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Упродовж останніх років науковий інтерес 
до діяльності земських установ продовжує зали-
шатися актуальним. Проте такий важливий на-
прямок збереження економічного добробуту 
суспільства як пожежна безпека та роль органів 
місцевого самоврядування в організації та функ-
ціонуванні протипожежного захисту населення 
залишається майже недослідженим. Вперше в 
історичній літературі автор цієї статті робить 
спробу дати аналіз літератури з питання проти-
пожежної діяльності органів місцевого самовря-
дування в другій половині ХІХ – на початку 
ХХ ст. у Південній Україні. 

Історія пожежної справи викликала інтерес 
серед творчої інтелігенції ще з кінця ХІХ ст. У 
більшості випадків дореволюційні автори були 
земськими діячами і намагалися насамперед 

обґрунтувати роль земств у соціально-
економічному та громадсько-політичному житті 
країни. Більшість праць мала переважно загаль-
нотеоретичний характер [1].  

Початок вивчення питань історії пожежної 
охорони припадає на 90-ті роки ХІХ ст. Першим 
ґрунтовним дослідженням з указаної проблема-
тики стала монографія майбутнього редактора 
першого в імперії професійного часопису поже-
жників “Пожарный” О.Чехова [2]. Автор уза-
гальнив законодавчу базу у сфері діяльності 
пожежної охорони, дослідив становлення і функ-
ціонування професійних пожежних частин у пер-
шій половині ХІХ ст., розглянув проблему орга-
нізації допомоги погорільцям і поряд із цим під-
дав аналізу протипожежну роботу земських 
установ. 

Протипожежна діяльність органів місцевого                
самоврядування в Південній Україні у пореформений 

період (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.):                   
історіографія проблеми 

Автор розглядає стан наукового вивчення проблеми протипожежної діяльності органів місце-
вого самоврядування в Південній Україні у пореформений період українською та зарубіжною істо-
ріографією. Тема даної статті належить до числа найменш досліджених вітчизняною історич-
ною наукою і залишається актуальною й понині. 
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local authorities in the South of Ukraine in the post-reform. The topic of this article belongs to the least 
investigated by the Ukrainian historical science and remains actual now. 
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Слід зазначити, що ні в цій роботі, ні в пода-
льших працях інших авторів до середини ХХ ст. 
проблема розвитку пожежної справи у Півден-
ній Україні не досліджувалася. В основному 
розглядалися питання функціонування пожеж-
ної охорони або в цілому в імперії [3], і при цьо-
му не приділялася увага вивченню цих питань у 
конкретних умовах Новоросійського краю, або 
ж досліджувалися лише окремі практичні аспек-
ти теми (функціонування та обладнання добро-
вільних пожежних товариств, пожежна тактика, 
організація служби міських пожежних команд, 
протипожежне водопостачання тощо) [4]. 

Різні аспекти функціонування професійної 
пожежної охорони, формування добровільних 
пожежних організацій, законодавчого забезпе-
чення пожежної справи в Російській імперії ви-
світлювалися в працях діячів Імператорського 
російського пожежного товариства [5]. Щоправ-
да, ці роботи мали загалом описовий характер і 
окреслені вище проблеми не піддавалися глибо-
кому аналізу та системному розкриттю.  

Певну кількість робіт, які торкалися проблем 
організації пожежної справи на селі, присвятили 
земські діячі [6]. Ці видання носили практичний 
характер і фактично були настановами з органі-
зації пожежної справи в сільській місцевості.  

Найбільш повно в науковій літературі поре-
форменого періоду було досліджене питання 
причин поширення підпалів та організації боро-
тьби з ними [7]. Зокрема, значний фактологіч-
ний матеріал містить дослідження Д.М.Бо-
родіна. Автор піддав аналізу кримінальне зако-
нодавство Російської імперії щодо боротьби з 
підпалами та розглянув недоліки судочинства у 
веденні такого роду слідчих справ. 

