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рамках самой кадетской партии по программным и тактическим вопросам, а 
также позиции их политических оппонентов. Большое внимание уделялось 
изучению западноевропейского опыта, анализу реформаторских наработок 
отечественной общественно-политической мысли. Таким образом, на 
страницах харьковской кадетской периодики периода Первой русской 
революции поднимались и широко обсуждались такие проблемы, которые не 
могли быть предметом гласности в предшествующую эпоху. 
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КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ГНАТА ХОТКЕВИЧА  
У ХАРКОВІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
1902 року відбувся 12-й археологічний з’їзд у Харкові. Гнат Хоткевич, 

якому тоді було 25 років, організував вперше в історії кобзарства виступ 
кобзарів і лірників на з’їзді. Там же виступає з промовою, критикуючи уряд за 
перешкоди в розвитку кобзарства та української пісні. Поліція робила обшуки в 
його квартирі, переслідувала його, арештовувала, навіть виселила за межі 
України. Але він, повернувшись, знову брався за улюблену справу. 

Література про Г.Хоткевича хронологічно поділяється на два періоди: 
прижиттєвий (1899-1935) та сучасний. Виняток становить книга В.Г. Короленка 
[4], в якій вперше після двох десятиріч замовчування згадується про Г. 
Хоткевича. Про особу Хоткевича надруковані спогади А. Радченка, з яким він 
разом працював у зооветеринарному технікумі, В. Мартинюка, Д. Чуба та В. 
Марчука [1]. Світогляд та музичну діяльність Гната Мартиновича розглянула 
сучасний український дослідник Н. Супрун [7]. 

Мета статті – розкрити культурно-освітню діяльність Г. Хоткевича у 
рідному місті Харкові. 

Народився Гнат Хоткевич в Харкові 1877 року в бідній родині. Після 
закінчення реального училища вступив до Харківського технологічного 
інституту. 

На початку ХХ ст. разом з Д. Антоновичем, Б. Камінським, О. Катренком 
створив у Харкові видавничу спілку «Вік», яка випустила 14 творів Т. 



195 

Шевченка, І. Франка накладом 70 000 примірників [ 3, с.85]. Г.М. Хоткевич 
брав активну участь у діяльності Харківського товариства поширення в народі 
грамотності. Він заснував і очолив видавничу українську комісію при цьому 
товаристві [3, с. 542]. 

Після закінчення інституту Г. Хоткевич з 1901 року працює інженером у 
технічному відділі Харково-Миколаївської залізниці. Зустрічаючись часто з 
робітниками, він приходить до висновку, що трудящих потрібно залучати до 
культури, розширювати їх світогляд, розвивати їх національну свідомість. З 
цією метою в 1902 році Хоткевич організовує драматичний аматорський театр 
серед робітників-українців заводу сільськогосподарських машин Гельферік-
Саде і Мельгозе. З цього часу, як згадує він сам, починається його «серйозна 
театральна діяльність» [8, c. 517]. Спочатку гурток був малочисельним. 
Відсутність окремого приміщення перешкоджала розвиткові аматорського 
драматичного театру. Протягом 1902 року аматорський театр поставив 
сімнадцять вистав. Популярність театру серед робітничих верств постійно 
зростала. 

Активізація діяльності робітничого театру тісно пов’язана з діяльністю 
Харківського народного будинку, який було відкрито 2 лютого 1903 року. Гнат 
Хоткевич звернувся з пропозицією до комітету, який завідував Народним 
будинком, ставити вистави на його сцені. В листі до В. Гнатюка від 16 грудня 
1905 року Хоткевич пише: «Скільки мені довелося витримати боротьби з 
Комітетом Народного Дому, аби там були українські вистави, бо Комітет 
попереду і слухати не хотів, щоб сцена Народного Дому поганилася 
хохлацькими п’єсами. А потім, коли я добився-таки свого, – як тяжко 
доводилося відстоювати, щоб нам дали хоч дві вистави у місяць, бо вони хотіли 
дати лише одну (при 7-8 російських)».  

Успіхи театру аматорів були наявними. Глядачі, як і адміністрація 
Народного будинку, помітили його самобутність і незвичайно велику 
працьовитість. Тому на початку квітня 1903 року Г. Хоткевичу і учасникам 
театру запропонували перейти постійно до Народного будинку. 10 квітня 
виставою «Бурлаки» І. Карпенка-Карого театр Г. Хоткевича розпочав новий 
етап у своїй історії. Тільки за дев’ять місяців 1903 року аматори поставили на 
сцені Народного будинку дев’ятнадцять вистав, які відвідало 12 732 особи [1, 
с.111]. Вистави були поставлені за творами М. Кропивницького «Вуса», 
«Чмир», «Наймичка», «Олеся», «Дві сім’ї», «Дай серцю волю», «Зайдиголова», 
І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля», «Бурлаки», «Сто тисяч», «Розумний 
дурень» та інші. Російською мовою було поставлено «Записки божевільного» 
М. Гоголя. 

