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ПЕДАГОГІКА 
 

 
 

УДК 929 Сковорода: 911.375 
(477.61) 
 

Роман Литвиненко 

(м.Вінниця) 

 

СКОВОРОДА – КОВАЛИНСЬКІ – ЩАСТЯ: АЛГОРИТМ ЗВ’ЯЗКУ 
 

Анотація. Стаття продовжує дослідження і розв’язує поставлену раніше 
проблему щодо можливого зв’язку між засновниками сучасного міста Щастя на 
Луганщині зі слобідською за походженням родиною дворян Ковалинських, вихідці з якої 
були учнями і добрими друзями видатного українського філософа Г.С. Сковороди. 
Ключові слова: Григорій Сковорода, Ковалинські, м. Щастя (Ковалинка). 
 

Аннотация. Статья продолжает исследование и разрешает поставленную 
ранее проблему о возможной связи между основателями современного города Счастье 
на Луганщине со слобожанской по происхождению семьей дворян Ковалинских, выходцы 
из которой были учениками и добрыми друзьями выдающегося украинского философа 
Г.С. Сковороды. 
Ключевые слова: Григорий Сковорода, Ковалинские, город Счастье (Ковалинка). 
 

Annotation. Article is continues to study and solves the posed earlier problem about 
the possible connection between the founders of the modern Schastya city on Luhansk region 
and Kovalyns’ki family of nobles from Slobidska Ukraine, whose natives were students and 
good friends of the outstanding Ukrainian philosopher G.S. Skovoroda. 
Key words: Grygoriy Skovoroda, Kovalyns’ki, town Schastya (Kovalynka). 
 

                                                                       Світлої пам’яті мого дідуся 
                                                                       Петра Михайловича Ковбасюка 

                                                                                                             (22.12.1910 – † 25.4.2005) і 
Анатоля Дмитровича Гавриленка 

 (16.3.1929 – † 19.2.2016) 
 

 
Вступ. На XVI Сковородинівських читаннях харківський краєзнавець Анатоль 

Дмитрович Гавриленко повідомив про результати цікавої розвідки, в ході якої він 
намагався розібратися, чи мають якийсь зв’язок поміщики Ковалинські, що заснували у 
XVIІІ ст. село Ковалинку (наразі місто Щастя Луганської обл.), до відомого біографа 
Григорія Сковороди – Михайла Івановича Ковалинського (Коваленського). В ході 
експедиційної частини свого дослідження, проведеної влітку 1983 р., Анатоль 
Гавриленко обійшов та об’їздив населені пункти Луганщини (мм. Луганськ, Щастя, 
с. Весела Гора, х. Світлий), де зустрічався з різними людьми, намагаючись зібрати будь-
які, корисні для його розшуків, дані. В результаті цих мандрівок, далеко не завжди 
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результативних, а також наступних контактів через листування, Анатолю Гавриленку 
вдалося зібрати деякі свідчення (здебільшого спогади), з яких виходило, що Ковалинку 
(Щастя) заснував за часів Катерини ІІ якийсь пан Ковалинський і його спадкоємцям село 
належало до початку ХХ ст. Персонально серед останніх згадувались Дмитро, Олексій, 
земський начальник Петро Петрович Ковалинські та його дружина Катерина. Після 
смерті останнього подружжя (близько 1904-1906 рр.) помістя буцімто перейшло  родичам 
попереднього власника [1; с. 248-249]. Натомість у підсумку дослідник мусив 
констатувати: попри те, що вдалося підтвердити заснування Щастя якимось паном 
Ковалинським, але «... чи мав якийсь стосунок до Михайла Ковалинського – приятеля 
філософа Г.С. Сковороди – встановити не вдалося» [1; с. 249]. 

Цей невтішний висновок змусив нас долучитися до справи і довести її до 
логічного завершення 1. 

Дослідження. Розпочнемо з того, що це дослідження ґрунтується на інших, ніж у 
попередника, джерелах – свідченнях архівних документів і літератури, в якій, у свою 
чергу, використано архівні матеріали. Задіяний масив відомостей є далеко не вичерпний і 
за бажання його можна поповнити новими архівними документами. Проте доступні нам 
відомості є цілком достатніми для відповіді на ключове запитання, поставлене 
А. Гавриленком. 