Підсумовуючи аналіз літератури другої по-
ловини ХІХ – початку ХХ ст., треба зазначити, 
що лише окремі питання з обраної проблеми 
знайшли в них своє висвітлення. Здебільшого 
проаналізовані праці розкривають історію поже-
жної справи імперії на прикладі російських гу-
берній, з яких фактично неможливо виокремити 
матеріали, що стосуються губерній Півдня Украї-
ни. Водночас у них було визначено коло питань, 
актуальних для дослідження, які, однак, глибоко 
не вивчалися. Одна з причин такої ситуації поляга-
ла в недоступності архівних матеріалів, що зали-
шалися в державних архівах ще не оформленими, 
та спрямованості історичної науки на більш зага-
льні проблеми політичного, соціального, правово-
го та економічного розвитку суспільства. 

На жаль, і в другий, радянський, період роз-
витку історичної науки окреслені питання ви-
явилися малодослідженими. Автори робіт, які 
присвячувалися історії пожежної справи [8], у 
більшості випадків приділяли увагу діяльності 
пожежної охорони за часів радянської влади. 
Крім того, окремі проблеми розглядалися упере-
джено й заідеологізовано. Так, тривалий час 
домінував погляд на добровільні пожежні това-
риства, висловлений одним із організаторів ра-
дянської пожежної охорони О.Картишевим: 
“Добровольчество в цілому було агітаційною 
силою за самодержавний устрій, тому з органі-
заціями, які мали таке минуле, пролетарським 
органам пожежної охорони було не по доро-
зі” [9]. Аналогічним було й ставлення до земсь-
ких товариств, які займалися протипожежним 
страхуванням. Зокрема, стосовно них ще в 
1918 р. було заявлено, що вони були джерелом 
фінансування білогвардійських банд. 

Узагалі певний час через політичні мотиви 
земства не розглядалися радянськими істориками 
як об’єкт історичних досліджень. У 20-30-х рр. за 
даною тематикою була видана лише одна ґрун-
товна праця Л.Шапіро [10], яка, проте, стан по-
жежної охорони в Україні не висвітлювала.  

У 40-50-ті рр. ХХ ст. не з’явилося жодного 
серйозного дослідження з проблеми. Лише у 
зв’язку з відзначенням 50-річного ювілею радян-
ської пожежної охорони в 60-х рр. вийшла низка 
праць, присвячених цій тематиці. Серед них слід 
виокремити найбільш повне видання з пожежної 
справи в СРСР, опубліковане авторським колек-
тивом під керівництвом М.Тарасова-Агалакова 
[11]. Ця робота містила значний фактичний ма-
теріал із питань гасіння пожеж у Росії ХІХ – 
початку ХХ ст., історії розвитку пожежної техні-
ки, служби і побуту в пожежних підрозділах 
тощо. На жаль, щодо протипожежної діяльності 
земств указане видання містить лише фрагмен-
тарну згадку [12]. 

У цей самий період побачила світ і перша 
праця з історії пожежної охорони, присвячена 
одному з регіонів України [13]. Її автори, 
Г.Кучер та Л.Усатенко, ввели до наукового обігу 
із деяким аналізом певну кількість нового, в тому 
числі й архівного, матеріалу для з’ясування проце-
су розвитку пожежної охорони на Київщині. 

Поштовхом до подальшого вивчення історії 
пожежної охорони стали події квітня 1986 р., 
пов’язані з ліквідацією аварії на Чорнобильській 
АЕС, у ході яких мужність та самопожертва вог-
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неборців урятували людство від техногенної 
катастрофи світових масштабів. Аналізуючи ці 
сторінки історії, деякі автори зупинялися й на 
генезі пожежної охорони України [14]. Серед 
них, перш за все, заслуговують на увагу наукові 
доробки І.Глєбової та А.Семенюка [15]. Зокре-
ма, історичний нарис І.Глєбової присвячений 
розвитку пожежної охорони одного з регіонів 
Лівобережної України – Харківщини. Зазначена 
праця містить значну кількість документальних 
матеріалів мемуарного характеру та періодич-
них видань. Однак автор розглянула лише діяль-
ність міських професійних пожежних підрозді-
лів, а протипожежна робота земських установ 
залишилася поза її увагою.  

Цікавий для дослідника матеріал з окреслених 
проблем вміщують науково-популярні видання, 
що виходили друком до ювілейних дат у пожежній 
охороні окремих областей. Зокрема, історії пожеж-
ної охорони Київщини присвячена робота ветера-
нів Добровільного пожежного товариства України 
Б.Островського та Л.Марченка “Огнеборцы”, яка 
була опублікована до сторіччя київських пожеж-
них добровольців [16]. Хоча робота не мала ком-
плексного характеру, однак автори використали 
значну кількість опублікованих джерел та матеріа-
лів періодики ХІХ – початку ХХ ст.  

