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В історіографії Слобідської України однією з найменш вивчених 
проблем є минуле Ізюмського слобідського козацького полку. Існує лише 
одна книга, яка присвячена виключно Ізюмському козацкому полку – 
дослідження М. Гербеля «Изюмский слободской казачий полк 1651–
1765 гг.», опублікована в 1852 р. Однак ця книга містить багато помилок та 
складається, здебільшого, з витягів різних документів. Значну кількість 
інформації ввели в науковий обіг наступні дослідники історії 
Слобожанщини (Філарет Гумільовський, Є. Альбовський, Д. І. Багалій), 
однак їх метою не було грунтовне вивчення минулого Ізюмського 
козацького полку, тож вони висвітлювали його побіжно та поверхово. В 
радянській та сучасній історіографії Ізюмський слобідський полк згадувався 
лише в складі більш широких питань: А. Г. Слюсарський в своїх 
монографіях аналізував соціально-економічний розвиток всієї 
Слобожанщини, В. О. Пірко описує заселення та господарче освоєння 
Степової України в XVI–XVIII ст., В. Б. Яценко досліджує питання 
інтеграції слобідського козацтва до складу структур Російської імперії; 
через що не було закцентовано уваги на багатьох специфічних рисах цього 
військо-адміністративного утворення.  

В дослідженні «Ізюмський слобідський козацький полк: останні 
десятиліття існування та ліквідація» на фоні висвітлення соціально-
економічного стану Ізюмського слобідського козацького полку та його 
участі в обороні Російської імперії вперше робиться аналіз результатів 
ліквідації слобідських полків відносно умов Ізюмського полку, 
співставляються заявлені цілі цього реформування з досягненнями, 
висвітлюється реакція населення на згадані зміни. 

Дослідження спирається на грунтовну джерельну базу: законодавчі акти, 
діловодчу документацію, статистичні матеріали, як опубліковані, так і з 
архівних установ. 

В ході дослідження з’ясовано, що залишався сенс існування Ізюмського 
полку як військової одиниці, внаслідок його прикордонного розташування, 
реорганізація ж в регулярне формування зовсім не покращила його 
забезпечення та ніяк не вплинула на несення служби щодо захисту кордонів. 
Введення ж єдиного платежу для утримання гусарського полку та інших 
цілей, замість самостійного спорядження підпомічниками козаків, не 
досягло своєї мети полегшити життя підданих, бо не було відмінено значну 
кількість різноманітних поборів на користь російської армії. Згадані 
результати реформування викликали незадоволення козаків Ізюмського 
слобідського полку, яке було зафіксоване в численних скаргах та 
чолобитних імператриці Катерині ІІ. 
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Наукова проблема – вивчення особливостей розвитку експресивної 
культури (релігійних, державних, трудових свят, обрядів, діяльність 
культурних установ) українського селянства в 1953–1964 рр.  

Історіографія. Питанню формуванню та функціонуванню культурних 
установ присвячені роботи І. В. Рибака «Соціально-побутова інфраструктура 
українського села 1921–1991 рр.», В. Д. Добротвора, П. П. Панченка. Процес 
формування радянських свят висвітлений в праці Є. К. Дулумана 
«Становлення і організація радянських обрядів та свят». Зміни, що відбулися в 
експресивній культурі селян, розкривають праці О. М. Вербицької «Российское 
крестьянство: от Сталина к Хрущову», І. Романюка «Українське село в 50-ті 
прешій половині 60-х рр. ХХ ст.», Григорьєвої «Советская повседневность и 
уровень жизни населения СССР в 1953–1964 гг», Лебіної, Зубкової. 

Джерельною базою дослідження є матеріали центральних архівів 
України: ЦДАГО і ЦДАВО, статистичні матеріали, які знаходяться в 
щорічниках народного господарства УРСР, документи партійного і 
державного походження – рішення партій, з’їздів, періодичні видання 
(«Правда», «Сельская жизнь»). 

Для висвітлення наукової проблеми використовувалися діалектичні 
методи пізнання. Дослідження базується на принципах історизму і 
об’єктивності, систематизації і порівняльному аналізі даних. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше акцентовано 
увагу на культурно-масових заходах радянської влади по організації дозвілля 
та пов’язані з цим змін в експресивній культурі українського селянства. 

Свята й обряди є необхідною частиною буття суспільства в цілому, а 
також невід’ємною складовою життя кожної людини. У розвитку 
святковості та обрядовості села значною була роль політичного фактору. 
Політика відносно свят та обрядів полягала в пропаганді атеїстичного 
ставлення до них, переслідуванні релігійної сімейно-побутової святковості, 
створенні та впровадженні нових свят та обрядів. В досліджуваний період в 
радянському суспільстві акцентується увага на святкуванні державних свят 
(річниця Жовтня, 8 березня, 23 Лютого, 1 Травня, День Перемоги), 
формуються професійні свята та трудова обрядовість. З кін. 1950-х рр. 
замість весільної обрядовості пропонувалися урочисті цивільні ритуали – 
офіційна церемонія реєстрації шлюбу. 

Значним осередком експресивної культури на селі були культурно-
освітні заклади – клуби, бібліотеки. Характерною особливістю їх діяльності 
була надмірна політизація та ідеологізація. При клубах створювалися 
різноманітні гуртки: музичні (хорові) гуртки, драматичні, хореографія, 
оркестри народних інструментів, народні театри, гуртки образотворчого 
мистецтва. Загалом по Україні в сільській місцевості при клубах на початку 
1950-х рр.. діяло 67 тис. гуртків.  


