
МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні Члени журі, 

Тема мого дослідницького проєкту: Становище «ворожих» іноземців в Україні 

в роки Першої світової війни (на прикладі Єлисаветградського повіту Херсонської 

губернії). 

Мій дідусь, Фесенко Станіслав Борисович, неодноразово розповідав історії про 

рідний край, своє дитинство, наш рід хліборобів. Серед багатьох сімейних легенд 

мене найбільше вразила історія про те, як сім’ю моєї прапрабабусі Соколан Євдокії 

Євлампіївни депортували до Казахстану в роки Великої війни. Вона, українка, була 

одружена з німцем Вільгельмом Фіксом, який проживав у с. Мюдівка неподалік 

Бобринця. 

Звичайно, на уроках історії ми вчили, що Херсонська губернія на початку 

ХХ ст. являла собою одну із найбільш етнічно строкатих територій України: тут 

проживали німці, греки, болгари та інші народи. Але підручники з історії не змогли 

мені пояснити чим завинила моя родина та чому її примусово переселили.  

За понад сто років досліджень історії Першої світової війни питання мирного 

населення воюючих держав тривалий час залишалося поза увагою.  

Щоб відшукати інформацію про боротьбу з «ворожими іноземцями» у 

Єлисаветрадському повіті (так називався наш регіон до революції), я з керівником 

працювала в Державному архіві Кіровоградської області. Робота з архівними 

матеріалами була надзвичайно цікавою та захопливою, адже мені випала нагода 

доторкнутися до сторінок, які зберігають у собі столітню, нерозкриту донині історію 

людей, які втрачали не лише домівки, матеріальні цінності, а й своїх близьких. 

Багато документів жодного разу не переглядали дослідники, я була першою, хто взяв 

їх до рук та почав вивчати. 

У державному архіві збереглися матеріали засідань міської думи, переписки 

між службами міської управи, періодичні видання. Вивчення періодики було 

найцікавішим, адже в ній  висвітлювалися тогочасні події з різних сфер життя 

регіону, що дозволило мені заглибитись і уявити загальну картину епохи. Місцеві 

газети «Голос Юга», «Елисаветградский день», «Военная Копейка» містили в собі 

чимало свідчень про «шпигунів», німецьких підданих, ліквідацію власності німців, 

угорців, турків та болгар на території нашого краю.  

Мене, як і більшість моїх однокласників, цікавить історія свого краю, я 

сподіваюся, що ця робота в майбутньому допоможе моїм одноліткам дізнатися 

більше про минуле нашого краю.  

Працюючи над проєктом, я долучилась до наукової роботи і відчула смак 

дослідницького пошуку. Сподіваюся, що мій дослідницький пошук започаткує 

написання нової сторінки історії Кіровоградщини, допоможе заповнити її 

недосліджені розділи та буде поширений серед тих, хто цікавиться історією рідного 

краю, щоб відчувати причетність до неї, щоб ця історія сприймалася як власна. 

Власну історію неможливо «перекрутити». Чим краще ми її знаємо – тим менше 

шансів, що ми дозволимо комусь нею маніпулювати. 

 

З повагою        Софія Фесенко 