Уже від самого початку можна констатувати, що до факту заснування населеного 
пункту Щастя-Ковалинки мав безпосередній стосунок головний персонаж нашого 
сковородинівського сюжету – Михайло Іванович Ковалинський. Але безпосередньо 
засновником цього селища він не був. Про це свідчить Ревізька казка (5 ревізія), яка 
датується 16 вересня 1795 р. 2, з якої стає зрозумілим, що від початку земля, на якій 
згодом виникла «деревня  Щастье», належала генерал-майору Михайлу Івановичу 
Коваленському. У 1783 р. ця земля була продана його рідному братові, надвірному 
радникові Григорію Івановичу Коваленському 3. Також у документі зазначається, що 
заселялося Щастя після четвертої ревізії 1782 р. [12; ар. 366]. 

Таким чиним, стає зрозумілим, що село Щастя було засноване й залюднювалося 
на правах поміщицького володіння Г.І. Ковалинським (Коваленським) у проміжок часу 
між 4-ю та 5-ю ревізіями, тобто між 1782 і 1795 роками. Чи можна звузити дату 
заснування населеного пункту? До певної міри так. По-перше, згадувана вище ревізька 
казка натякає на те, що і на час укладення купчої кріпості між братами Ковалинськими 
(1783 р.) села ще не існувало. Цей висновок надійно підтверджується і уточнюється 
«Переписом Катеринославського намісництва» 1785 р., в якому згадується незаселена 
                                                           
1 Крім того, що на момент прочитання статті А. Гавриленка (жовтень 2014 р.) я вже 
володів основною інформацією для розв’язання розглядуваної проблеми, мене особисто 
спонукала й та обставина, що серед респондентів харківського дослідника згадується і 
мій дідусь – колишній учитель Веселогорівської школи Петро Михайлович Ковбасюк, 
який, крім всього іншого, допоміг дослідникові знайти на х. Світлому важливих для 
нього інформаторів – переселенців 1920-х років зі Щастя (Ковалинки), а це, в свою чергу, 
суттєво просунуло пошуки  [1; с. 248]. Мені вдалося зв’язатися з А. Гавриленком і він 
люб’язно розповів про деякі додаткові, дуже дорогі й важливі для мене, деталі тієї понад 
тридцятирічної ʜʘʚʥʠʥʠ зустрічі у Веселій Горі. 
2 Автор глибоко вдячний невтомній дослідниці-краєзнавцю зі Щастя Луганської обл. 
Тамарі Михайлівні Лямзенко за люб’язно надані для користування матеріали вказаної 
Ревізької казки, а також іншу допомогу в підготовці статті. 
3 Цими даними уточнюється інформація, що її опубліковано в нарисі харківського 
краєзнавця А.Ф. Парамонова, присвяченому роду Ковалинських, де повідомляється про 
«факт» відмежування саме кригс-комісарові Таганрозької митниці Г.І. Ковалинському 
земельної дачі, на якій він заснував «деревню Щастье» [9; 10]. 
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пустка Михайла Ковалинського [5; с. 26]. Вочевидь, до Перепису вкралася помилка, або 
вказано дещо застарілі дані щодо власника помістя. 

А ось хронологічно наступний документ – «Изъяснение Донецкого уезда»,  що 
датується  1789 роком,  містить інформацію про пустку Зимівну  (рос. Зимовную)  кригс-
комісара Ковалинського, в якій уже проживало 113 душ чоловічої та 68 душ жіночої статі 
селян [6; с. 203]. Тут треба пояснити, що Зимівна (або Зимова) – це ще одна назва, яка 
офіційно вживалася паралельно зі Щастям на ранньому етапі історії села – наприкінці 
XVIІІ – першій третині ХІХ ст., що ми доведемо далі. Більше того, судячи з хронології 
документів, назва Зимівна/Зимова є ранішою за Щастя. Щойно ж наведений документ 
дозволяє зробити висновок про те, що село Зимівна-Щастя було засноване у проміжок 
часу між 1785 і 1789 роками. 

