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 На території України проживають грома-
дяни понад 100 національностей, які разом 
з українцями становлять 42-мільйонний  
народ України. Серед них росіяни, поляки, 
білоруси, євреї, молдавани, чехи та ін.На 
Вінниччині налічується більше 80 зареєст-
рованих громадських організацій націона-
льних спільнот. 
 Чехи на території України живуть понад 
150 років і не мають проблем через свою 
національність. Внаслідок кількох міграцій 
в радянські часи і за української державно-
сті кількість чехів зменшилася. Нині на 
українській землі живе близько 20 тисяч 
чехів. 
 Чеське поселення є і на Вінниччині. Село 
Миколаївка Козятинського району чи не 
єдиний населений пункт в області, де ком-
пактно проживають ті, чиї предки приїхали 
сюди з Чехії.  З-понад  600 жителів села 
близько 200 мають чеське коріння. 
 А тепер невеликий екскурс у минуле. 
Свого часу на багатьох тутешніх землях 
оселилися німці. Однак війна Російської 
імперії на Кавказі змусила їх тікати на ба-
тьківщину, бо цар зобов`язував німецьких 
поселенців приймати участь у боях. Німці 
кидали своє майно, землю і виїжджали до 
Німеччини. Шлях пролягав через Чехію. 

  
  
 

 Від німців чехи дізнались, що в Україні 
на Поділлі є благодатна для обробітку зем-
ля і почали її скуповувати. 
 Хоч би як серце не прикипіло до рідної 
землі, відчайдушний гніт австроугорської 
«Тюрми народів» спонукав їх до еміграції. 
Ось так у Миколаївці з`явилися чехи. У 
1890 році до російського царя надійшов 
лист від чеських поселенців з Поділля з 
проханням змінити назву села Голендри на 
Миколаївку (на честь царевого сина). 
 Вже понад століття миколаївські чехи 
бережуть свою культуру, національні зви-
чаї та традиції, рідну мову. Це благодатна 
місцина для трударів. Тут панує достаток, 
добро та злагода. 

 Очолює національну меншину у селі 
вчителька Лариса Лановик. Вона вивчає 
і передає іншим історію краю, заснувала 
музей чеської культури, навчає учнів 
чеської мови. Національна мова і націо-
нальні традиції живуть у кожній родині. 
Миколаївка дала світові багатьох видат-
них діячів: академік, вчений у сфері гід-
равліки і гідромеханіки Георгій  Сухо-
мел, письменник Василь Земляк, худож-
ник Степан Смаль, лауреат Державної 
премії в галузі сільського господарства, 
Заслужений агроном України Ярослав 
Рак. 
 Миколаївські чехи завжди усвідом-
лювали себе невід`ємною частиною че-
ського народу без огляду на те, що для 
поколінь, народжених тут, історична ба-
тьківщина була незвіданою землею, а 
мабуть, через те в думках і почуттях бу-
ла зідеалізована. Сімейне виховання, ку-
льтурно-громадська діяльність не спря-
мувались на національну винятковість, 
надзвичайність, але сприяли вияву спра-
вжнього патріотизму.  