Під час російської революції 1905–1907 рр. Г. Хоткевич став 
організатором і головою Центрального організаційного (страйкового) комітету 
Харківсько-Миколаївської залізниці, обраний делегатом Всеросійського з’їзду 
залізничників. Під час грудневого повстання 1905 р. перебував у Москві, після 
придушення якого в січні 1906 р. через загрозу арешту був змушений 
емігрувати до Галичини. 
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Лише через шість років, у 1912 році, Хоткевич повертається додому, але 
його відразу заарештували за участь у страйках.  

Після виходу на волю 1913 року Хоткевич редагує журнал «Вісник 
культури й життя», відновлює вистави робітничого театру, мандрує з бандурою 
Україною, але війна 1914 року перешкоджає реалізації цих планів. 

У роки Першої світової війни очолював літературно-науковий відділ 
Українського товариства ім. Г.Квітки-Основ’яненка в Харкові, яке фактично 
виконувало функції «Просвіти». Товариство влаштовувало лекції з 
українознавства, вечірки для молоді українською мовою – «маленький, але 
корисний вогник серед загальної темряви» [6, с. 188]. Головними діячами цього 
товариства були: Кость Бич-Лубенський, Микола Міхновський, Гнат Хоткевич. 
Зберігся статут цього товариства [5], а також протоколи відкритих засідань 
відділу за 1915 рік (квітень – грудень). За цей період відділом було 
підготовлено і прочитано 21 доповідь на такі теми: «Драгоманов», «Лермонтов 
і Шевченко», «Микита Шаповал як поет», «Слово, присвячене роковинам Б. 
Грінченка». Етнографічною секцією був проведений вечір бандури, а також 
Г. Хоткевич прочитав систематичний курс лекцій про Галичину [2, с.48–49]. У 
березні 1916 р. його як «особливо шкідливого елемента» вислано за межі 
України: до Бєлгорода, потім – до Воронежа. 

У березні 1917 р. Гнат Мартинович очолив Український організаційний 
комітет у Харкові, у квітні 1917 р. увійшов до складу Української губернської 
ради. Активну участь брав Г. Хоткевич разом з Д.І. Багалієм, М.Ф. Сумцовим, 
В.О. Барвінським та іншими українськими видатними діячами у створенні 
товариства «Просвіта».  

Таким чином, Гнат Хоткевич був одним із лідерів українського 
культурного руху в Харкові. Відіграв роль у відродженні кобзарського 
мистецтва. Гнат Мартинович був засновником і керівником аматорських 
українських театрів на Харківщині. Він займався видавничою справою. Брав 
активну участь у діяльності культурно-освітніх товариств міста. 1938 р. Гнат 
Мартинович був звинувачений у антирадянській націоналістичній діяльності і 
розстріляний. 

У наш час відновлено добре ім’я письменника, а його твори повернуто 
народові. Додаткового вивчення потребує творча спадщина Гната Хоткевича в 
галузі соціології та історії, яка переважно складається з рукописних матеріалів. 
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ХАРКІВ У ЧАСИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 РР.) 
 
Важко знайти в історії події, які б за своїми масштабами та геополі-

тичними наслідками можна було поставити поруч з минулою війною. Вона 
«перемолола та скалічила» людські долі, визначила напрямок розвитку світу. 
Перемога у війні стала чи не єдиною позитивною опорою, точкою національної 
самосвідомості багатьох українців. 

Науковці виявляють зацікавленість саме до історії Харкова у цей період. 
Історія Харкова в період війни завжди привертала увагу вітчизняних 
дослідників. Зважаючи на роль міста, її не могли оминути автори 
узагальнюючих праць з історії України.  

З перших днів окупації Харкова заздалегідь розробленими планами, а 
також з урахуванням накопиченого в ході воєнних дій в Україні досвіду в місті 
здійснювалася розбудова багатоступеневої системи влади з метою пригноб-
лення місцевого населення. Масові пограбування та конфіскації ставили 
багатьох харків’ян у дуже скрутне становище, часто на межу виживання. 

24 жовтня 1941р. розпочалася нова ера в історії Харкова, його людність 
раптово була перенесена в інший вимір, де панували жорстокі закони. 
Тривалий період напередодні фашистської окупації попри всі знегоди місто 
самовіддано працювало на війну, стійко готувалося до відсічі ворогу. У жовтні 
1941 р. для багатьох харків’ян стала очевидною смертельна загроза, яка нависла 
над містом.  

Агресія військової влади була спрямована як проти учасників 
радянського опору, так і безневинних людей. За німецькими даними, 57 піхотна 
дивізія, яка здійснювала патрулювання міста, до кінця жовтня розстріляла 
цивільних громадян, які нібито брали участь в обороні міста. 

Репресії німецької влади проти місцевого населення були спрямовані в 
першу чергу проти певних груп населення – євреїв, циган, членів партії.  