Невдовзі, 1795 року, було видано «Атлас Катеринославського намісництва», в 
Описі до якого містяться відомості про «деревню Зимовую» Г.І. Ковалинського, в якій 
нараховувалося 36 селянських подвір’їв, що в них мешкало 162 душі чоловічої та 115 
душ жіночої статі [5; с. 37]. 

На початку наступного, ХІХ сторіччя, коли в краї вже відбулися певні зміни 
територіально-адміністративних кордонів, було видано «Экономические примечания на 
Старобельский уезд 1804 г.», в яких згадується «деревня Зимовая Щастье тож» власності 
надвірного радника Григорія Івановича Ковалинського, де, за даними 5-ї ревізії, 
значиться 41 подвір’я, а кількість селян дорівнює 151 чоловічої та 125 жіночої статі [15; 
с. 108]. Звернемо увагу на деякі розбіжності в кількості мешканців села за даними 5-ї 
ревізії та «Опису до Атласу Катеринославського намісництва», хоча датуються вони 
одним роком – 1795-м. 

За доступними даними, впродовж щонайменше першої чверті ХІХ ст., 
«деревня/сельцо» Щастя продовжувала належати надвірному радникові 
Г.І. Ковалинському, про що свідчать відповідні записи на планах власницьких дач, 
датованих 1827 і 1828 рр. [2; 3]. До речі, на першому з них міститься дуже важлива для 
предмету нашого дослідження інформація про те, що межування дачі сільця Щастя 
відбулося минулого, 1780 року. Відтак ця дата визначає час відведення землі першому 
власникові дачі – генерал-майору Михайлу Івановичу Ковалинському. 

Далі помістя перейшло одному зі синів Г.І. Ковалинського – корнету Петрові 
Григоровичу Ковалинському, а після смерті останнього (близько 1859 р.) – одному з 
п’яти його синів  – Петрові Петровичу Ковалинському [8; 13]. 

Наступний відомий нам блок архівних документів, хронологічно охоплює кінець 
ХІХ – початок ХХ ст. Він стосується листування поміщика П.П. Ковалинського, а згодом 
його нащадків з єпархіальними та іншими установами стосовно спорудження в «деревне» 
Щастя церкви, і був опублікований у реферативній формі А.Ф. Парамоновим [11; с. 122-
124]. У цій «Справі про будівництво нової кам’яної Єкатерининської церкви в хут. Щастя 
Старобільського повіту» [4], окрім іншого, є лист від 28 травня 1898 р. до Харківської 
духовної консисторії, написаний земським начальником, відставним штабс-ротмістром 
Петром Петровичем Ковалинським, з якого дізнаємося про те, що його дідові 
імператриця Катерина Велика подарувала маєток Щастя, в якому він проживає вже понад 
40 років і хоче побудувати там церкву. З решти документів справи відомо, що 1903 року 
П.П. Ковалинський помер і маєток перейшов у володіння його дружині Катерині Іванівні 
Ковалинській (уродж. Компанійській). Коли ж навесні 1910 р. померла і вдова, почалася 
тяжба між прямими нащадками П.П Ковалинського і родичами його дружини – Борисом 
Миколайовичем, а також Анатолієм, Іваном і Костянтином Івановичами 
Компанійськими. На 1914 р. Щастя вже належало рідним братам К.І. Ковалинської, 
зокрема петербурзькому спадковому дворянину  Анатолію Івановичу  Компанійському, 
який купив свою ділянку землі (де стояла збудована ще 1901 року церква) на публічних 
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торгах. Вочевидь, ця власність проіснувала недовго – до буремних подій, спровокованих 
1917 роком. 

Таким є стислий літопис маєтку Щастя впродовж понад 130-річної історії його 
початкового існування. 