Таким чином, у радянській історіографії про-
типожежна діяльність земств не виділяється як 
окремий, самостійний предмет дослідження, а 
розвиток земської пожежно-страхової справи 
розглядається в контексті історії професійної 
пожежної охорони, як правило, російських губер-
ній та регіонів Правобережної України. 

На сучасному етапі зріс інтерес дослідників 
до проблем історії пожежної охорони України. 
Цьому сприяло як проголошення незалежності 
та виокремлення пожежної охорони республіки 
в окремий структурний підрозділ МВС України, 
так і створення вищих навчальних закладів Дер-
жавного департаменту пожежної безпеки – Ака-
демії пожежної безпеки, Львівського та Черкась-
кого інститутів пожежної безпеки. І хоча праці 
на цю тематику, що з’явилися впродовж 1996-
2003 рр., не вивчали проблему протипожежної 
діяльності земських установ у Південній Украї-
ні, проте вони мають велике значення для аналі-
зу загальних питань становища пожежних під-
розділів України в другій половині ХІХ – на 
початку ХХ ст. [17]. 

Відносно розвитку пожежної охорони в 
Україні сучасну вітчизняну історичну літерату-

ру можна умовно поділити на чотири групи. До 
першої належать інфомаційно-рекламні видан-
ня, які поряд із висвітленням основних напрям-
ків та сучасного стану пожежної охорони окре-
мих областей містили й короткі відомості щодо 
історії пожежної охорони [18]. До другої – ме-
муари ветеранів пожежної охорони України, які, 
однак, характеризують розвиток протипожежної 
служби лише за часів радянської влади [19]. До 
третьої групи можна віднести науково-
популярні видання, розраховані на широке коло 
читачів [20]. Четверта група складається з моно-
графій, як правило, історичних нарисів, окремих 
областей, які становлять найбільший інтерес для 
дослідника [21]. 

У 2000 р. в Україні відбувся захист першого 
дисертаційного дослідження, присвяченого роз-
витку пожежної справи в Південно-Західному 
краї [22]. Однак автор роботи А.Томіленко не 
ставив за мету проаналізувати протипожежну 
діяльність земських установ Південної України.  

Сучасна російська історіографія приділяє 
значну увагу дослідженню питань історичного 
розвитку пожежної охорони Росії [23]. Зокрема, 
необхідно виокремити дисертаційні досліджен-
ня С.Аксьонова та І.Романова. Автори цих робіт 
розглянули історико-правові аспекти становлен-
ня протипожежної служби в Росії та розвиток 
протипожежного законодавства. 

Частково стосуються проблематики роботи 
статті, що публікувалися на сторінках часопису 
Міністерства внутрішніх справ Росії “Пожарное 
дело” [24]. Зокрема, в них міститься досить зміс-
товний та цікавий для дослідника матеріал із 
проблем підготовки кадрів для пожежної охоро-
ни регіонів Росії, розвитку протипожежного зем-
ського страхування, становлення професійної 
пожежної охорони. Проте вказані праці не міс-
тять аналізу проблем із розвитку пожежної спра-
ви в Україні, а отже, й не можуть усунути прога-
лини в цьому питанні української історіографії. 

Таким чином, протипожежна діяльність орга-
нів місцевого самоврядування в Південній Укра-
їні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 
дотепер не знайшла комплексного висвітлення 
як у вітчизняній, так і в зарубіжній історіографії, 
та розроблена в цілому фрагментарно. Поза по-
лем зору фахівців залишилося велике коло пи-
тань, а також багато джерел місцевого характе-
ру. Вивчення та введення їх у науковий обіг до-
зволяє здійснити більш глибоку, комплексну 
наукову розвідку проведення протипожежної 
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роботи земських установ Південної України 
цього періоду. Отримані результати досліджен-
ня допоможуть застосувати історичний досвід 
участі органів місцевого самоврядування у фор-

муванні протипожежної безпеки регіонів для 
вдосконалення протипожежного захисту сучас-
них українських сіл. 
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