тож і ці-
каві всім життєві долі ентузіастів-сподвижників, які 
бачили своє покликання у збереженні історико-
культурної спадщини. Одним із тих, хто присвятив 
своє життя самовідданій праці на ниві історії, є ар-
хеолог, історик України та краєзнавець Уманщини 
Григорій Юхимович Храбан (1902–1990) [1].

Сукупність матеріалів, що розміщені в Центра-
льному державному архіві вищих органів влади 
і управління (Київ), Центральному державно-
му історичному архіві (Київ), Науковому архіві 
Інституту археології НАН України, Державному ар-
хіві Черкаської області, відділі фондів Уманського 
краєзнавчого музею є достатньо репрезентативною. 