Висновки. Наведені факти дозволяють зробити підсумок, що заснування та 
дорадянська історія сучасного міста Щастя на Луганщині пов’язані з родиною 
слобожанських за походженням поміщиків-дворян Ковалинських (Коваленських). 
Початок цій історії було покладено 1780 р. генерал-майором М.І. Ковалинським, якому в 
цій місцевості було виділено й відмежовано землю для майбутнього маєтку. Однак 
невдовзі, 1782 р., власник продав землю своєму рідному братові кригс-комісарові 
Г.І. Ковалинському. Останній десь у проміжок між 1785 і 1789 рр. заснував і заселив тут 
нову «деревню». У своїй щонайменше 230-річній історії цей населений пункт мав три 
назви, дві з яких були офіційними – Зимівна/Зимова (більш рання) і Щастя (дещо 
пізніша), а одна – неофіційною (народною) – Ковалинка, бо її немає в  жодному 
документі чи мапі. Є факти, які дозволяють стверджувати, що первинне поселення 
знаходилося не на місці сьогоднішнього Щастя, а на південний захід від нього, поблизу 
однієї зі стариць Сіверського Дінця – озера Зимівного, що й зумовило першу назву 
селища – Зимівна. Але це – окремий сюжет для дослідження, до якого ми сподіваємось 
повернутися згодом. 

Надвірний радник Г.І. Ковалинський володів маєтком понад сорок років, до 
середини чи кінця 1820-х років. Надалі маєтність успадкував його син – корнет 
П.Г. Ковалинський, у власності якого вона перебувала близько тридцяти років (десь до 
1859 р.), після чого перейшла у синівську спадщину П.П. Ковалинському. Відставний 
штабс-ротмістр П.П. Ковалинський був четвертим і останнім з представників роду 
Ковалинських власником маєтку Щастя, якому воно належало до його смерті у 1903 р. 
Близько семи років у цьому маєтку панувала дружина померлого поміщика – 
К.І. Ковалинська, а після її смерті (1910 р.) він перейшов у власність її братів з 
дворянського роду Компанійських. 

Таким чином, розпочате Анатолем Гавриленком досліджування проблеми щодо 
можливого зв’язку сучасного м. Щастя з представниками слобідського за походженням 
роду Ковалинських, у свою чергу пов’язаних з видатним українським просвітителем-
гуманістом і філософом Григорієм Савовичем Сковородою, можна вважати загалом 
завершеним. Є підстави констатувати, що відомий учень, товариш і перший біограф 
Сковороди – Михайло Ковалинський – дійсно намагався реалізувати свій намір – купити 
маєток у місцевостях на південний схід від Харкова, щоб доживати віку разом зі 
Г.С. Сковородою [Гавриленко, 2013; с. 246], для чого і придбав землю на лівобережжі 
Сіверського Дінця, в межах Бахмутського повіту Азовської губернії. Проте обставини 
життя, вочевидь, змусили відмовитись від цього задуму і дачу було продано рідному 
братові Григорію Ковалинському, який теж був учнем Г. Сковороди в Харківському 
колегіумі й добрим його знайомим. Широко відомою є здійснена 1781 року подорож 
Г. Сковороди до Таганрогу, де він гостював у свого колишнього вихованця кригс-
комісара тамтешньої митниці Г.І. Ковалинського [7; с. 116-117]. Історики й краєзнавці, 
досліджуючи цей історичний епізод, що тривав понад рік, іноді намагаються відтворити 
шлях мандрівки видатного філософа південноукраїнськими і приазовськими теренами, 
припускаючи відвідування ним тих чи інших населених пунктів, зокрема Бахмуту [14; 
с. 104] або маєтку Г.І. Ковалинського в с. Ряженому на Міусі [9]. Попри всю 
привабливість таких краєзнавчих розвідок, ми в нашому дослідженні звільнені від них 
тією безперечною обставиною, що на час Сковородинівської мандрівки до Таганрогу 
(1781 – поч. 1782 рр.) його учень і товариш Г.І. Ковалинський ще не придбав Зимівної 
дачі, а тим більше не побудував на ній маєтку, в якому міг би прийняти свого поважного 
гостя. 
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